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Resumo

A igualdade de oportunidades no acesso
aos serviços públicos constitui um indicador
crucial da qualidade de vida das populações,
encontrando-se consagrada como um direito
constitucional e um dos fins da política de
ordenamento do território. Ora, esta igualdade
de oportunidades está, na grande maioria dos
casos, e em particular nas áreas predominante-
mente rurais do Interior, longe de ser assegu-
rada, sendo a acessibilidade diferencial a um
serviço público um revelador das disparidades
e das assimetrias em matéria de (sub)desen-
volvimento territorial. 

Trata-se, como é óbvio, de uma temática
ampla e complexa, que não poderíamos abor-
dar de forma sistemática e global num texto
com os objectivos e as características deste.
Por essa razão, seleccionamos o sector que nos

parece melhor ilustrar a situação com que se
confrontam actualmente as populações das
zonas rurais do Interior: os serviços de urgên-
cia. Muito embora se tenha assistido, ao longo
das últimas décadas, a uma melhoria em ter-
mos das dotações, da cobertura e da acessibili-
dade física a esses equipamentos, a verdade é
que em muitas regiões do país, e em particular
no Interior, os tempos médios de acesso estão
ainda longe de corresponder aos padrões
médios estabelecidos e usuais nos países
desenvolvidos. Acresce ainda que as recentes
políticas e medidas de racionalização e rees-
truturação das redes de infra-estruturas e de
equipamentos vieram colocar na ordem do dia
esta problemática, realçando-se o facto de
muitas decisões não estarem suficientemente
fundamentadas em estudos técnicos e metodo-
logias adequadas.

Este trabalho é o resultado de uma aborda-
gem aos serviços de urgência na região de
Trás-os-Montes e Alto Douro, tendo sido cal-
culada a acessibilidade a estes serviços em três
situações distintas: a situação pré-reordena-
mento, a situação com a proposta de reordena-
mento preconizada pelo Ministério da Saúde e
a situação proposta com as novas acessibilida-
des viárias.
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Do ponto de vista empírico a região de
Trás-os-Montes e Alto Douro, e grande parte
do interior de Portugal, representam um espaço
apropriado para apresentar os desafios da ade-
quada acessibilidade da população aos serviços
públicos, estando a opção relacionada com o
contexto socioterritorial marcado por dispersão
e concentração da procura, por um progressivo
envelhecimento da população e pela diminui-
ção dos investimentos públicos em alguns sec-
tores básicos para a população. Os resultados
obtidos põem em evidência as desigualdades e
desequilíbrios territoriais, mais acentuados nos
espaços marginais e/ou fronteiriços e abrem
caminho para novas investigações sobre esta
importante problemática.

Palavras-chave:Rede de Urgências; Aces-
sibilidade; SIG; PRN2000.

1. Introdução

A igualdade de oportunidades e a quali-
dade o acesso razoável aos vários serviços
públicos constitui um indicador crucial da
qualidade de vida das populações, nomeada-
mente das populações das áreas rurais, encon-
trando-se consagrada como um direito consti-
tucional e um dos fins da política de ordena-
mento do território. Ora, nas áreas predomi-
nantemente rurais do Interior esta igualdade de
oportunidades está, na grande maioria dos
casos, longe de ser assegurada, sendo a acessi-
bilidade diferencial a um serviço público um
revelador das disparidades e das assimetrias
em matéria de (sub)desenvolvimento territo-
rial. A este nível são numerosas as evidências
da relação entre a não dotação e desigualdade
de oportunidades de acesso e as dinâmicas de
despovoamento e de declínio da maioria des-
ses territórios rurais do interior (Azevedo e
Ramos, 2006). Nos últimos trinta anos verifi-
cou-se um declínio de tais serviços dissemina-
dos nas vilas e pequenas cidades, sendo neces-

sário reconhecer o impacto causado nas áreas
rurais, particularmente às pessoas idosas, às
crianças e àquelas sem transporte privado, pela
retirada dos serviços. Deve-se notar que as
tentativas de poupar dinheiro num serviço
podem simplesmente causar custos em outros
serviços, pelo que as estratégias de planea-
mento e reajustamento dos serviços públicos
devem ser imaginativas e flexíveis em servi-
ços sustentáveis (Ecovast, 1994).

Em grande parte das investigações sobre a
provisão de serviços públicos pelo Estado,
tem-se constatado a dificuldade em estabelecer
o equilíbrio entre a oferta e a procura pela
população de um território, nomeadamente em
regiões periféricas que não têm recuperado os
êxodos migratórios que as marcaram durante
décadas do século passado, que apresentam
elevados índices de envelhecimento e conti-
nuam com baixos níveis de acessibilidade,
sobretudo ao nível dos transportes colectivos
de passageiros. Deste modo, do ponto de vista
empírico a região de Trás-os-Montes e Alto
Douro, e grande parte do interior de Portugal,
representam um espaço apropriado para apre-
sentar os desafios da adequada acessibilidade
da população aos serviços públicos, estando a
opção relacionada com o contexto socioterrito-
rial marcado por dispersão e concentração da
procura, por um progressivo envelhecimento
da população e pela diminuição dos investi-
mentos públicos em alguns sectores básicos
para a população, nomeadamente no que res-
peita a infra-estruturas rodoviárias de nível
superior (vias com perfil de auto-estrada).

No caso dos serviços públicos implica fun-
damentalmente a oferta dos mesmos por parte
do Estado, podendo ser abordados quer na
perspectiva territorial, em que se dá particular
ênfase à localização e distribuição, quer na
perspectiva social que aponta que essa distri-
buição dos serviços prestados pelo estado deve
ser equitativa garantindo a qualidade de vida
das populações (Azevedo e Ramos, 2006).
Porém, continua a ser usual encontrar alusões
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às carências de serviços e à persistência sobre
o papel do poder público na melhor provisão
dos mesmos, referindo-se a União Europeia à
necessidade das administrações públicas
«adoptarem medidas concomitantes» para
melhor garantir a provisão dos mesmos
(Comissão Europeia, 2001).

Vários autores têm estabelecido critérios de
planeamento no que se refere à localização e
distribuição dos serviços de carácter público,
nomeadamente: eficiência espacial; justiça ou
equidade espacial; eficácia; e gestão (Sendra e
Maass, 1995; Vuori, 1996). Contudo, em ter-
mos prática, eficiência e equidade podem
entrar em conflito, pois admitir ou aconselhar a
eficiência óptima de um serviço num determi-
nado lugar pode representar uma resolução dis-
tributiva que não seja equitativa (Azevedo e
Ramos, 2006), embora se insista permanente-
mente na procura desse equilíbrio que permita
à população aceder de semelhante forma aos
serviços públicos (Sendra e Ramirez, 2001).
Tem sido diversas vezes referenciado que a
acessibilidade aos pontos (nós) de satisfação de
necessidades, como é o caso dos serviços de
urgência, constitui para as populações uma
forma de «renda real» (Smith, 1980), que vul-
garmente se designa de qualidade de vida.
Desta forma, em particular o acesso aos servi-
ços de urgência, mas também aos restantes ser-
viços públicos, deve-se realizar em condições
de igualdade efectiva1. Pela sua estreita relação

com a acessibilidade geográfica da população
refira-se que a distribuição espacial dos servi-
ços públicos nas áreas rurais se ajusta à regra
da relação entre o nível de serviço e a sua loca-
lização. Esta regra estabelece que quanto mais
complexo e especializado é o serviço, maior é
a probabilidade de se localizar apenas nos luga-
res de maior importância. Apesar da simplici-
dade dos pressupostos e das críticas que consi-
deram que as teorias têm falta de poder expli-
cativo (Krugman, 1995, FUJITA, et al., 2000),
as evidências empíricas confirmam a sua utili-
dade para descobrir o padrão espacial dos ser-
viços públicos à população em áreas rurais. A
oferta de serviços nos lugares de nível hierar-
quicamente superiores incorpora a disponibili-
dade nos aglomerados de nível inferior, mas
isto não ocorre na situação inversa, estando os
modelos espaciais de oferta, e sobretudo, a sua
evolução no tempo, condicionados por diver-
sos factores, nomeadamente o isolamento geo-
gráfico, que coloca dificuldades na manuten-
ção e abastecimento dos próprios serviços.
Quer seja pela aplicação de critérios de eficiên-
cia ou pela adopção de soluções de compro-
misso no dilema eficiência/equidade, as evi-
dências empíricas relativa à evolução a médio
e longo prazo dos serviços nas áreas rurais têm
tido duas pautas evolutivas básicas (Moreno,
1990; Furuseth, 1998): o desaparecimento pro-
gressivo ou simples diminuição da dotação dos
serviços cuja manutenção requer um mínimo
de utilizadores; o «scale back ou a concentra-
ção funcional e espacial dos serviços nos aglo-
merados de certa importância para diminuir os
custos de provisão.

Resultante da evolução da distribuição dos
serviços, na realidade, existem graves desequi-
líbrios territoriais em termos de acessibilidade
a equipamentos e serviços públicos, existindo
territórios melhor localizados, desfrutando das
vantagens, ou pior, acentuando as desvanta-
gens (Orcao e Cornago, 2003). A decisão de
localização e atribuição espacial dos recursos
deve ser tomada com cuidado se for intenção

1 Da mesma forma, LEURQUIN (2003, p. 15),
afirma que [la] répartition de tout ce que l’on
dénomme communément les services publics, ou, pour
employer une dénomination plus conforme à notre
société partenariale moderne: des services d’intérêt
général, l’accessibilité équitable à des prestations des
services de qualité, constituent donc l’une des pièces
maîtresses de l’aménagement et développement du
territoire. Corriger les inégalités territoriales, garan-
tir l’égalité des chances entre tous les citoyens quel
que soit leur lieu de résidence, c’est d’abord garantir
un égal accès de tous à un certain nombre des servi-
ces de base, avec une obligation de qualité.



distribuir os benefícios e os inconvenientes na
população de um modo eficiente e equitativo
(Smith, 1980), pois estas estruturas envolvem
elevados montantes de dinheiros públicos.
Assim se explica a atenção que a comunidade
científica de distintas áreas vem dedicando ao
assunto particularmente desde o início dos
anos 60. O esforço de investigação realizado
levou à constituição de um importante acervo
de modelos para apoiar os complexos proces-
sos de decisão, contudo têm sido efectuados
sob uma abordagem sectorial. 

O anunciado reordenamento dos serviços
públicos de saúde, nomeadamente o relativo
aos serviços de urgência define 3 níveis de
urgência: Polivalente, médico-cirúrgico e
básico. Na proposta foram identificados como
objectivos centrais da definição da rede de
urgências: a redução da percentagem de popu-
lação a mais de 60 minutos de um serviço de
urgência; a aproximação da realidade nacional
ao nível europeu; e a melhoria e qualificação
dos serviços. A proposta da nova rede de
urgências considera conceitos como: equi-
dade; acessibilidade; segurança; qualificação;
rentabilização; e verdade. Na abordagem ape-
nas é tido em linha de conta os conceitos de
equidade (melhoria da resposta às necessida-
des da maioria da população) e acessibilidade
(acessibilidade em tempo útil aos cuidados
necessários), procurando perceber de que
forma a nova proposta de rede de urgência
para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro
cumpre os critérios definidos a nível nacional,
ou seja que o tempo de trajecto ao serviço de
urgência para 90% da população deve ser infe-
rior a 30 minutos para o serviço de urgência
(SUB, SUMC e SUP) e inferior a 45 minutos
para acesso a Urgência Médico-Cirúrgica
(SUMC) ou Polivalente (SUP). Considera-se
também a rede viária futura dado que a rede
proposta tem em consideração que irão haver
melhorias nas acessibilidades, nomeadamente
através da construção das vias previstas no
PRN2000.

2. Metodologia

Uma análise do tempo de acesso a determi-
nados funções centrais permite verificar a dis-
tribuição no território regional de tais funções e
perceber os principais territórios que não se
encontram devidamente servidos. A este res-
peito são numerosas as evidências da relação
entre a não dotação e desigualdade de oportu-
nidades de acesso e as dinâmicas de despovoa-
mento e de declínio da maioria desses territó-
rios. Este tipo de avaliação da acessibilidade a
um determinado serviço/equipamento pressu-
põe a utilização de modelos simplificados da
realidade e o recurso a técnicas e ferramentas
de análise espacial nomeadamente Sistemas de
Informação Geográfica (SIG). Um problema
desta natureza pode ser visto como uma rede
composta por nós e arcos; os nós são consti-
tuídos pelo conjunto de centros de procura
onde a população se encontra concentrada e
pelo conjunto de sítios de oferta de determi-
nado serviço/equipamento disponibilizado. Os
arcos representam a rede viária que garante a
ligação entre todos os nós da rede. Para este
trabalho em concreto foi desenvolvido um SIG
para a região de TMAD onde foram carregados
todos os dados necessários à análise.

2.1. Centros de procura e de oferta

Face à escala regional de análise os centros
de procura considerados foram os centros
urbanos das freguesias. Para cada uma das 705
freguesias da região de TMAD foi georrefe-
renciado o seu respectivo centro urbano com
recurso a ortofotomapas de alta resolução, for-
necidos pelo Instituto Geográfico Português
(IGP) e acedidos através da ArcGIS User
Communitydisponibilizada pela ESRI e asso-
ciados os dados relativos a população resi-
dente dos Censos 2001 (Figura 1). Com a
desagregação espacial da procura ao nível das
freguesias é possível observar as disparidades
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intra-regionais, e mesmo intraconcelhias da
região. Para efeitos de análise os serviços de
saúde considerados foram georreferenciados
aos centróides de freguesia onde se encontram
instaladas as respectivas instalações.

2.2. Rede viária

A rede viária encontra-se desagregada em
7 níveis de hierárquicos em função das veloci-

dades de circulação consideradas e permite a
interligação entre todos os centróides de fre-
guesia da região. Foi considerada a rede viária
actual (Figura 2) e a rede viária futura (Figura
3) prevista no PRN2000 bem como as respec-
tivas alterações que foram entretanto realiza-
das, nomeadamente o prolongamento da A4
entre Amarante e Bragança. A definição da
velocidade média a atribuir a cada via, em fun-
ção da sua tipologia, tem variado de acordo
com diferentes autores e estudos2; conside-
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Figura 1 – Georeferenciação dos centróides das freguesias e da rede viária

Fonte: IGP (acedido via ArcGIS User Community)

2 DONNAY, J. P. e LEDENT, Ph. – 1995:
«Modelling of Accessibility Fields», in JEC-GI’95
Proceedings, JEC-GI, The Hague, pp. 489-494.

JAE – 1994 – Normas de Traçado
GUTIÉRREZ e URBANO – 1996: «Accessibility

in the European Union: the impact of the trans-Euro-
pean road network», in Journal of Transport Geo-
graphy, Vol. 4, n.º 1, Pergamon, London, pp. 15-25.

NAER – 1999: Estudo Preliminar de Impacte
Ambiental do Novo Aeroporto de Lisboa – Ota,
NAER, Lisboa.

SCHÜRMANN; SPIEKERMANN e WEGE-
NER – 1999: Accessibility Indicators, Institut für
Raumplanung – Universität Dortmund, Dortmund

JULIÃO – 2001: «Tecnologias de Informação
Geográfica e Ciência Regional. Contributos Metodo-
lógicos para a Definição de Modelos de Apoio à
Decisão em Desenvolvimento Regional», Disserta-
ção de Doutoramento apresentada à Faculdade de
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.
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Figura 2 – Rede viária actual

Fonte: Elaboração própria.

Figura 3 – Rede viária futura

Fonte: Elaboração própria.



rando a tipologia das infra-estruturas rodoviá-
rias portuguesas, e a especificidade da região
em estudo, nomeadamente no que se refere ao
tipo de traçado das vias, e ao relevo acidentado
da região, as velocidades médias consideradas
por tipo de via, para veículos em transporte
particular, foi a utilizada em Azevedo e Ramos
(2006)3, dado que se reporta à mesma região
em estudo.

Foram calculados os tempos de acesso a
cada serviço de urgência independentemente
da freguesia ou do município em que se
encontra o mais próximo. Importa referir que
o problema da acessibilidade aos serviços de
urgência é agravado pela inexistência de uma
rede de transporte público capaz de assegurar
regularidade e cobertura eficaz em toda a
região.

3. Rede de serviços de urgência
na região de TMAD

A região de Trás-os-Montes e Alto Douro
(TMAD) compreende 34 municípios, perten-
centes a 4 distritos (Bragança, Vila Real, Viseu
e Guarda)4. Trata-se de um território heterogé-
neo, com realidades e dinâmicas diferencia-
das, essencialmente rural, dependente das acti-
vidades agrícolas, que empregam parte signifi-
cativa da população activa, revelando sinais
claros de desvitalização (declínio demográfico
e despovoamento). As dinâmicas territoriais
apontam para uma progressiva estruturação ao
longo dos principais corredores rodoviários
(IP4 e IP3), onde se localizam os principais
nós da malha urbana constituída por pequenos
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Figura 4 – Densidade populacional por freguesia

Fonte: INE, RGP, 2001

3 Auto-Estradas – 120 km/h;IP e IC – 90 km/h;
EN e ER – 60 km/h; EM – 50 km/h; OE – 40 km/h

4 Incluem os municípios das NUTS III Douro e
Alto Trás-os-Montes e o município de Ribeira de
Pena da NUT III Tâmega.



e médios centros urbanos com um perfil de
serviços e actividades económicas marcado
pela dependência do emprego público admi-
nistrativo e de um sector terciário básico de
abrangência local (Figura 4).

Destaca-se o processo de despovoamento
progressivo da região, cujas consequências
são inúmeras, agravando os problemas sociais
e económicos. O declínio, e mesmo abandono,
dos aglomerados rurais de menor dimensão
tende a prosseguir a ritmo intenso, comprome-
tendo a viabilidade das respectivas comunida-
des humanas e das actividades por elas desen-
volvidas, tornando o combate à desertificação
humana uma das prioridades para o desenvol-
vimento desta região.

Na Rede de Referenciação de Urgência/
/Emergência de 2001 estavam definidos 39
pontos de rede para todo o país, sendo três na

região (um serviço de urgência polivalente em
Vila Real, um serviço de urgência Médico-
Cirúrgica em Chaves e Bragança). Contudo
existiam vários hospitais com Serviço de
Urgência, que não estavam formalmente previs-
tos nessa rede de referenciação, totalizando 73
pontos de rede a nível nacional, dos quais qua-
tro se localizam na região de Trás-os-Montes e
Alto Douro (Hospitais de Lamego, Macedo de
Cavaleiros, Mirandela e Peso da Régua). Na
proposta final do processo de requalificação da
rede de urgências definida pelo Ministério da
Saúde5, relativamente à região de TMAD, estão
previstos 10 pontos de rede de urgência, dos
quais 6 serão Serviço de Urgência-Básica
(SUB), três serão Serviço de Urgência Médico-
cirúrgica (SUMC) e 1 será Serviço de Urgência
Polivalente (SUP) (Figura 5).

São considerados quatro novos pontos de
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5 Ministério da Saúde (2007), Proposta da Rede
de Urgências, Relatório Final, Comissão Técnica de
Apoio ao Processo de Requalificação das Urgências.

Figura 5 – Rede de urgências proposta

Fonte: Ministério da Saúde, 2007.



rede (Moimenta da Beira, Mogadouro, Monta-
legre e Vila Nova de Foz Côa), sendo ainda
considerados mais três pontos de rede que,
apesar de já estarem em funcionamento, não
estavam formalmente previstos em 2001
(Lamego, Macedo de Cavaleiros e Mirandela),
e, para além destes, manter-se-ão com serviço
de urgência os pontos de rede formalmente
definidos em 2001 (Hospitais de Bragança,
Chaves e Vila Real). Refira-se ainda que há
um ponto de rede, nomeadamente o Hospital
Peso da Régua, que, apesar de estar em fun-
cionamento não estava formalmente previsto
na rede de referenciação de 2001, na proposta
surge como ponto de rede a não consignar
como urgência.

4. Acessibilidade aos serviços 
de urgência pré-reordenamento

São muitas as variáveis que influenciam
com que os serviços de urgência se encontrem
acessíveis à população, sendo, a acessibili-
dade entendida como a facilidade de utiliza-
ção por parte dos usuários dos serviços que,
como é sabido, estão situados em pontos fixos
do espaço.

A obtenção dos valores de acessibilidade
aos serviços de urgência baseou-se no uso do
SIG vectorial criado, com base na aplicação
de análise de redes, tendo por objectivo calcu-
lar o tempo necessário a percorrer para aceder
ao serviço. A acessibilidade espacial ou geo-
gráfica foi entendida como o total de distân-
cias percorridas entre cada nó da oferta do
serviço e o nó da procura, distância essa que
considera o caminho mínimo que liga dois
pontos, tendo sido utilizada a extensão NET-
WORK ANALYST, do ARCGIS 9.3 da ESRI,
que fornece uma série de ferramentas para
criar, manter e executar a análise de dados em
séries de rede, nomeadamente a função «Clo-
sest Facility».

4.1. Acessibilidade aos serviços de
urgência Pré-reordenamento

Analisando a acessibilidade aos serviços de
urgência existentes antes do processo de reor-
denamento (Figura 6), verifica-se que as fre-
guesias da região se encontram a uma média de
33 minutos de um serviço de urgência,
enquanto a média de acesso ponderada pela
população é de 24 minutos, sendo o tempo
máximo registado de 96 minutos. Cerca de 67%
da população encontra-se a menos de 30 minu-
tos do serviço mais próximo, estando 17% a
mais de 45 minutos do serviço mais próximo.

Analisando os tempos médios de acesso e
a média de acesso ponderada pela população
das freguesias de cada concelho verificam-se
grandes disparidades, tendo 19 concelhos
média de acesso superior a 30 minutos. Nos
concelhos de Freixo de Espada à Cinta,
Miranda do Douro e Vila Nova de Foz Côa a
média de acesso é superior a 60 minutos.

4.2. Acessibilidade aos serviços 
de urgência pós-reordenamento

4.2.1. Acessibilidade aos serviços
de urgência básica (SUB)

Analisando a acessibilidade aos serviços
de urgência pós-reordenamento com a rede
viária actual (Figura 7), ou seja, aos 10 pontos
de rede com serviço de urgência (SUP, SUMC
e SUB), verifica-se que as freguesias da região
se encontrarão a um tempo de acesso médio de
24 minutos de um serviço de urgência e a
média de acesso ponderada pela população é
de 19 minutos. O valor máximo registado
numa freguesia é 68 minutos. Verifica-se que
77% da população se encontra com o reorde-
namento a menos de 30 minutos do serviço
mais próximo, 6% da população permanece a
mais de 45 minutos, permanecendo cerca de
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Figura 6 – Acessibilidade à actual rede de urgências

Figura 7 – Acessibilidade à rede de urgências proposta com a rede viária actual



2000 residentes a mais uma hora do serviço de
urgência mais próximo.

A nível concelhio denotam-se algumas
diferenças entre os vários concelhos, existindo
13 municípios com tempos médios de acesso
das freguesias superiores a 30 minutos, sendo
em 11 municípios a média de acesso ponderada
pela população superior a 30 minutos. Verifica-
se que, com esta rede de urgência, nenhum
município terá média de acesso superior a 60
minutos, contudo nos municípios de Miranda
do Douro, Ribeira de Pena e Vimioso a média
de acesso ainda é superior a 45 minutos.

Considerando a rede pós reordenamento e a
rede viária futura (Figura 8) verifica-se que o
tempo médio de acesso das freguesias da região
ao serviço de urgência mais próximo é 24 minu-
tos, sendo 18 minutos se considerarmos a média
de acesso ponderada pela população. O tempo
máximo de acesso é 68 minutos na freguesia de
Avelanoso, concelho de Vinhais.

Com a rede de urgências pós reordena-
mento (SUB, SUMC e SUP) e com a rede viá-
ria futura mais de 80% da população ficará a
menos de 30 minutos do serviço de urgência
mais próximo, ficando apenas cerca de 3% dos
residentes a mais de 45 minutos. Em 12 muni-
cípios os tempos médios de acesso serão supe-
riores a 30 minutos (9 município considerando
a média ponderada pela população), tendo
apenas o município de Vimioso médias de
acesso superiores a 45 minutos (48 minutos).

4.2.2. Acessibilidade aos serviços
de urgência médico-
-cirúrgica (SUMC) 
e polivalente (SUP)

Analisando a acessibilidade aos serviços
de urgência médico-cirúrgicos (SUMC) e ser-
viços de urgência polivalentes (SUP) pós reor-
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Figura 8 – Acessibilidade à rede de urgências proposta com a rede viária futura



denamento com a rede viária actual (Figura 9),
ou seja, aos 4 pontos de rede SUMC/SUP,
verifica-se que as freguesias da região se
encontram a um tempo médio de acesso de 39
minutos de um serviço de urgência e a média
de acesso ponderada pela população é de 31
minutos. O máximo registado numa freguesia
é de 1hora e 11minutos, nomeadamente em
Cabril (Montalegre), Póvoa (Miranda do
Douro) e Azinhoso (Mogadouro). Verifica-se
que cerca de 55% da população se encontra a
menos de 30 minutos do SUMC/SUP mais
próximo, estando 25% a mais de 45 minutos e
12% a mais de 60 minutos.

A nível concelhio denotam-se grandes dis-
paridades, estando 13 municípios a mais de 45
minutos (média das freguesias e média ponde-
rada pela população), sendo que, com esta
rede de SUMC/SUP, em 6 municípios a média
de acesso é superior a 60 minutos (54 conside-
rando a ponderação pela população), sendo

superior a 75 minutos em Freixo de Espada à
Cinta, Miranda do Douro e Mogadouro.

Analisando a rede de SUMC/SUP proposta
com a rede viária futura (Figura 10) verifica-se
que o tempo médio de acesso das freguesias da
região ao serviço de urgência mais próximo
será, no futuro, de 36 minutos, sendo 28 minu-
tos a média de acesso ponderada pela popula-
ção. O tempo máximo de acesso será 89 minu-
tos na freguesia de Vila Chã da Braciosa
(Miranda do Douro).

Verifica-se que 59% da população ficará a
menos de 30 minutos do SUMC/SUP mais
próximo, enquanto 19% da população perma-
necerá a mais de 45 minutos e 7% da popula-
ção a mais de 60 minutos. Em 11 municípios,
as médias de acesso das freguesias serão supe-
riores a 45 minutos e em 10 municípios, as
médias ponderadas pela população, serão
superiores a 45 minutos. Em 5 municípios a
média de acesso será superior a 60 minutos (4
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Figura 9 – Acessibilidade à rede de SUMC e SUP proposta com a rede viária actual



considerando a ponderação pela população),
sendo em Freixo de Espada à Cinta e Miranda
do Douro superior a 70 minutos.

4.2.3. Acessibilidade aos Serviços
de Urgência Polivalentes
(SUP)

Analisando a acessibilidade aos serviços
de urgência polivalente (SUP) pós reordena-
mento com a rede rodoviária actual (Figura
11), ou seja, ao SUP de Vila Real e aos SUP de
Braga e de Viseu, verifica-se que as freguesias
da região se encontram a um tempo médio de
acesso de 70 minutos, sendo a média ponde-
rada pela população de 58 minutos. O valor
máximo registado numa freguesia é de 151
minutos, na freguesia de Vila Chã da Braciosa
(Miranda do Douro). Apenas 23% da popula-
ção se encontra a menos de 30 minutos do

SUP mais próximo, estando 63% da população
a mais de 45 minutos, 49% a mais de 1 hora,
enquanto que cerca de 16% da população se
encontra a mais de 90 minutos.

A situação em termos concelhios indica
elevadas disparidades, existindo 18 municí-
pios com tempos médios de acesso (das fre-
guesias e ponderando a população) superiores
a 60 minutos. Com a rede de SUP e a rede viá-
ria actual, 8 municípios encontram-se a uma
média de acesso superior a 90 minutos (7 con-
siderando a ponderação da população), sendo
em Miranda do Douro e Freixo de Espada a
Cinta mesmo superior a 120 minutos.

Tendo em conta a rede de SUP proposta e
a rede viária futura (Figura 12) verifica-se que
o tempo médio de acesso das freguesias da
região ao serviço de urgência mais próximo
será de 59 minutos, sendo 49 minutos se for
considerada a média de acesso ponderada pela
população, enquanto o tempo máximo será de
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Figura 10 – Acessibilidade à rede de SUMC e SUP proposta com a rede viária futura
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Figura 11 – Acessibilidade a SUP proposta com a rede viária actual

Figura 12 – Acessibilidade a SUP proposta com a rede viária futura



126 minutos nas freguesias de Paradela e S.
Martinho de Angueira, concelho de Miranda
do Douro. Verifica-se que 26% da população
ficará a menos de 30 minutos do SUP mais
próximo, ficando 54% a mais de 45 minutos,
33% a mais de 60 minutos, enquanto 7% da
população ficará a mais de 90 minutos.

Em 14 municípios, os tempos médios de
acesso das freguesias manter-se-á superior a
60 minutos, sendo que em 13 municípios a
média de acesso ponderada pela população
será superior a 60 minutos. Com esta rede de
serviços de urgência polivalente e a rede viária
futura, 5 municípios terão uma média de
acesso ponderada pela população superior a 90
minutos (4 considerando a ponderação pela
população), sendo em Miranda do Douro E
Vimioso superior a 100 minutos.

5. Discussão de resultados

Considerando a rede de urgências pré-reor-
denamento e a rede pós reordenamento com a
rede viária existente actualmente verifica-se
uma melhoria significativa dos tempos de
acesso aos serviços de urgência, quer no
tempo médio de acesso das freguesias (de 33
minutos para 24 minutos), quer no tempo
médio de acesso ponderado pela população
(de 24 minutos para 19 minutos), quer no
tempo máximo registado numa freguesia (de
96 minutos para 70 minutos). Se for conside-
rada a rede viária futura, as melhorias são
ainda mais significativas, sobretudo, no tempo
médio de acesso das freguesias e no tempo
máximo registado (Quadro 1).

Apesar das melhorias serem significativas
com a rede de urgências proposta, continua-se
a verificar que não se encontra 90% da popula-
ção da região a menos de 30 minutos de um
serviço de urgência básica, tal como foi defi-
nido nas metas a nível nacional, estando apenas
77% e 80%, com a rede viária actual e a rede
viária futura, respectivamente (Quadro 2 e 3).

Também na proposta de rede de SUMC ou
SUP, com a implementação da rede viária
futura face à rede viária actual, verificam-se
diminuições dos tempos de acesso (Quadro 2),
ficando no entanto algo aquém dos valores

indicativos a nível nacional (90% da popula-
ção a menos de 45 minutos), dado que apenas
81% da população ficará abaixo do limiar
indicado.

Apesar de não estarem indicados valores
de tempo de acesso máximos exclusivamente
para os SUP, importa, contudo, referir que na
região estes são elevados, tendo em conta que
mesmo com a rede viária futura cerca de 1/3
da população estará a mais de uma hora do
SUP mais próximo.

O reordenamento efectuado introduziu alte-
rações substanciais nas áreas de influência dos
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Quadro 1 – Tempos de acesso médios e máximos em minutos a serviços de urgência

Média de acesso Média de acesso ponderada Máximo das
das freguesias pela população freguesias

Rede Actual 32,9 24,3 96

SUB, SUMC e SUP Rede viária actual 25,2 19,4 70

Rede viária futura 23,9 18,3 68

SUMC e SUP Rede viária actual 38,9 30,7 98

Rede viária futura 36,2 28,3 89

SUP Rede viária actual 69,5 58,1 151

Rede viária futura 59,1 49,1 126  



serviços de urgência. O aumento e a relocaliza-
ção dos SUB asseguraram uma mais estreita
articulação territorial, prevalecendo uma maior
proximidade das populações aos serviços com
particular destaque para os municípios do dis-
trito de Bragança (Figuras 13 e 14).

O Quadro 4 apresenta em termos sintéticos
os ganhos em termos de acessibilidade global
registados na região de TMAD em função das
evoluções quer da rede de serviços de urgên-
cia, quer da rede rodoviária, avaliados em ter-
mos do tempo agregado6 de acesso aos vários

níveis dos serviços de urgência. O reordena-
mento na rede de urgências efectuado impli-
cou uma redução significativa no tempo agre-
gado de acesso que poderá ainda ser melho-
rado através na concretização das acessibilida-
des rodoviárias. Comparando os resultados
obtidos para a nova rede urgências na situação
presente e futura, ocorrem melhorias em ter-
mos de acesso em todos os níveis de urgência,
com particular destaque para o acesso aos SUP
onde a melhoria atinge quase 16%.

Desagregando territorialmente os resultados
obtidos é possível observar melhorias significa-
tivas nos tempos médios de acesso a cada ser-
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Quadro 2 – População residente por tempos de acesso a serviços de urgência

Tempo de acesso

Rede Proposta
Rede 

Acutal

SUMC e SUP SUP

Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária
actual futura actual futura actual futura

Menos de 15 minutos 183629 189731 192010 120157 120157 44120 44120

Entre 15 e 30 minutos 119620 158988 172063 129409 147348 58715 75939

Entre 30 e 45 minutos 73644 77366 75631 92562 97763 64905 86883

Entre 45 e 60 minutos 44361 25077 12569 58486 55671 65578 95637

Entre 60 e 75 minutos 23101 2188 1077 36836 20652 91944 83407

Entre 75 e 90 minutos 8488 0 0 11404 11759 57305 35765

Mais de 90 minutos 507 0 0 4496 0 70783 31599

Quadro 3 – Percentagem de população residente por tempos de acesso a serviços de urgência

Tempo de acesso

Rede Pós-OrdenamentoRede Pré-
-Ordena-

mento

SUMC e SUP SUP

Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária Rede viária
actual futura actual futura actual futura

Menos de 15 minutos
66,9% 76,9% 80,3% 75,5% 80,6% 51,5% 66,7%

Entre 15 e 30 minutos

Entre 30 e 45 minutos 26% 22,6% 19,5%

Entre 45 e 60 minutos 21% 16,8%

Entre 60 e 75 minutos
32,9% 26,3%

Entre 75 e 90 minutos 7,1% 0,5% 0,2% 3,5% 2,6%

Mais de 90 minutos 15,6% 7ª%

6 O tempo agregado é obtido para cada nível de
serviços de urgência através da seguinte fórmula:

TA = Σ
n

i
Ui*t ij . sendo:

TA – Tempo Agregado

Uj – População residente na freguesia 
tij – tempo entre o centróide da freguesia e o ser-

viço de urgência mais próximo considerado.
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Figuras 13 e 14 – Áreas de influência dos SUB pré e pós reordenamento da rede respectivamente

Quadro 4 – Freguesias abrangidas e tempo máximo e médio de acesso a cada serviço de urgência

Configuração da rede 
de serviços de urgência

Tempo agregado
(horas)

∆

SUB+SUMC+SUP SUMC+SUP SUP

Pré-reordenamento 183156,6 - - - - -

Pós-reordenamento (2009) 146602,7 -20,0% 232136,7 - 439008,8 -

Pós-reordenamento

(Rede viária futura) 137843,0 -6,0% 213621,0 -8,0% 370892,3 -15,5%

Tempo agregado
(horas)

∆
Tempo agregado

(horas)
∆



viço de urgência, dado que apenas no serviço
localizado em Mogadouro o tempo de acesso
das várias freguesias será superior a 30 minutos,
contrariamente ao que sucedia com a rede antes
do reordenamento. Contudo, apesar das melho-
rias serem significativas, com a rede de urgên-
cias reordenada o tempo médio de acesso aos
vários serviços é ainda superior a 20 minutos,
existindo em todos os serviços freguesias a mais
de 45 minutos, com excepção de Moimenta da
Beira onde a freguesia mais distante se encontra
a 41 minutos. Com a implementação da rede
viária futura face à rede viária actual, verificam-
se diminuições dos tempos médios de acesso
(Quadro 5), contudo em Mogadouro o tempo
médio de acesso será ainda de 29 minutos.

Também na proposta de rede de SUMC e
SUP, com a implementação da rede viária
futura face à rede viária actual, se verificam
diminuições dos tempos de acesso aos vários
pontos de rede, contudo os valores médios
continuam a ser elevados (superiores a 30
minutos), registando-se uma diminuição do
tempo de acesso da freguesia mais distante do
serviço (de 98 minutos passa para 89 minutos).
Ao nível do SUP a diminuição do tempo de
acesso ao único serviço existente na região
(Vila Real) é relevante passando de um tempo
médio de 70 minutos para 59 minutos, dimi-
nuindo em cerca de 25 minutos o tempo
máximo registado.

6. Conclusões

Recentemente têm existido decisões políti-
cas, ora de abertura ora de encerramento de
serviços, segundo uma lógica de ajuste à pro-
cura/necessidades dos territórios. No sistema
de saúde, e em particular no serviço de urgên-
cia, é necessário implementar ajustamentos na
organização actual de modo a garantir o acesso
em condições de equidade à generalidade da

população, contribuindo para uma melhoria da
qualidade de vida das populações. 

O envelhecimento da população, a disper-
são dos cidadãos e a desarticulação da rede
viária, sobretudo nos municípios interiores,
desaconselhava a concentração de serviços
nos hospitais da região e uma escassez no res-
tante território, onde as condições de acessibi-
lidade não permitem aceder de forma equita-
tiva, nem satisfatória aos serviços de urgência
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Quadro 5 – Freguesias abrangidas e tempo máximo e médio de acesso a cada serviço de urgência

Serviço de Urgência Freguesias 
Abrangidas

Tempo
máximo

Tempo
médio

Com rede viária actual Com rede viária futura

Bragança 74 70 30 71 64 28

Chaves 88 54 22 80 43 20

Lamego 79 48 20 77 44 19

Macedo de Cavaleiros 66 53 23 60 53 21

Mirandela 99 59 28 95 59 16

Mogadouro 59 68 32 69 68 29

Moimenta da Beira 75 41 21 75 41 20

Montalegre 45 56 24 44 47 23

Vila Nova de Foz Côa 43 52 29 46 51 28

Vila Real 77 62 26 88 51 25

Freguesias 
Abrangidas

Tempo
máximo

Tempo
médio



básica. Considerando a proposta de serviços
de urgência, comparativamente à situação
actual, verificam-se melhorias nos tempos
médios de acesso, contudo a população da
região que ficará a menos de 30 minutos
(77%) continuará a ser inferior à meta definida
a nível nacional (90% da população). Verifica-
se, contudo, que para que a melhoria da aces-
sibilidade aos serviços de urgência seja consi-
derável é de facto fundamental o processo de
execução das vias definidas no PRN2000
actualmente em curso, que permitirá garantir
um acesso mais rápido de grande parte da
população, nomeadamente ao nível da rede de
urgências médico-cirúrgicas e polivalentes.
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