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ECONOMIA & INDUSTRIALIZAÇÃO 

O CRESCIMENTO DISTRITAL VS NACIONAL 

 Depois de um 2020 marcado por uma forte contração económica, devido à pandemia causada 

pelo COVID-19 e, também, às inúmeras semanas de confinamento geral decretadas para 

proteger a saúde pública, o Distrito de Braga reergueu-se e tornou-se no distrito com maior 

crescimento relativo face aos outros distritos no período transitório de 2020 para 2021. Assim, 

a faturação total do setor do Retalho no distrito terminou o ano passado com um crescimento 

de 18% face ao ano anterior. 

 

 Infelizmente, no primeiro trimestre de 2021, houve uma quebra de 8% relativamente ao mesmo 

período de 2020, algo que se justifica pelo confinamento então em vigor por contraponto com 

os últimos meses de “liberdade pré-pandemia”. Nos trimestres seguintes, o distrito embarcou 

numa subida extremamente positiva que resultou, nos três trimestres seguintes em 

crescimentos de, respetivamente: 38%, 16% e 26%! 

 O Distrito de Braga teve, também, nos últimos anos uma faturação superior à média nacional 

que rondou um crescimento de 17%, relativamente ao ano de 2020. E, apesar de ser um 

crescimento superior de 1% é um sinal fraturante para a importância que Braga, como distrito, 

tem vindo a afirmar nos últimos anos para Portugal.  



 

 

A INDÚSTRIA E A SUA INFLUÊNCIA NACIONAL 

 Deste modo, esta contribuição para o crescimento económico do nosso país deve-se, 

sobretudo, ao enorme peso que o Distrito de Braga apresenta em certo setor de produção e 

venda em Portugal que, poderá se dizer que é dominado pelo Distrito de Braga. Assim, uma das 

principais características que é importante na indústria do distrito é, sem dúvida, o papel 

fundamental que cada concelho apresenta e fornece para a industria, ou seja, o distrito de Braga 

aproveita de cada concelho os seus pontos mais fortes para criar uma estabilidade de 

crescimento superior à média nacional. Para além de tudo, é, cada vez mais, certo afirmar-se 

que os concelhos de Braga dependem, mais e mais, uns dos outros – tornando assim, a 

industrialização do Distrito numa espécie de relação simbiótica que se alimentam de 

características fortes e positivas. O crescimento económico, a industrialização, as produções e 

faturações como, também, as importações e exportações de matérias primas e/ou produtos são 

dependentes do funcionamento inter-concelhos e das necessidades que cada concelho 

apresenta perante o maior distrito minhoto. 

As indústrias mais relevantes e afirmadoras no distrito são, respetivamente: 

▪ A indústria têxtil e de vestuário; 

▪ A industria metalomecânica; 

▪ A indústria alimentar; 

▪ A industria de produção de componentes automobilísticos; 

▪ A indústria do calçado. 

 O Distrito de Braga é o segundo distrito do país a gerar mais receita no que diz respeito à 

industria e fabricação têxtil, com um total de 5.5 milhões de euros anuais… É, deste modo, 

representativo do peso que acarreta nesta indústria, pois 28% das empresas e sedes da mesma 

apresentam-se instaladas no Distrito Bracarense, correspondendo a 5348 empresas. De seguida, 

apresenta-se a indústria do vestuário com um peso de total de 24% e lidera o volume de 

negócios com mais de 3.7 milhões de euros. A indústria de calçado, por sua vez, congrega no 

distrito 2158 empresas (11.2%) geradores de um volume de negócios superior a 2.3 milhões de 

euros… 

Apresenta-se, de seguida, um documento referente a todas estatísticas económicas, ao 

crescimento supracitado ao longos dos anos, à criação de empregos e a sua influência nos 

parâmetros socioeconómicos no Distrito de Braga. 



▪ https://www.gee.gov.pt/pt/publicacoes/estatisticas-tematicas/estatisticas-regionais 

 A afirmação do Distrito de Braga como uma “superpotência” económica em Portugal é, sem 

dúvida, cada vez mais evidente e merece, por si só, uma atenção especializada para elevar até 

ao próximo nível o seu crescimento económico e, também, a industrialização dos concelhos e, 

consequentemente, do Distrito. Para isso, Braga deverá ser considerada uma zona 

metropolitana, pois será possível trazer uma maior estabilidade ao distrito, uma interligação 

mais cabal entre os concelhos, um poderia económico mais representativo para incentivar à 

criação de novas empresas, de novos mercados, de novos postos de emprego, de novas formas 

de comércio, de novas indústrias emergentes na Europa e no Mundo que poderão contribuir 

para um maior aumento de nível de vida da população residente, um maior aumento da 

produção nacional e das exportações nas industrias citadas acima…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEMOGRAFIA 

A RIQUEZA POPULACIONAL DO DISTRITO 

Braga, o maior distrito minhoto e o 2º maior distrito da região norte, pelos dados estatísticos 

provenientes dos Censos 2021, apresenta-se como uma casa acolhedora para 846.515 

portuguesas e portugueses que, por sua vez, equivale a 8.18% da população residente em 

Portugal - com um total de 10.344.802 habitantes. Assim, Braga, como distrito, tem, cada vez 

mais, um peso demográfico considerável que merece uma maior atenção, planeamento e 

investimento por parte dos organismos responsáveis do Estado Português. Este Distrito, com 

mais de 2000 km2, apresenta uma parcela territorial dinâmica, quer do ponto de vista 

demográfico, quer do ponto de visto económico (regiões do Cávado e do Ave), ocupando uma 

posição estratégica de centralidade no território. É um distrito constituído por 14 concelhos 

marcados por heterogeneidade na constituição urbana (Esposende, Braga, Barcelos, Vila Nova 

de Famalicão, Guimarães e Vizela)  como , também, rural (Terras de Bouro, Vieira do Minho, 

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto) o que infere uma diversidade territorial enorme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMA AFIRMAÇÃO DEMOGRÁFICA 

 O distrito de Braga é, por sua vez, considerado como o 4º distrito mais povoado do nosso país 

e mediante certas estatísticas de previsão que envolvem considerar o distrito como a 3º Zona 

Metropolitana do País e com um maior investimento setorial prevê-se que, num futuro próximo 

de 5 a 10 anos, se autointitule como o 3º distrito mais povoado do Portugal, ficando atrás, 

apenas, do distrito de Lisboa (com 2.275.591 habitantes) e do Porto (com 1.786.656 habitantes, 

respetivamente). É, também, expectável que se o maior distrito minhoto vier a ser considerado 

a 3ºZona Metropolitana do País, com os devidos e corretos investimentos em várias áreas 

importantes, tais como: a economia e a industrialização, a cultura, a nível social e desportivo, 

seja possível alcançar a marca de 1.000.000 de habitantes: seja pelo aumento da natalidade ou 

pelo grandes crescimento migratório que, possivelmente, poderá acontecer com estrangeiros 

como, também, com cidadãos originários de Portugal.  

 

 No distrito de Braga, a comunidade estrangeira é, também, um sinal representativo da força 

demográfica que o distrito tem vindo a ter e poderá vir a ter mediante as políticas aplicadas no 



mesmo... Assim, no distrito, residem 18.238 estrangeiros, segundo o Relatório de Imigração do 

SEF de 2019 e, desta comunidade, o concelho de Braga tem, na sua casa, cerca de 6 mil 

habitantes que pertencem à comunidade brasileira. Deste modo, no distrito de Braga, houve um 

aumento elevado da comunidade estrangeira que corresponde a 29.4%...  

 

UM FUTURO PROBLEMÁTICO: O ABANDONO 

 Porém, apesar de tudo, o distrito de Braga, apresentou um decréscimo de 0.2% na sua 

população residente sendo que, no ano de 2011, aquando dos Censos de 2011, a região de Braga 

tinha acolhidos no seu distrito cerca de 848.185 habitantes. Não obstante, este decréscimo não 

é apenas sentido no distrito de Braga como, também, em toda a região Norte de Portugal: com 

uns acentuados 2.7% de perda populacional que, por sua vez, está interligado a vários fatores 

que apresentam-se como bases pilares para impedir este decréscimo e reverter esta tendência 

negativa. 

 

 Assim, no distrito de Braga, vários são os concelhos com um tendência negativa preocupante 

que merece, cada vez mais, uma maior atenção por parte do Estado Português como, também, 

grita por uma maior sensibilização ao nosso país... Os concelhos de Braga e Vizela foram os 

únicos que apresentaram um crescimento populacional de 6.5% e de 0.70%, respetivamente. 

Os demais concelhos tiveram uma tendência negativa, porém o concelho de Terras de Bouro, 

de Celorico de Basto, de Vieira do Minho, de Cabeceiras de Basto e de Fafe têm a especial 

atenção por apresentarem decréscimos assustadores e perigosamente irreversíveis se não 

forem combatidos a curto e médio prazo. Apresenta-se, respetivamente, o decaimento 

percentual dos concelhos descritos: -12.30%, -12.10%, -7.90%, -6.80% e -4.20%.  

 

 Perceba-se que, por exemplo, no concelho de Terras de Bouro houve uma diminuição de 894 

habitantes (7253 -> 6359), em Celorico de Basto houve uma diminuição de 2432 habitantes 

(20098 -> 17666), em Vieira do Minho houve uma diminuição de 1031 habitantes (13001 -> 

11970), em Cabeceiras de Bastos houve uma diminuição de 1144 habitantes (16710 -> 15566) 

e, por último, em Fafe houve uma diminuição de 2131 habitantes (50633 -> 48502). Os restantes 

concelhos apresentaram, por si, um decréscimo menor, porém, na mesma, preocupante...  

 

A SOLUÇÃO PARA REVERTER O FUTURO 

 Deste modo, o distrito de Braga necessita de ser considerada uma zona metropolitana para 

combater o decrescimento percentual da sua população, devido à falta de investimento no 

distrito que, por sua vez, transforma esse problema num fenómeno de migração para distritos 

que, atualmente, são consideradas zonas metropolitanas. É extremamente importante 

considerar dar soluções aos problemas demográficos do nosso distrito que estão, 

inevitavelmente, correlacionados com os problemas sociais e à falta de resposta à comunidade 

estrangeira como, também, à comunidade nacional que se sente, cada vez mais, isolada em 

vários problemas que não têm solução à vista. Assim, para reverter esta situação e aumentar a 

demografia do distrito é imperativo aumentar o investimento em vários setores importantes 

para sustentar a demografia e devolver um crescimento populacional aos vários concelhos que 

perderam a sua população pelos fatores acima descritos. 

  A única solução que se possibilita para este problema é, inevitavelmente, transformar o distrito 

de Braga numa Zona Metropolitana para poder, deste modo, atrair mais investimento por parte 



do Estado Português no sentido de atrair, consequentemente, mais pessoas para o distrito, 

tanto de Portugal como, também, de outros países. A mitigação de vários problemas poderão 

ser um fator favorável para voltar a obter um crescimento populacional. A nível demográfico, 

encontram-se só aspetos positivos na consideração estipulada e, também, entenda-se que, 

apesar dos problemas demográficos recentes no distrito de Braga, este ainda possui uma pegada 

enorme a nível demográfico em Portugal e que, por isso, não é admissível permitir que esta 

tendência se estenda por mais anos, tornando o problema mais difícil de se resolver…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA & TURISMO 

CULTURA: UM DNA CHEIO DE PASSADO 

A região do Minho, e mais concretamente, o distrito de Braga são conhecidos por serem as 

regiões mais antigas de Portugal que, por sua vez, são consideradas o berço do nascimento do 

nosso país. Por serem o berço do nosso país têm, em particular, a característica de conservar há 

imensos séculos os hábitos, usos, costumes e tradições que manifestavam a vontade do povo 

português e tinha, também, como fundamento principal a devoção católica que, na época, era 

bastante forte nessa província portuguesa. Algumas tradições minhotas são, ainda nos dias de 

hoje, celebradas com o mesmo fervor e entusiamos com que eram celebradas no passado. No 

entanto, outras correm o risco de desaparecer por diversos motivos, muitas vezes, associados a 

fatores económicos ou de migração populacional entre concelhos que leva a uma desertificação 

de outros concelhos… Assim, para a preservação destas tradições culturais, foram criados vários 

museus etnográficos, grupos de conservação cultural, fundos de investimentos locais e regionais 

que permitiram sustentar as mesmas. Em toda a região do distrito bracarense, pode-se observar 

os trajes, joias, adereços ou instrumentos musicais como, também, espetáculos e eventos 

culturais que remetem para as épocas antepassadas. 

O distrito de Braga apresenta no seu DNA territorial uma diversidade enorme de tradições 

praticadas em cada concelho como, também, nos monumentos e histórias que cada um pode 

oferecer… Esta característica pode ser, sem dúvida, uma ferramenta poderosa para o 

desenvolvimento cultural do distrito e, consequentemente, alicerçar o turismo nacional e 

estrangeiro como base pilar de investimento e sustentação das tradições culturais típicas de 

cada região como, também, aquelas que estão em risco de desaparecer por falta de 

procura/interesse e investimento no planeamento e realização das mesmas. 

 

TURISMO É O AGENTE MOBILIZADOR DA CULTURA 

No século XXI, em 2022, poderá se dizer, que a cultura regional e o turismo estão interligados 

numa relação simbiótica que, possivelmente, não poderá funcionar de forma separada, ou seja, 

o mantimento e sustentação das mesmas tradições supracitadas são “pagas” por aqueles que 

não “vivem” na região da própria cultura. A curiosidade turística é o principal motor de 

investimento e interesse para manter viva a cultural local no seu futuro próximo e longínquo. É 

importante salientar estes fatores, porque estão diretamente interligados com o futuro 

investimento que será providenciado para o Distrito de Braga mediante a nomeação do mesmo 

para ser uma possível transformação em mais uma área Metropolitana de Portugal. O 

desenvolvimento cultural do local está diretamente interligado com o investimento aplicado dos 

fundos associados a essas áreas de ação e, por ligação indireta, o turismo nacional e estrangeiro 

sofre, por consequência, positivamente ou negativamente mediante as medidas aplicadas como 

poderemos expectar. 

 O turismo, no ano de 2021, cresceu 580% no distrito de Braga comparativamente ao ano de 

pandemia, 2020, e isso evidenciou um elevado crescimento à escala da região do Minho onde 

se ultrapassaram, em maio de 2021, as 100 mil dormidas em comparação às 19 mil dormidas no 

ano de 2020 (pandémico). Os dados revelados pelo INE demonstram que, apesar da pandemia 

instalada, existe uma vontade crescente de explorar a cultura e as tradições do distrito de Braga 

o que implícita um enorme peso na representação do turismo em Portugal. Assim, Braga tem 



que elevar, ainda mais, a procura de tentar apresentar mais diversificação cultural para instigar 

o crescimento do turismo, porém essa possibilidade só existe se houver um apoio crescente no 

investimento local em que todos os concelhos se apresentam em conformidade como um 

espaço geográfico de carácter urbano com elevada densidade populacional turística, que 

abrange territórios que são, politicamente e economicamente, autónomos.  

 

TRADIÇÕES – A SUA IMPORTÂNCIA LOCAL 

São várias as razões culturais que primam o crescimento turístico e, consequentemente, o 

crescimento económico e demográfico: os monumentos, as festividades, a gastronomia e as 

exposições são os principais fatores presentes no distrito que levam a esse fenómeno. Dito isto, 

pode-se afirmar numa grande variedade dos mesmos que variam de concelho para concelho, 

como se poderá ver a seguir: 

• Braga é uma cidade com mais de 2000 anos que apresenta uma riqueza cultural no 

artesanato, na gastronomia, as tradições e festividades, na música, no património 

imóvel, nos espaços de cultural e salas de espetáculos disponibilizados. A Festa de São 

João, a Semana Santa, a Braga Romana, as Festas Académicas, a Feira Romana, a Noite 

Branca, entre outros eventos são mobilizadores de centenas de milhares de pessoas do 

distrito, da nação e estrangeiros que, por si, dinamizam a economia distrital! O 

património imóvel que se presenteia como mobilizador de massas de turistas onde 

estão presentes o Bom Jesus do Monte, o Arco da Porta Nova, a Sameiro, entre muitas 

outros monumentos que poderiam ser elencados aqui… A potencialidade deste 

concelho para um maior crescimento económico através da cultura e turismo é 

emergente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Guimarães, o berço de Portugal, onde foram criadas as condições para continuar a 

expandir o futuro de Portugal é diversificado das mais variadas tradições e 

monumentos… As festas Gualterianas, as Nicolinas, a festa de Santa Luzia e a Romaria 

de São Torcato são, também, grandes mobilizadores de massas populacionais. O Castelo 

de Guimarães apresenta-se como sendo um dos pontos principais turísticos envolventes 

deste concelho que primam por levar as pessoas a um antepassado longínquo de 

conquistas, as estatuas e as estações arqueológicas são únicas em Portugal e permitem 

uma pegada digital cultural única! 

 



 

 

 

 

 

 

 

O DISTRITO UNIDO PELA CULTURA E TRADIÇÃO 

Não obstante, os concelhos de Amares, Barcelos, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, 

Esposende, Fafe, Póvoa de Lanhoso, Terras de Bouro, Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão, 

Vila Verde e Vizela têm belezas culturais únicas que são influenciadas pelas suas posições 

geográficas alternadas: desde a beleza das praias no litoral do nosso distrito até às aldeias rurais 

no interior do nosso distrito… Estas localizações dão condições ao distrito para replicar uma 

diversidade de espantar as pessoas e de as trazer de volta mais do que uma, duas, três vezes.  

Assim, as potencialidades para o distrito são “infinitas” e revelam que uma junção metropolitana 

entre os concelhos permitiria conciliar as demais diferenças para criar um oásis cultural como 

nunca antes visto. A possibilidade de manter certas tradições vivas pela entreajuda dos 

concelhos  e a reanimação de várias tradições esquecidas pelo isolamento geográfico e a queda 

demográfica podem, muito bem, ser combatidas através desta solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BASES FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

REDE DE TRANSPORTES DO DISTRITO 
Qualquer que seja a cidade, o distrito, a área metropolitana ou o país, é importante que exista 

uma rede de transportes públicos acessíveis ao público com boas condições que seja capaz de 

responder à seguinte Regra dos 3’s: 

• Densidade populacional da região – no século XXI, em 2022, uma das ferramentas mais 

valiosas no dia-a-dia das pessoas é, sem dúvida, o transporte que lhes está acessível 

para se poderem deslocar ao trabalho, aos estabelecimentos privados (supermercados, 

lojas, entre outros…), aos estabelecimentos públicos (hospital, centro de saúde, 

segurança social, entre outros…) ou, até mesmo, simplesmente para diversas opções de 

lazer (passear com a família, ir ao cinema, ver um jogo de futebol, etc.…). Assim, é fulcral 

que qualquer localidade consiga oferecer a maior qualidade de frota para a sua 

população como, também, um alargado horário de funcionamento em qualquer dia da 

semana (até mesmo em feriados nacionais ou férias de outro giz); 

 

• Prática de preços acessíveis – a acessibilidade de um meio de transporte público deve 

ser, sem dúvida, assegurado a qualquer habitante dessa localidade, ou seja, a prática de 

preços baixos e acessíveis deve ser uma política aplicada desde o início da criação de 

certas linhas de transporte e durante o funcionamento dessa mesma linha de 

transporte.  

 

• Viagens para todas as partes das regiões  - a necessidade de criar linhas de viagens que 

cubram toda a região é, talvez, um ponto bastante balado em várias zonas do país, pois 

ainda existem uma enorme dificuldade para responder a este desafio que, por sua vez, 

tem vindo a afetar a vida das pessoas ao ponto de que essas têm de pensar em mudar 

de localidade e, consequentemente, criar uma destabilização demográfica 

desnecessária…  

Assim, o distrito de Braga carece de uma rede de transportes com estas características 

mencionadas… A falta de viagens, os preços elevados, os horários pouco alargados, as faltas 

de opções de viagens em tempos de feriados, fim-de-semana ou feriados limita ou 

condiciona em 100% o planeamento diário da população afetada… Estes fatores são 

inerentes à realidade distrital, pois não há um plano infraestruturado e bem organizado em 

que se possa investir um capital considerável para criar esta rede de elevada importância 

para o distrito e para os residentes dos determinados concelhos…  

A possibilidade de mostrar a importância de criar uma rede de transportes para uma área 

metropolitana é, sem margem para erro, o passo mais importante e certo para dar rumo à 

direção correta e encontrar a solução que satisfaça o litoral, o interior, o alto minho e o 

baixo minho. Essa satisfação está correlacionada, sem dúvida, com a população e as ofertas 

que lhes são fornecidas e que podem ou não influenciar o dia-a-dia das mesmas… 

infelizmente, muitas vezes, influenciam negativamente mostrando-lhes que a única opção 

será mudar para um concelho para urbanizado, central e com mais densidade populacional 

o que leva, por exemplo, à desertificação de algumas áreas concelhias do distrito de Braga. 



Este problema está, diretamente, relacionado com o problema demográfico demonstrado 

nos capítulos anteriores e, por isso, é compreensível que o fenómeno de desertificação 

esteja associado (não a 100%) à falta de uma rede de transportes urbanizada e rural capaz 

de suprimir as necessidades encontradas…. Existem empresas municipais e públicas que já 

são capazes de responder aos problemas dentro dos concelhos mais densos, porém para 

dar o próximo passo em direção à concretização da Regra dos 3’s é necessário fomentar a 

necessidade que o distrito preciso em se afirmar numa área metropolitana de Portugal. 

Segue-se mais para a frente, dois exemplos simplificativos das enormes vantagens locais e 

regionais da possível aprovação desse estado de medida. 

 

LIGAÇÃO METRO – BRAGA -> GUIMARÃES 

A ligações metro entre as diferentes cidades têm vindo a provar serem mais vantajosas para as 

populações e para os investimentos aplicados nessas infraestruturas…. Existem, já, vários 

exemplos de cidades que têm infraestruturas de transportes baseadas em linhas de metro 

específicas para determinados pontos da cidade mais fulcrais, tais como: universidades e 

escolas, centros de saúde e hospitais como, também, qualquer edifico público de elevada 

importância.  

As áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa são perfeitos exemplos positivos do excelente 

trabalho realizado com o devido investimento para esse projeto de rede de transportes e, 

demonstra, desde já, a capacidade de resposta à procura por soluções de transportes rápidos, 

confortáveis e alternativos. Assim, como em tudo, deve-se seguir o bom exemplo e aplicar as 

boas práticas a outros distritos e alargar, assim, estas políticas dinamizadoras de bem-estar 

social e de ajuda aos habitantes da localidade.  

Para tal, acredita-se que, no distrito de Braga, existe a alta urgência de trabalhar num projeto 

(já existente ou não) que projete, construa e se aplique uma ligação de metro entre Braga e 

Guimarães com passagem nas zonas mais dinâmicas de cada cidade (tais como os campus da 

Universidade do Minho que são, em muito, um exemplo de convivência estudantil entre 

concelhos) e, assim, permitir, o melhoramento da Regra dos 3’s para a população.  

A linha de metro entre Braga e Guimarães quer ser, sem dúvida, o primeiro passo num caminho 

de interligação por linha de metro às demais cidades do distrito e aos demais pontos dinâmicos 

entre cada um deles. Assim, a possibilidade de projeção de linhas de metro para as demais 

razões já citadas criarão condições para elevar o distrito de Braga a outro patamar e, para isso, 

é necessário o investimento de determinados fundos que poderão ser utilizados após Braga, 

como distrito, ser considerada um Área Metropolitana, pois desta forma existe um constante 

interligação concelhia e dependência entre as várias infraestruturas espalhadas pelo município. 

Existe, atualmente, um projeto que visa ligar Braga a Guimarães com MetroBus, por 25km, com 

uma via própria para circulação com um orçamento de 200 milhões que, infelizmente, neste 

momento se encontra parado por falta de investimento público. 

 

AS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS 

A capacidade de resposta aos problemas urgentes ou não da população provém, muitas vezes, 

da inerência às infraestruturas de cada concelho seja para tratar de uma doença ou para resolver 



problemas financeiros… O leque de possibilidades é gigante, porém o leque de variedade dessas 

mesmas infraestruturas está aquém dos problemas a terem de ser resolvidos… Assim, das várias 

infraestruturas: hospitais, centros de saúde, centros de transportes, centros sociais e de justiça 

são, no distrito de Braga, presentes em muitos poucos concelhos e, por isso, já existe a 

necessidade de começar a criar mais infraestruturas para prevenir que os residentes tenham de 

mudar de casa e, consequentemente, deixar o concelho por falta de opções.  

Como se pode analisar, as bases pilares sociais estão, intrinsecamente, interligados com os 

problemas demográficos, turísticos e económicos e, por isso, carecem de uma resolução rápida 

para os mesmos… A rede de transportes também é um problema associado à falta de 

infraestruturas, pois as pessoas depende ainda mais dos transportes que, infelizmente, não 

existem nos seus dias-a-dias.  

Para existir compreensão, as infraestruturas são conjuntos de serviços fundamentais para o 

desenvolvimento socioeconómico de uma região , como por exemplo: o saneamento, 

o transporte, as energias e a telecomunicação.  A falta de infraestruturas dificulta, em  muito, a 

atração de investimentos,  as competitividades das empresas e a geração de novos empregos. 

A melhoria das infraestruturas do distrito e a criação de novas em pontos fundamentais é 

relevante para o desenvolvimento socioeconómico da predita região, pois favorece um melhor 

ambiente de negócios, na atração de mais investimentos, na competitividade das empresas e 

na geração de empregos. 

Uma rede de transportes adequada, disponibilidade de energia elétrica e banda larga livre de 

oscilações e interrupções a custos competitivos são fatores essenciais para alcançar esse 

objetivo. Se estes parâmetros não acontecerem, começam a surgir efeitos que já se sentem na 

população e já se refletem no distrito como, também em várias regiões do país. No entanto, 

Braga começa a ter uma elevada densidade população, uma pegada económica gigante em 

Portugal, uma atração turística que sustenta a cultura minhota e as suas tradições e, por isso, é 

necessário dar “vazão” a essa procura interna e externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


