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0. Introdução 

O processo pandémico resultante da propagação do vírus SARS-CoV-2 veio colocar em evidência 

a necessidade da recolha e obtenção de informação relevante para o entendimento daquele 

processo e para enformar as respostas dos sistemas de saúde ao impacte da COVID-19. O 

lançamento do segundo período do “RESEARCH 4 COVID 19”, centrado na previsão da evolução 

futura da pandemia e do seu impacto nos serviços de saúde e na sociedade, bem como na 

otimização da resposta adequada à pandemia a diversos níveis, levou a que fosse proposto o 

projeto COMPRI_MOv, “COnhecer Mais PaRa Intervir melhor no contexto da MObilidade” (ID: 

613765655), na sequência do trabalho desenvolvido no projeto COnhecer Mais PaRa Intervir 

MElhor COMPRIME (ID: 596685735), aprovado no primeiro período do “RESEARCH 4 COVID 19”. 

A importância da mobilidade para a propagação do vírus SARS-CoV-2 parece constituir um fator 

determinante, sendo conhecidas algumas abordagens que relacionam a alteração dos padrões 

de mobilidade e o número de casos de infeção. Cite-se o exemplo reportado para 25 condados 

dos Estados Unidos da América (Badr et al., 2020) ou no caso de Itália, em que foi relacionado o 

tráfego viário com a evolução do número de infeções que vieram a ocorrer após de 21 dias 

(Cartenì et al., 2020), ou ainda, recorrendo aos dados extraídos da localização de telemóveis, o 

estabelecimento da relação entre a mobilidade a o processo infecioso nos Estados Unidos da 

América (Xiong et al, 2020). Da mesma forma, em estudo realizado para a Austrália, Wang et al. 

(2020), recorrendo a dados disponibilizados pela Google, concluem existir uma relação estreita 

entre a mobilidade humana e a propagação da COVID-19, com variação no tempo e segundo o 

tipo de movimentos em consideração, levantando a questão da necessidade das autoridades, 

com responsabilidade na decisão de confinamento social, terem esse conhecimento. No mesmo 

sentido, o artigo de Jia et al (2020) realçam a importância dos fluxos populacionais como 

elementos relevantes para a propagação do vírus SARS-CoV-2, análise suportada na análise de 

dados do posicionamento de telemóveis. 

O abrandamento do volume diário de infetados diários a partir do primeiro confinamento 

iniciado 22 de março de 2020 em Portugal, e com isso a redução das deslocações diárias, 

permitem induzir a existência de uma relação entre a propagação do vírus e a mobilidade. A 

evolução durante a segunda vaga, iniciada em setembro de 2020 e, já na terceira vaga, o efeito 

do novo confinamento iniciado a 15 de janeiro de 2021, parecem reforçar esta ideia. Neste 

sentido, num trabalho ao nível do conjunto de 35 países, Deforche et al. (2021) concluem que 

as atividades de recreio e de lazer, onde se incluem a frequência de restaurantes e de bares, se 
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relacionavam fortemente com o aumento da transmissibilidade e que a imposição do 

confinamento teve efeitos benéficos na redução do número de infeções. 

Neste sentido, o projeto projeto COMPRI_MOv teve como objetivo caracterizar a mobilidade da 

população após a primeira vaga, tendo em conta a intensidade dos fluxos, motivações e padrão 

geográfico, e associar a estas dinâmicas os dados epidemiológicos e socioeconómicos, por forma 

a construir um sistema de monitorização e esboçar um modelo de simulação da propagação 

com base na mobilidade. A partir da informação disponibilizada, foi possível estabelecer 

relações segundo três níveis territoriais diferentes: os níveis nacional, distrital e o concelhio. 

O presente projeto teve início em julho de 2020 e teria o seu término a janeiro de 2021. Por 

razões de indisponibilização de informação inicialmente prevista (dados de mobilidade 

provenientes da operadora de comunicações) houve a necessidade de a substituir por outra 

alternativa e nesse contexto, foi solicitado um pedido de prorrogação do prazo de entrega, pelo 

que agora se apresenta o relatório final do projeto. 

 

1. Contexto 

A evolução do número de casos confirmados em Portugal, desde o primeiro caso registado em 

março de 2020, permite identificar a existência de três momentos distintos, que se designaram 

por vagas. A primeira, de março a maio, prolongando-se até setembro de 2020, atingiu um valor 

acumulado de 58 633 casos confirmados. No mesmo período, o valor diário de novos casos mais 

elevado foi atingido a 9 de abril, correspondendo a 1516 casos (Figura 1). 

No período de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2020, registaram-se mais 361 996 novos 

casos, num acumulado de 420 629, ou seja, neste segundo período, verificaram-se em média 

quase dez vezes mais casos por dia do que os registados na primeira vaga. Os valores máximos 

diários ocorreram a 3 de novembro (7497) e 30 de dezembro (7627). 
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Figura 1 – Evolução do número de casos diários e média de 14 dias 
Fonte: http://www.comprime-compri-mov.com/dashboards.html 

 

A 18 de janeiro de 2021, em plena terceira vaga e três dias após o início do segundo 

confinamento, atingiam-se os 566 958 casos, ou seja entre o início do ano e 18 de janeiro 

registaram-se mais 146 329 infetados, o que correspondeu a uma média diária superior a 8100 

casos. 

Estes resultados permitem não só identificar a ocorrência de três períodos distintos, mas 

também evidenciam que a magnitude de cada um deles foi muito diferenciada, crescente o 

número de novos casos, o que trouxe significativos constragimentos nos processos de previsão 

e de decisão. 

O presente projeto irá centrar-se no período entre 1 de setembro e o início de 2021, ou seja, 

todo o momento da segunda vaga e o início da terceira. 

 

2. Objectivos 

O projeto COnhecer Mais PaRa Intervir melhor no contexto da Mobilidade, tem como objetivo 

caracterizar a mobilidade da população no período pós primeira vaga, tendo em conta a 

intensidade dos fluxos, motivações e padrão geográfico, e associar a estas dinâmicas, dados 

epidemiológicos e socioeconómicos, por forma a construir um sistema de monitorização e 

esboçar um modelo de simulação da propagação com base na mobilidade. 
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3. Dados e métodos 

O trabalho desenvolveu-se a partir da reunião de dados epidemiológicos, dados de mobilidade, 

dados socieconómicos, dados relativos à utilização do sistema de transportes públicos das Áreas 

Metropolitanas de Lisboa e do Porto, e os dados apurados do inquérito realizado on-line. 

O projeto desenvolveu-se segundo quatro blocos distintos: 

- no primeiro, foram, tal como no projeto COMPRIME, estabelecidas as relações entre o conjunto 

de dados epidemiológicos e um conjunto de dados relativos a cinco dimensões: a da população 

e povoamento; a das condições de saúde da população; a económica; a social; e da mobilidade;  

- no segundo, foi estabelecida a relação entre os dados epidemiológicos e os dados da 

mobilidade; 

- no terceiro, foram analisados os dados referentes à utilização dos sistemas de transportes 

públicos nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto; 

- no quarto bloco, encontra-se a análise do inquérito à mobilidade realizado on-line entre 

setembro e outubro de 2020 (http://www.comprime-compri-mov.com/index.html ). 

 

3.1. Dados 

Dados epidemiológicos 

Os dados epidemiológicos foram retirados dos relatórios de situação publicados diariamente 

pela Direção Geral de Saúde (DGS, 2020).  

Os dados reportam-se a 3 escalas de análise: nacional, NUTS II e por concelho, sendo que para 

a escala concelhia, aquela a que o projeto se propõe tratar de forma mais diferenciada, a 

informação consiste apenas na contagem de novos casos, tendo vindo a alterar-se 

sucessivamente a frequência e a forma de disponibilização dessa informação concelhia. As 

alterações na forma de disponibilização conduziram assim, à necessidade de realizar 

ajustamentos por forma a garantir a coerência dos registos diários que foram sendo 

disponibilizados. 

http://www.comprime-compri-mov.com/index.html
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Figura 2 – Alteração da disponibilização de dados relativos ao número de novos casos diários por concelho 
Fonte: autores 

 

As alterações introduziram dois problemas: a primeira resultou na ocorrência de quebras nas 

séries de valores e a segunda alteração ocorre em novembro de 2020, com a disponibilização de 

valores por “incidência cumulativa por 100 mil habitantes” (Figura 2). De forma a colmatar estas 

duas limitações, foi necessária a reconstituição dos valores diários através da determinação dos 

dados em falta de acordo com a tendência conhecida da série, ajustados após a disponibilização 

da informação da base de dados BD COVID-19, da DGS de 21 de janeiro. A partir de janeiro de 

2021, os dados voltaram a necessitar de serem reconstituídos para a base diária. 

 

Dados socioeconómicos e de saúde 

Este grupo de dados corresponde a um levantamento de informação que permitiu calcular 60 

indicadores de enquadramento socioeconómico para cada concelho do Continente. 

Recorreram-se a diferentes fontes estatísticas produzidas pelo Instituto Nacional de Estatística. 

Os dados relativos às condições de saúde da população por concelho scorrespondem aos de 

diagnóstico clínico (ICPC-2 prevalência de comorbilidades) e foram disponibilizados, a pedido, 

pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). 

 

Dados de mobilidade diária 

Os dados referentes à mobilidade resultaram de duas fontes distintas: a Google e a Here. 

Os dados relativos à primeira fonte, a Google, foram retirados dos Relatórios de mobilidade da 

comunidade, disponibilizados no sítio da Google (https://www.google.com/covid19/mobility/ ) 

https://www.google.com/covid19/mobility/
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e fornecem a informação relativa às tendências de movimento ao longo do tempo, comparando 

o padrão de visitas/presença em determinados locais na data a que se refere o relatório, com o 

padrão existente numa data de referência no período anterior às limitações de mobilidade que 

ocorreram após a COVID-19. Os valores pré-pandemia, correspondem à mediana de cinco 

semanas do início de 2020, entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro.  

No presente estudo, foram extraídos e calculados para cada data a tendência de mobilidade 

relativamente ao comportamento padrão de 3 janeiro a 6 fevereiro, em relação às várias 

categorias de locais: comércio a retalho e lazer (restaurantes, cafés, centros comerciais, museus, 

bibliotecas e cinemas), alimentação e farmácias (o que inclui mercados, lojas de alimentos 

especializadas, supermercados, farmácias e lojas de bem-estar), parques e outros espaços 

verdes ou públicos (praias, marinas, praças e jardins), estações de transportes públicos (metro, 

comboio, autocarros), locais de trabalho e locais de residência (Google, 2020).  

Os dados apurados encontram-se disponibilizados para do o território nacional, por distrito e 

por concelho. No entanto, a informação por concelho apresenta muitas limitações, uma vez que 

não se encontra disponibilizada informação sistemática para a totalidade das unidades 

territoriais, ocorrendo algumas ausências de valores para uma ou mais categorias de locais. 

Assim, sempre que possível, foram recalculados valores em falta e garantida a série completa, 

para as várias categorias de locais, ao mesmo tempo que, em outros casos, onde as falhas eram 

mais acentuadas, optou-se por não considerar séries de dias onde a ausência de dados fosse 

muito aleatória, não permitindo a sua estimativa. 

A segunda fonte de dados de mobilidade foi a Here (https://www.here.com/ ). O recurso a esta 

informação decorreu da impossibilidade de aceder aos dados da Altice, como estava 

inicialmente previsto, o que obrigou à prorrogação do presente projeto até março de 2021.  

Os dados da Here reportam-nos a informação referente à contagem de tráfego diário por troço 

de via, para todos os troços nacionais, entre 1 de agosto de 2020 e 29 de fevereiro de 2021. 

Devido ao enorme volume de informação, o processo de aquisição e de tratamento inicial 

prolongou-se durante um período de tempo mais longo, apresentando-se, nesta fase, o 

tratamento possível da informação que foi adquirida.  

 

Dados de utilização dos transportes públicos 

Os dados relativos à utilização dos sistemas de transportes públicos nas duas áreas 

metropolitana foram disponibilzados pela Autoridades de Transporte das Áreas Metropolitanas 

de Lisboa e do Porto. 

https://www.here.com/
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Dados do inquérito 

Foram utilizados os dados apurados do inquérito online, lançado em setembro de 2020 que, 

maioritariamente, foi respondido entre setembro e novembro de 2020 por 1806 indivíduos. 

Neste inquérito pretendeu-se saber das alterações ocorridas no dia-a-dia relacionadas com o 

processo pandémico nas formas de consumo, de trabalho e de deslocação quotidianas. 

 

3.2. Métodos 

Os métodos utilizados neste projeto pretenderam responder a dois objetivos: 

- de que forma as condições socioeconómicas, de mobilidade e de saúde se relacionavam com 

a ocorrência de casos, tendo sido escolhidos seis momentos, 1 de setembro, 15 de setembro, 

14 de outubro, 31 de outubro, 31 de dezembro e 18 de janeiro; 

- se as alterações da mobilidade se associavam de alguma forma com as alterações do número 

de infeções registadas e, havendo essa associação, se era possível prever essa evolução no 

futuro próximo. 

Para responder à primeira questão, e seguindo o que foi realizado no projeto COMPRIME1, 

foram aplicadas duas técnicas de tratamento multivariado, uma seguindo o modelo linear, e 

outra, um modelo não linear, que permitiram relacionar as sessenta variáveis das dimensões 

“população e povoamento”, “condições de saúde“, “económicas”, “sociais” e de “mobilidade” 

com a dimensão epidemiológica representada pelo número de casos (Figura 3), para seis datas: 

- 1 de setembro de 2020, início da denominada segunda vaga;  

- 15 de setembro de 2020, declaração da situação de contigência; 

- 14 de outubro de 2020, declaração da situação de calamidade; 

- 31 de outubro, confinamento parcial em concelhos com mais de 240 casos por 100 mil 

habitantes nos últimos 14 dias; 

- 31 de dezembro de 2020, início da denominada terceira vaga; 

- e 18 de janeiro de 2021, situação inicial da terceira vaga, enquadrada pelo relaxamento de 

deslocações associadas ao Natal e fim de ano. 

 

                                                            
1 Disponível em  http://www.comprime-compri-

mov.com/uploads/1/3/3/1/133185785/comprime_final_report.pdf  

http://www.comprime-compri-mov.com/uploads/1/3/3/1/133185785/comprime_final_report.pdf
http://www.comprime-compri-mov.com/uploads/1/3/3/1/133185785/comprime_final_report.pdf
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Figura 3 – Dimensões de análise da relação com os valores epidemiológicos 
Fonte: autores 

 

Como técnica de relação linear foi utilizada a regressão linear múltipla passo-a-passo, com a 

introdução de variáveis independentes sujeitas à probabilidade de F de p ≤ 0,05 e a sua retirada 

de p ≥ 0,10. 

Como modelo paramétrico não linear foi utilizado o modelo de Redes Neuronais Artificiais 

(RNA). Esta metodologia permite a identificação da existência de relações não lineares entre as 

variáveis explicativas e a variável de resultado. Esta abordagem foi igualmente utilizada no 

projeto COMPRIME, bem como em outros trabalhos onde a complexidade de causalidades é 

elevada (Sherriff & Ott, 2004; Chen, et al., 2014; Mollalo et al., 2020). 

Os dois métodos mais frequentes na definição da arquitetura  dos modelos de RNA são o Multi 

Layer Perceptron (MLP) e o Radial Base Function (RBF), sendo o primeiro, o perceptrão multi-

camada, um dos tipos de Rede Neuronal Artificial (RNA) mais utilizados atualmente. Nestas 

redes podem-se encontrar três tipos de camadas: camada de entrada, cujo valor de saída é 

fixado externamente; camadas de saída, que devolvem a saída da rede; e, finalmente, as 

camadas intermédias. Ou seja, temos 3 níveis: i) nível de entrada, ii) nível escondido e iii) nível 

de saída. 

Os algoritmos que compõem as RNA calculam os pesos das variáveis de entrada e dos nós dos 

níveis de entrada, os escondido(s) e os de saída recorrendo à introdução dos dados iniciais (de 

entrada) através de um processo designado de alimentação para a frente, que os propaga 

através dos níveis escondido(s). Os sinais propagam-se de nó para nó, sendo modificados pelo 

peso associado a cada ligação. O nó (neurão) receptor procede à soma ponderada dos valores 

de todos os nós do nível anterior que lhe estão conectados. A saída deste nó (output) é então 

calculada em função dos valores ponderados de entrada, sendo designada de função de 

ativação. 



15 
 

Deste modo, os dados movem-se para a frente, de nó para nó, com a ocorrência de múltiplos 

somatórios ponderados, até atingirem o nível de saída. Para cada camada neuronal da rede MLP, 

existe um termo bias (Figura 4). Uma bias é um neurão em que a função de activação é 

permanentemente fixada em 1. Tal como os outros neurões, a bias liga-se aos neurões da 

camada seguinte através de um peso, muitas vezes designado de limiar (threshold). Deste modo, 

a rede acaba por ser uma interpretação simples do modelo de entrada saída, constituindo os 

pesos e os limiares os parâmetros livres, i.e. ajustáveis, do modelo. 

 

 

 
 

Figura 4 – Esquema de uma MLP completamente conetada 
Fonte: autores 

 

As redes MLP podem modelar funções de praticamente qualquer complexidade. A 

complexidade da função é determinada pelo número de níveis escondidos e pelo número de 

neurões em cada um desses níveis. Logo, uma das questões importantes no desenho deste tipo 

de rede é a especificação desses parâmetros. Outras, incluem a escolha da função de ativação e 

do método de treino. Efectivamente, há três decisões importantes no processo de construção 

de uma rede neuronal: i) a topologia da rede; ii) o algoritmo de aprendizagem e iii) a função de 

activação. 

Na aprendizagem de RNA os casos disponíveis devem ser divididos em, pelo menos, duas partes: 

uma parte na qual o treino é feito, chamada de casos de treino, e outra parte que permite medir 

a eficácia da rede resultante, chamada de casos de teste. A paragem do processo de treino e a 

apresentação do modelo final decorre de três critérios: por perda de generalização, por falta de 

progresso no treino, e por se atingir o número máximo de iterações. 

Nível de saída

Nível escondido

Nível de entrada

Bias
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Após a obtenção do modelo é possível identificar quais as variáveis independentes mais 

importantes para a explicitação do modelo, tal como na regressão múltipla, e os valores 

esperados e observados e o seu respetivo resíduo. 

Relativamente à abordagem metodológica para responder ao segundo objetivo, foram 

utilizados os dados epidemiológicos e as seis variáveis de mobilidade disponibilizadas pela 

Google (variação face ao valor de referência nos locais de retalho e lazer, mercearias e farmácias, 

parques, estações de transportes públicos, locais de trabalho e residências). 

 

Dados 
epidemio-

lógicos

Dados 
mobilidade 

Google

Desfasamento de 14 
dias

Dados Here

Projeção de valores

Regressão

 
 

Figura 5 – Esquema de análise e de projeção de valores epidemiológicos 
Fonte: autores 

 

Atendendo à existência de um período de incubação da doença, ou seja o período entre a 

infeção e a manifestação de sintomas que conduzem ao registo de infeção, assumiu-se que os 

dados de mobilidade e os dados epidemiológicos relativos ao número de registo de infetados 

estariam desfasados em 14 dias (cf. Badr, 2020 e Sulyok & Walker, 2020). Isto significa que, por 

exemplo, os dados de número de infetados do dia 1 de setembro de 2020, foram relacionados 
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com as seis variáveis relativas à mobilidade registadas anteriormente, mais precisamente a 18 

de agosto de 2020 (Figura 5). 

Com os valores de novos casos de infetados como variável dependente e as seis variáveis de 

mobilidade da google foi realizada uma análise de regressão das observações dos 14 dias 

anteriores, segundo dois procedimentos: um suportado em blocos de 14 dias, avanço a um 

passo de 14 dias, e outro, dos 14 dias imeadiatamente anteriores, avanço a um passo de 1 dia. 

Nesta fase, os dados projetados serão ajustados com os dados de mobilidade conhecidos 

fornecidos pela Here. 

Utilizando os parâmetros de regressão de um bloco de 14 dias é possível prever a evolução do 

número de infetados dos próximos 14 dias e, dessa forma, encontrar um melhor suporte para a 

tomada de decisão. Os parâmetros de regressão utilizados para a projeção são igualmente de 

dois tipos diferentes, os que resultam do bloco de 14 dias, passo de 14 dias, e os de 14 dias 

imediatamente anteriores, passo de 1 dia. 

 

 

4. Discussão dos resultados 

 

4.1 A relação com os fatores socioeconómicos 

 

 

4.1.1. Os resultados da Regressão linear passo a passo 

Para a análise de regressão linear foram escolhidos 6 momentos distintos: 1 de setembro; 15 de 

setembro; 14 de outubro; 31 de outubro, 31 de dezembro e 18 de janeiro, pelas razões 

anteriormente mencionadas. 

Os valores de ajustamento mostram um aumento sucessivo do ajustamento do modelo 

regressivo, sempre com valores elevados de ajustamento, apresentando valores do coeficiente 

de correlação múltiplo acima de 0,9651, ou seja um coeficiente de determinação acima de 

0,9314 ou um grau de explicação das variáveis independentes face à variável epidemiológica, 

número de casos, de 93,14%. 
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Regressão linear – Momento 1 – 01/09/2020 

R =0,96640 R2=0,93393 R2 ajustado= 0,93092 

Casos 1 de setembro =1147,916 + 0,009 × População Residente 2018 -3,769 × % de Deslocações 

com Uso de Automóvel + 108,341 × Taxa de Saldo Migratório - 6,444 × % de Indivíduos com 

Profissões Socialmente Valorizadas + 0,062 × Densidade  Populacional -15,636 × % Pop. Com 

Idade 25-64 anos + 20,944 × Quociente de Localização do Emprego nas Atividades de 

Armazenagem e Atividades Auxiliares dos Transportes + 4,179 × % de População que Trabalha 

Fora do Concelho de Residência -2,958 × % Pessoal nos serviços de produção + 46,851 × 

Edifícios de Habitação Social/100 hab. -23,737 × Rendimento Bruto capita + 4,648 × Proporção 

Imigrantes Legais no total da população 

 

No primeiro momento são identificadas 12 variáveis independentes. Com coeficentes positivos 

encontramos as variáveis associadas à concentração de população (dimensão demográfica e 

densidade populacional), às atividades económicas associadas à armazenagem e ao apoio aos 

transportes, à presença de população imigrante, à importância da habitação social e à 

propensão para a saída para fora do concelho por motivos de trabalho. Em oposição, 

identificam-se as variáveis relativas à utilização do automóvel para a realização das deslocações 

pendulares, a percentagem de indivíduos com profissões socialmente valorizadas, a 

percentagem de ativos nos serviços de apoio à produção e ao rendimento. 

 

Regressão linear – Momento 2 – 15/09/2020 

R =0,96508 R2=0,93138 R2 ajustado= 0,92852 

Casos 15 de setembro = 1451,908 + 0,011 × População Residente 2018 -3,9209 × % de 

Deslocações com Uso de Automóvel -3,054 × % População que Trabalha em outra freguesia do 

concelho + 0,098 × Densidade  Populacional + 111,296 × Taxa de Saldo Migratório - 9,431 × % 

de Indivíduos com Profissões Socialmente Valorizadas + 24,919 × Quociente de Localização do 

emprego nas atividades de armazenagem e atividades auxiliares dos transportes -19,961 × % 

Pop. Com Idade 25-64 anos -30,064 × Rendimento bruto capita + 0,803 × Nº alunos no Pre 

escolar/10000 hab, - 428,156 × GCDI19 Doenças infecciosas  

 

No segundo momento são identificadas 11 variáveis independentes. Este modelo apresenta 

como relações positivas, a componente da dimensão demográfica, a presença de população 

imigrante, a presença de atividades económicas associadas à armazenagem e o peso da 

população em idade pré-escolar, o que aponta para uma estrutura populacional mais jovem. 

Com coeficientes negativos, para além das já identificadas no primeiro modelo, a importância 

da população adulta e potencialmente ativa (25 a 64 anos) e a prevalência de doenças infeciosas. 
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Regressão linear – Momento 3 – 14/10/2020 

R =0,97129 R2=0,94341 R2 ajustado= 0,94082 

Casos 14 de outubro = 1582,483 + 0,015 × População Residente 2018 + 0,130 × Densidade 

Populacional -1,121 × Taxa Urbanização + 114,190 × Taxa de Saldo Migratório + 76,608 × 

Edifícios de Habitação Social por 100 hab.  - 48,724 × Rendimento bruto capita - 4,535 × % 

População que Trabalha em outra freguesia do concelho + 30,284 × Quociente de Localização 

do emprego das atividades de armazenagem e atividades auxiliares dos transportes – 18,155 

× % Pop. Com Idade 25-64 anos – 4,824 × % Emprego nos serviços de produção – 51,585 × 

GCDII19 Neoplasias + 20,174 × Quociente de Localização do emprego nas indústrias 

alimentares 

 

No terceiro momento, quando é declarada a situação de calamidade, são identificadas 12 

variáveis independentes. Com coeficientes positivos encontramos a população e a densidade 

populacional, a taxa de saldo migratório, os edifícios de habitação social e os quocientes de 

localização das atividades de armazenagem e das indústrias alimentares. Com coeficientes 

negativos a taxa de urbanização, o rendimento, o peso dos ativos nos serviços de apoio à 

produção, a população adulta em idade ativa, a população a trabalhar no concelho de residência 

e a prevalência de doentes com neoplasias.  

 

Regressão linear – Momento 4 – 31/10/2020 

R =0,96776 R2=0,93655  R2 ajustado= 0,93366 

Casos 31 de outubro = 63,034 + 0,020 × População Residente 2018 -9,374 × % de deslocações 

com Uso de Automóvel + 3,068 × % emprego nas indústrias transformadoras (%) + 0,194 × 

Alunos do Básico do 1ºCiclo/1000 hab. + 0,144 × Densidade Populacional – 34,573 × % Pop. 

Com Idade 65 - 74 anos – 6,669 × % de População que Trabalha Fora do Concelho – 7,040 × % 

Emprego nos serviços de produção + 107,633 × Quociente de Localização do emprego no 

comércio por grosso – 25,896 × Quociente de Localização do emprego na fabricação de têxteis 

+ 0,024 × Nº alunos matriculados ensino superior/10000 hab. + 0,241 × Nº alunos do Ensino 

Básico 2º Ciclo/10000 hab.  

 

No quarto momento, correspondente ao início do confinamento parcial, são identificadas 12 

variáveis independentes. Mais uma vez a população residente e a densidade populacional, mas 

também o peso dos alunos matriculados no ensino superior, os inscritos do 1º e 2º ciclo do 

ensino básico e a importância das atividades ligadas ao comércio por grosso, apresentam 

coeficientes positivos. Com coeficientes negativos, a utilização do automóvel para as 

deslocações pendulares, a população mais idosa (65 a 74 anos), os ativos nos serviços de apoio 
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à produção, as deslocações para trabalho para fora do concelho de residência e a importância 

do emprego na produção têxtil. 

 

Regressão linear – Momento 5 – 31/12/2020 

R =0,973106 R2=0,94693  R2 ajustado= 0,94472 

Casos 31 de dezembro = -913,751 + 0,049 × População Residente 2018 + 0,982 × Nº alunos do 

Ensino Básico 2 Ciclo/10000 hab. -3,801 × Valor Arrendamento + 23,501 × % do Emprego nas 

indústrias tradicionais (%) – 18,924 × % Emprego nos serviços de produção  + 46,131 × GCDV19 

Doenças mentais e abuso de substâncias + 0,190 × Densidade Populacional + 53,402 × 

Quociente de Localização do emprego na fabricação de equipamento elétrico – 52,140 × 

Quociente de Localização do emprego na fabricação de têxteis – 382,344 × GCDIII19 Doenças 

do sangue e outras doenças que envolvem o sistema imunitário + 133,299 × Quociente de 

Localização do emprego nas atividades de alojamento, restauração e similares 

 

No quinto momento, o início da terceira vaga, são identificadas 11 variáveis. Mais uma vez a 

população e a densidade populacional apresentam coeficientes de regressão positivos, assim 

como o número de alunos inscritos no 2º ciclo do ensino básico, a importância das indústrias 

tradicionais, da produção de equipamento elétrico, a prevalência de doentes com patologias 

associadas à doença mental e ao abuso de substâncias e as atividades de alojamento e de 

restauração. Com coeficientes negativos identificam-se o valor do arrendamento, os ativos em 

serviços de apoio à produção, a importância da fabricação de têxteis e a prevalência de doentes 

com doenças do sangue e do sistema imunitário. 

 

Regressão linear – Momento 6 – 18/01/2021 

R =0,982564 R2=0,965432  R2 ajustado= 0,963855 

Casos 18 de janeiro = -833,908 + 0,059 × População Residente 2018 + 23,818 × % Emprego nas 

Indústrias Tradicionais (%) -20,448 × % Emprego nos serviços de produção  + 0,991 × Nº alunos 

no Ensino Básico 2º Ciclo/10000 hab. – 3,648 × Valor Arrendamento + 40,811 × GCDV19 

Doenças mentais e abuso de substâncias + 55,190 × Quociente de Localização do emprego na 

fabricação de equipamento elétrico + 0,187 × Densidade Populacional + 13479,032 × % 

Exportacoes -45,878 × Quociente de Localização do emprego na fabricação de têxteis - 363,505 

× GCDIII19 Doenças do sangue e outras doenças que envolvem o sistema imunitário + 127,151 

× Quociente de Localização do emprego nas atividades de alojamento, restauração e similares 
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No sexto e último momento, onde se podem identificar alguns dos efeitos da diminuição das 

restrições associadas às festividades do Natal e do Ano Novo, são identificadas 12 variáveis. 

Neste momento para além das 11 variáveis identificadas a 31 de dezembro, é acrescentada a 

variável exportações com um coeficiente de regressão positivo. 

Da análise dos seis momentos, verifica-se que duas variáveis se encontram sempre presentes 

em todos os modelos, ambas associadas à dimensão demográfica: a população residente e a 

densidade populacional. Uma terceira variável, a percentagem de emprego nos serviços de 

apoio à produção, surge em cinco dos seis modelos. Complementarmente, as variáveis 

associadas à mobilidade surgem em todos os modelos, com excepção dos dois últimos, o modelo 

de 31 de dezembro e o de 18 de janeiro. Por outro lado, os quocientes de localização das 

atividades económicas, surgem igualmente em todos os seis modelos. Em relação aos três 

primeiros, a concentração de atividades relacionadas com a armazenagem e o apoio ao setor 

dos transportes, enquanto a concentração do emprego no setor da fabricação de têxteis nos 

três últimos. As atividades relacionadas com o alojamento e a restauração surgem associadas 

aos dois momentos finais, coincidentes com as festividades associadas ao Natal e ao fim de ano. 

As variáveis associadas à prevalência de doenças surgem em quatro dos momentos. 
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Tabela 1 – Variáveis e coeficientes de regressão em cada modelo 

 

Fonte: INE; ACSS 

GCDI19 Doenças infecciosas  -428,156

GCDII19 Neoplasias  – 51,585 

GCDIII19 Doenças do sangue e outras doenças que envolvem o 

sistema imunitário
– 382,344 -363,505

GCDIV19 Doenças endócrinas e doenças nutricionais e metabólicas

GCDIX19 Doenças Cardiovasculares

GCDV19 Doenças mentais e abuso de substâncias 46,131 40,811

GCDX19 Doenças Respiratórias

GCDXI19 Doenças Digestivas

GCDXIV19 Doenças do sistema urinário e genital

Exportacoes (% do municipio no total do pais) 13479,032

Dormidas

Quociente de Localização do emprego nas Indústrias alimentares 20,174

Quociente de Localização do emprego nas Indústria das bebidas

Quociente de Localização do emprego no Comércio por grosso e a 

retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos

Quociente de Localização do emprego no Comércio, manutenção e 

reparação, de veículos automóveis e motociclos

Quociente de Localizaçãodo emprego no Comércio por grosso (inclui 

agentes), exceto de veículos automóveis e motociclos
107,633

Quociente de Localização do emprego nos Transportes e 

Armazenagem

Quociente de Localização do emprego nas atividades de 

armazenagem e atividades auxiliares dos transportes(inclui 

manuseamento)

20,944 24,919 30,284

Quociente de Localização do emprego nas atividades de alojamento, 

restauração e similares
133,299 127,151

Quociente de Localização do emprego na Restauração e similares

Quociente de Localização do emprego na Construção Civil

Quociente de Localização do emprego na Agricultura, produção 

animal, caça, floresta e pesca

Quociente de Localização do emprego na Fabricação de têxteis – 25,896 – 52,140 -45,878

Quociente de Localizaçãodo emprego na Fabricação de produtos 

químicos e de fibras sintéticas ou artificiais, exceto produtos 

farmacêuticos

Quociente de Localização do emprego na Fabricação de 

equipamento elétrico
53,402 55,190

Quociente de Localização do emprego na Educação

Quociente de Localização do emprego nas Atividades de apoio social 

com alojamento

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (% a nível 

nacional)

Indústrias transformadoras  (% a nível nacional) 3,068

Indústrias tradicionais  (% a nível nacional) 23,501 23,818

Alojamento, restauração e similares  (% a nível nacional)

Servicos produção  (% a nível nacional) -2,958 – 4,824 – 7,040 – 18,924 -20,448

% População que Trabalha na freguesia

% População que Trabalha em outra freguesia do concelho -3,054 -4,535 -6,669

% de População que Trabalho Fora do Concelho 4,179

% de deslocações com Uso do Automóvel -3,769 -3,921 -9,374

% Pop. Idade_25 - 64 anos -15,636 -19,961 – 18,155 

% Pop. Idade_65 - 74 anos – 34,573 

% Pop. Idade_75 e mais

Índice de envelhecimento

Taxa de Saldo Migratório 108,341 111,296 114,19

Proporção de Imigrantes legais 4,648

População residente em 2018 0,009 0,011 0,015 0,020 0,049 0,059

Densidade  Populacional 0,062 0,098 0,130 0,144 0,190 0,187

Taxa de Urbanização -1,121

Número de Pensionistas por 1000 habitantes

Rendimento bruto declarado deduzido do IRS liquidado por sujeito 

passivo (€) 
-23,737 -30,064 -48,724

Inscritos no ensino Pre-escolar por 10000hab 0,803

Inscritos no ensino Basico 1 Ciclo por 10000hab 0,194

Inscritos no ensino Basico 2 Ciclo por 10000hab 0,241 0,982 0,991

Inscritos no ensino Basico 3 Ciclo por 10000hab

Inscritos no ensino  secundario por 10000hab 2018/2019

Inscritos no Ensino  superior por 10000hab 0,024

Taxa escolaridade  Básico

Taxa escolaridade superior

Valor_Arrendamento -3,801 – 3,648 

% de indivíduos com Profissões Socialmente Valorizadas

Dimensão Média das Famílias -6,444 -9,431

Edificios com necessidade de reparação por 100 Habitantes

Edfícios de Habitação Social por 100 habitantes 46,851 76,608

Variável epidemiológica 

(dependente) Número de casos
Constante 1147,916 1451,908 1582,483 63,034 -913,751 -833,908

Social

Doença

Indicadores C 1 Set C 15 Set C 31 Dez C 18 Jan

Económica

Mobilidade

População e Povoamento

Dimensões C 14 Out C 31 Out
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Parece também evidente a oposição entre as variáveis associadas a situações de maior carência 

e vulnerabilidade social e as que descrevem situações de maior conforto económico e de 

habitabilidade. 

Estas evidências, se nos apontam para algumas justificações para a diferenciação e o 

entendimento da evolução do processo de propagação da doença COVID 19, levantam muito 

mais questões que necessitam de aprofundamento das análises para o melhor entedimento 

daquele processo. 

 

4.1.2. Os resultados da análise não linear 

Os resultados da análise Redes Neuronais Artificiais (RNA) permitem identificar as variáveis 

independentes mais importantes para a determinação dos valores projetados e, a partir destes, 

os respectivos resíduos. 

 

 
 

Figura 6 – Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 1 de setembro de 2020 e 18 
Janeiro de 2021 

Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 

 

A análise dos resultados para cada um dos seis momentos permite identificar a ocorrência das 

mesmas variáveis que foram identificadas na análise de regressão múltipla. Por exemplo, no 

primeiro momento, são igualmente isoladas variáveis como a população residente, a densidade 
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populacional, os ativos a trabalhar nos serviços de apoio à população ou a percentagem de 

população que trabalha fora do município de residência. Nos outros momentos, ocorre 

igualmente uma elevada comunalidade, refletindo a consistência das relações entre os dados 

epidemiológicos e as variáveis sociais, económicas, de mobilidade e de condições de saúde 

consideradas na análise. 

No entanto, a análise não linear permite revelar a importância de outras variáveis nos seis 

momentos como o número de dormidas, a prevalência de doenças respiratórias, a taxa de 

escolaridade do ensino básico, a dimensão média das famílias, o índice de envelhecimento, a 

percentagem de população com 75 e mais anos, a percentagem de pensionistas e os quocientes 

de localização da fabricação de produtos químicos e da agricultura, produção animal, caça e 

pesca. 

A distribuição dos resíduos em dois momentos, 1 de setembro e 18 de janeiro, permite 

diferenciar os concelhos segundo a sua dimensão demográfica, verificando-se maiores resíduos 

negativos em municípios com menor dimensão demográfica, em particular no primeiro 

momento, e uma diferencição mais marcada, com maiores resíduos negativos no segundo 

momento (Figura 6). 

 

4.2 Relação entre as alterações na mobilidade e os dados epidemiológicos – uma análise a 

partir dos dados Google 

Os resultados das análises anteriores permitiram realçar a importância da mobilidade no 

processo de propagação, aspecto que se vai agora desenvolver. A primeira abordagem é 

analisada a partir dos dados da Google, desenvolvida em dois momentos: a verificação do 

modelo e seu ajustamento à realidade; e a utilização dos dados para o desenvolvimento de um 

modelo preditivo, que passamos a apresentar. 

 

4.2.1. O ajustamento do modelo à realidade 

A relação entre as variáveis de mobilidade e a ocorrência de novos casos foi estabelecida 

segundo dois métodos: por blocos de 14 dias (passo 14, p14) e pela sequência dos 14 dias 

imediatamente anteriores (passo 1, p1). 

O ajustamento do modelo foi testado com os dados de novos casos a partir de 1 de setembro 

de 2020 e os primeiros dados de mobilidade nos correspondentes 14 dias anteriores, ou seja, a 

partir de 18 de agosto de 2020, para os dados do todo nacional, por distrito e por concelho. 
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Os resultados apontam para uma forte relação entre os dados observados e os projetados de 

acordo com os valores de alteração de mobilidade dos 14 dias anteriores. 

 

Figura 7 – Valores reais e estimados segundo os dois métodos de novos casos acumulados desde 1 de setembro, 
Portugal 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

Para o conjunto nacional (Figura 7), ocorre um forte ajustamento das curvas estimadas 

acumuladas com os valores acumulados de novos casos, sendo, como esperado, 

particularmente mais próxima quando os valores de estimativa resultam dos valores 

imediatamente anteriores, ou seja o modelo de passo 1. 

A observação dos dados estimados diariamente e os valores observados confirmam o melhor 

ajustamento do modelo de um passo (Figura 8). 
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Figura 8 – Valores diários reais de novos casos e estimados segundo os dois métodos, desde 1 de setembro, 
Portugal 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

O grau de agregação dos dados e a dimensão das unidades territoriais têm importância para o 

estabelecimento de estimativas. Se observarmos os resultados referentes ao ajustamento para 

o caso do município de Lisboa (Figuras 9 e 10), podemos verificar que o ajustamento é muito 

forte, para ambos os modelos de relação, passo 1 e passo 14. 

 

 

Figura 9 – Valores reais e estimados segundo os dois métodos de novos casos acumulados desde 1 de setembro, 
concelho de Lisboa 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 
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Figura 10 – Valores diários reais de novos casos e estimados segundo os dois métodos, desde 1 de setembro, 
concelho de Lisboa 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

Figura 11 – Valores reais e estimados segundo os dois métodos de novos casos acumulados desde 1 de setembro, 
concelho do Porto 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 
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Figura 12 – Valores diários reais de novos casos e estimados segundo os dois métodos, desde 1 de setembro, 
concelho do Porto 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 
 
 

 

Figura 13 – Valores reais e estimados segundo os dois métodos de novos casos acumulados desde 1 de setembro, 
concelho de Vila Nova de Gaia 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 
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Figura 14 – Valores diários reais de novos casos e estimados segundo os dois métodos, desde 1 de setembro, 
concelho de Vila Nova de Gaia 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

A observação dos resultados para os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia (Figuras 11 a 

14), permitem evidenciar igualmente a robustez do método quando da ocorrência de 

comportamentos mais extremos, como os ocorridos nos dias 3 de novembro e de 18 de janeiro, 

nestes dois concelhos. 

 

Figura 15 – Valores reais e estimados segundo os dois métodos de novos casos acumulados desde 1 de setembro, 
concelho da Amadora 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 
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Figura 16 – Valores diários reais de novos casos e estimados segundo os dois métodos, desde 1 de setembro, 
concelho da Amadora 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

Tal como em relação ao nível nacional, o exemplo do concelho da Amadora (Figura 15 e 16) 

apresenta um maior desfasamento entre os valores projetados pelos dois métodos, no entanto, 

mais ajustados os valores suportados pelo método de passo 1 do que o de passo 14. Não 

colocando em causa a validade do modelo, põe em evidência a necessidade de se proceder à 

análise em maior detalhe, ou seja, de se continuar a desenvolver investigação nesta área.  

O forte ajustamento entre os dados de mobilidade e os epidemiológicos, com o desfasamento 

de 14 dias, como evidenciado pelos exemplos anteriores, permite que esta metodologia possa 

ser utilizada para a projeção de valores futuros a 14 dias. Sabendo a evolução das tendências de 

mobilidade hoje, será então possível prever os valores epidemiológicos no futuro próximo, no 

horizonte de 14 dias.  

 

4.2.2 Previsão de valores para os 14 dias seguintes – verificação do ajustamento à realidade 

Desta forma, foi igualmente realizado o exercício de previsão dos valores a 14 dias, seguindo os 

dois métodos, os de blocos de 14 dias, passo 14, e os de 14 dias imediatamente anteriores, passo 

1 dia. Ou seja, a partir dos últimos parâmetros de regressão conhecidos, foram utilizados os 

valores de mobilidade e estimados os valores dos seguintes 14 dias. 
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Figura 17 – Valores diários reais de novos casos e previstos segundo os dois métodos, Portugal 
Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

O ajustamento é significativo, como se pode observar para Portugal (Figura 17), para Lisboa, 

para o Porto e para a Amadora (Figuras 18 a 20). 

 

Figura 18 – Valores diários reais de novos casos e previstos segundo os dois métodos, Lisboa 
Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 
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Figura 19– Valores diários reais de novos casos e previstos segundo os dois métodos, Porto 
Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

Figura 20 – Valores diários reais de novos casos e previtos segundo os dois métodos, Amadora 

Fonte: Elaborado a partir de DGS, 2020; Google, 2020 

 

Embora o método de predição tenha alguma dificuldade em ajustar-se às alterações acentuadas 

e mais bruscas dos dados epidemiológicos, número de casos, o método permite um grau de 

conhecimento suficientemente preciso para auxiliar o processo de decisão política. 
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4.3 Análise de dados de transporte público 

Confirmada a importância da mobilidade no processo de propagação, procuremos agora 

verificar em que medida houve alteração no modo de transporte utilizado. A discussão em torno 

da consideração do transporte público como um fator de risco, foi aumentando de tom nos 

meses de verão e durante a retoma das atividades da população ocorrida após setembro. O 

transporte público era utlizado pelos grupos de trabalhadores mais vulneráveis e por 

estudantes, enquando os restantes, ou permaneceram em teletrabalho ou passaram a deslocar-

se de carro próprio. Vejamos então a verificação destas considerações. 

A leitura dos dados relativos à utilização do transporte público nas duas áreas metropolitanas 

mostram uma elevada redução de utilização a partir de fevereiro de 2020, tendo sido atingido 

o mínimo em abril de 2020. Este mínimo resultou não só do confinamento iniciado a 22 de março 

de 2020, como da ausência de validações no sistema de transportes públicos nas duas áreas 

metropolitanas, entre 16 de março e 4 de maio. 

 

 
 

Figura 21 – Número de passes vendidos para o sistema de transportes públicos da AML, janeiro de 2018 a janeiro de 
2021 

Fonte: AML 

 

No entanto, para se entender as alterações ocorridas nos sistemas de transportes nas duas áreas 

metropolitanas, teremos de ter em atenção a implementação do Programa de Apoio à Redução 

Tarifária nos Transportes Públicos (PART), iniciado em abril de 2019 na AML, e só 

completamente consolidado na AMP em agosto. No período após a entrada em funcionamento 

dos novos tarifários ocorreu um aumento muito significativo dos passageiros transportados e 
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dos passes vendidos. A venda dos novos passes aumentou cerca de 40% , atendendo aos os 

valores de vendas de janeiro e de dezembro de 2019, em ambas as áreas metropolitanas, 40% 

na AMP e 38,9% na AML (Figuras 21 e 22). 

 

 

Figura 22 – Número de passes vendidos para o sistema de transportes públicos da AMP, janeiro de 2019 a setembro 
de 2020 

Fonte: AMP 

 

Seguindo a variação de vendas dos passes, os passageiros transportados no sistemas de Lisboa 

e do Porto registaram igualmente aumentos significativos no período posterior à redução 

tarifária, ou seja a partir de abril em Lisboa e de agosto no Porto, cerca de 24% na AML, valores 

que se mantiveram elevados durante os dois primeiros meses de 2020 (Figuras 23 e 24). 
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Figura 23 – Passageiros transportados no sistema de transportes públicos da AML, janeiro de 2018 a dezembro de 
2020 

Fonte: AML 

 

 

Figura 24 – Passageiros transportados no sistema de transportes públicos da AMP, janeiro de 2020 a setembro de 
2020 

Fonte: AMP 

 

A análise dos valores dos passageiros transportados e dos passes vendidos após maio de 2020, 

quando comparados com o período homólogo de 2019 e 2020 revela um decréscimo destacado. 

No entanto, se os compararmos com os valores de 2018 essa diferença não é tão acentuada. 
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Poderá concluir-se que a erosão da procura ocorrida no período após maio de 2020 afetou, 

fundamentalmente, os novos utilizadores do sistema de transportes públicos, evidenciando a 

existência de um público cativo da utilização do transporte público que pouco a pouco veio a 

retomar a sua atividade normal (Figura 25). 

 

 
Figura 25 – Número de validações mensal no sistema de transportes públicos da AML, fevereiro de 2020 a 

dezembro de 2020 
Fonte: AML 

 

Poderá dizer-se que, independentemente da crise epidémica e do registo de novos casos de 

infeção, se mantiveram valores significativos de utilização dos sistemas de transportes públicos, 

precisamente para aqueles que nem estando numa situação de teletrabalho nem de 

desemprego ou de lay-off, se mantiveram a trabalhar e a depender da utilização do transporte 

público para as suas atividades diárias. 

Esta diferenciação parece encontrar confirmação quando são comparados os valores referentes 

aos passageiros transportados por operador de transporte da AML. Se observarmos os valores 

de evolução dos dois operadores de transporte público na cidade de Lisboa, verifica-se que o 

Metropolitano de Lisboa passou a transportar menos passageiros que a Carris (Figura 26). Esta 

situação parece associar-se à relação do aumento do teletrabalho nas áreas dos serviços, 

principal área de implantação da rede de metropolitano.  
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Figura 26 – Número de passageiros transportados na rede da CARRIS e do Metropolitano de Lisboa, janeiro de 2018 
a dezembro de 2020  

Fonte: AML 

 

 

 

Figura 27 – Número de passageiros transportados na rede suburbana de Lisboa da CP e da Fertagus, janeiro de 2018 
a dezembro de 2020  

Fonte: AML 
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Figura 28 – Número de passageiros transportados pelos operadores de transporte fluvial, Transtejo e Soflus, janeiro 
de 2018 a dezembro de 2020  

Fonte: AML 
 
 

 

Figura 29 – Número de passageiros transportados pelos operadores de transporte rodoviário da margem norte (RN) 
e da margem sul (RS), janeiro de 2018 a dezembro de 20202  

Fonte: AML 
 

                                                            
2 Exclui-se a Carris destes operadores 
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Também os serviços ferroviário e rodoviários suburbano e os serviços fluviais parecem ter vindo 

a recuperar os valores anteriores à introdução dos novos tarifários (Figura 28 e 29), mostrando 

uma lenta retoma daqueles que, mantendo-se empregados, necessitam de recorrer ao 

transporte público. 

 

4.4 Análise dos resultados do inquérito à mobilidade 

No sentido de confirmar as tendências identificadas anteriormente, realizou-se um inquérito. 

Este foi colocado online em setembro de 2020, tendo sido respondido por 1806 indivíduos entre 

setembro e novembro. Os inquiridos residiam na Área Metropollitana de Lisboa (58%), na Área 

Metropolitana do Porto (5%) em outros municípios portugueses (27%) e dez por cento não 

indicaram o concelho de residência. 

A maioria dos respondentes tem mais de 35 anos, 23% entre 35 e 44 anos e 44% entre 45 e 64 

anos, 5% acima dos 65 anos, estando os restantes 28% entre os 18 e os 34 anos. Relativamente 

à situação sócio-profissional a maioria são trabalhadores por conta de outrém, 16% estudantes 

e 7% de trabalhadores por conta própria. 

Quando inquiridos sobre a frequência de deslocações para o trabalho ou para a escola, mais de 

metade, 52%, realizaram-no todos os dias, um quarto 2 a 3 vezes por semana, e em situação de 

teletrabalho/telescola temos 10% (Figura 30). 

 

 

Figura 30 – Frequência de deslocações para o trabalho ou escola 
Fonte: Inquérito 
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Figura 31 – Modo de transporte utilizado para a deslocação casa/trabalho ou estudo, antes e depois da situação 
pandémica  

Fonte: Inquérito 

 

A situação pandémica provocou uma alteração relativamente à opção modal para a realização 

das deslocações por motivo de trabalho ou estudo. A utilização dos transportes públicos revela 

uma forte alteração, tendo sido subsituída pela utilização do automóvel e os modos ativos, bem 

como “outro”, onde se inclui o táxi e o TVDE (Transporte individual e remunerado de passageiros 

em Veículo Descaraterizado a partir de plataformas Eletrónicas). 

Não poderemos deixar de relacionar esta diminuição de utilização do transporte público ligada 

à avaliação da insegurança por parte dos inquiridos. Na verdade, 67% consideram que a 

utilização do transporte público é inseguro ou mesmo muito inseguro., enquanto apenas 10% o 

consideram seguro ou muito seguro (Figura 32).  

 

 

Figura 32 – Avaliação do sentimento de segurança ma utilização do transporte público 
Fonte: Inquérito 
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As saídas por motivo de aquisição de bens essenciais apenas ocorreu diariamemte para cerca de 

1/5 dos inquiridos, enquanto que a frequência de 2 a 3 vezes por semana foi maioritária (Figura 

33).  

 

 

Figura 33 – Frequência de saída para a realização de compras de bens essenciais 
Fonte: Inquérito 

 

Por outro lado a importância do bairro como local de aquisição de bens essenciais parece ter-

se reforçado. Cerca de 29% declarou ter realizado essas aquisições no bairro, deslocando-se a 

pé ou de automóvel, e 52% realizou-as na freguesia, deslocando-se a pé ou de automóvel. As 

aquisições online deste tipos de bens representou apenas 3% (Figura 34). 

 

 

 

Figura 34 – Local de realização de compras de bens essenciais 
Fonte: Inquérito 
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5. Reflexões e passos futuros 

Os resultados preliminares do projeto COnhecer Mais PaRa Intervir melhor no contexto da 

MObilidade - COMPRI_MOv apontam para a existência de uma forte relação entre o processo 

de propagação do vírus SARS CoV-2 e as alterações dos padrões de mobilidade. Esta é uma 

relação forte quando estabelecida entre o número de novos casos e as alterações das condições 

de mobilidade com um desfasamento de 14 dias. Suportada nesta relação, a projeção de valores 

para o futuro próximo, um horizonte a 14 dias, é possível com margens de acerto aceitáveis para 

permitir acautelar as decisões de natureza política sanitária. 

Por outro lado, é igualmente demonstrada a existência de fortes associações entre as condições 

socioeconómicas e de saúde da população e essa mesma propagação. A análise em seis 

momentos diferentes permitiu revelar relações diferenciadas nesses momentos de análise, 

demonstrando a complexidade das interelações entre essas variáveis e as epidemiológicas. No 

entanto, estes resultados revelam, igualmente, uma forte associação entre a variância dos dados 

epimemiológicos e as diferentes variáveis independentes, apontando para a necessidade de 

continuar e aprofundar a investigação no sentido de melhor interpretar e entender essas 

mesmas relações. 

A introdução na análise dos dados relativos à utilização do transporte público revelam a 

recuperação dos passageiros para valores anteriores à introdução dos novos sistemas tarifários, 

indiciando que a erosão na utilização do transporte público afectou, fundamentalmente, os que 

alteraram a sua opção modal após a redução tarifária em abril, na AML, e em agosto na AMP de 

2019. 

O inquérito revelou essa mesma situação. A redução da utilização dos modos de transporte 

público e o reforço da utilização do automóvel e dos modos ativos. Os inquéritos revelaram 

ainda, o reforço da utilização do comércio local, o que poderá constituir uma tendência que 

poderá ser mantida após a crise pandémica. 

Chegado à fase final deste projeto, os objetivos propostos formam concretizados. Existe uma 

relação forte entre a mobilidade e a propagação do vírus, medida pelo número de novos casos 

e é possível, através do estabelecimento dessa relação incorporar capacidade preditiva com um 

grau de acerto significativo para contribuir para uma decisão política mais informada. Por outro 

lado, apesar da redução significativa das deslocações, em particular das deslocações em 

transporte público, os principais fluxos mantiveram-se ativos, nomeadamente os relativos às 

deslocações daqueles que mais dependem do transporte público e que se deslocam nas áreas 

metropolitanas, nomeadamente para as deslocações para o seu núcleo central. Foi igualmente 



43 
 

possível verificar que esta situação pandémica gerou uma maior desconfiança na utilização do 

transporte público, em particular daqueles que dispõe de outra alternativa, tendo-se reforçado 

a utilização do transporte individual, dos modos ativos e da utilização de outras formas de 

deslocação como o táxi e os TVDE. 

Também foi possível verificar que as diferenças sociais e económicas, bem como as situações de 

saúde da população, que diferenciam os diferentes concelhos, contribuem para explicar os 

ritmos e as formas de propagação do vírus. 

O sumário de resultados que agora se apresentam, se bem que nos possam dar algumas 

respostas, levantam muito mais dúvidas e revelam a necessidade de continuar a aprofundar as 

relações que os projetos COMPRIME e COMPRI Mov identificaram existir. 

Melhor informação epidemiológica, divulgação e periocidade, e com maior resolução espacial, 

constitui uma necessidade para que melhor resultados e evidência científica possa ser alcançada 

no estudo dos fenómenos epidemiológicos, hoje associados ao SARS-CoV2, no futuro a qualquer 

outro fenómeno que certamente irá ocorrer num momento mais ou menos distante no tempo. 
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Anexos I 

1 de setembro de 2020 

Importância das variáveis independentes Importância Importância 
normalizada 

População residente 2018 0,193 100,0% 

Matriculados no Ensino Superior por 10000hab 0,046 23,6% 

Serviços produção  (% a nível nacional) 0,040 20,6% 

Exportações (% do municipio no total do pais) 0,037 19,4% 

% de População que Trabalho Fora do Concelho 0,032 16,6% 

Valor Arrendamento 0,030 15,5% 

Básico 3 Ciclo 10000hab 0,030 15,3% 

% População que Trabalha na freguesia 0,028 14,2% 

Dormidas 0,027 14,0% 

GCDX19 Doenças Respiratórias 0,027 13,8% 

% de deslocações com Uso de Automóvel 0,026 13,7% 

Densidade  Populacional 0,024 12,2% 

GCDI19 Doenças infecciosas 0,022 11,5% 

Quociente de Localização da Fabricação de produtos químicos 
e de fibras sintéticas ou artificiais 

0,020 10,3% 

 

15 de setembro de 2020 

Importância das variáveis independentes Importância Importância 
normalizada 

População residente 2018 0,159 100,0% 

Quociente de Localização das Indústrias alimentares 0,052 32,5% 

Taxa de Urbanização 0,051 32,2% 

Exportações (% do municipio no total do pais) 0,034 21,5% 

Quociente de Localização das atividades de armazenagem e 
atividades auxiliares dos transportes 

0,033 20,9% 

Taxa Escolaridade Básico 0,033 20,7% 

GCDI19 Doenças infecciosas 0,031 19,4% 

Proporção de Imigrantes legais 0,030 19,1% 

Matriculados no Ensino Superior por 10000hab 0,026 16,2% 

Dimensão média das Famílias 0,024 15,0% 

% População que Trabalha na freguesia 0,023 14,6% 

% Pop. Idade_25 - 64 anos 0,020 12,8% 

Rendimento bruto 0,020 12,5% 
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14 de outubro de 2020 

Importância das variáveis independentes Importância Importância 
normalizada 

População residente 2018 0,159 100,0% 

Quociente de Localização das Indústrias alimentares 0,052 32,5% 

Taxa de Urbanização 0,051 32,2% 

Exportações (% do municipio no total do pais) 0,034 21,5% 

Quociente de Localização das atividades de armazenagem e 
atividades auxiliares dos transportes 

0,033 20,9% 

Taxa Escolaridade Básico 0,033 20,7% 

GCDI19 Doenças infecciosas 0,031 19,4% 

Proporção de Imigrantes legais 0,030 19,1% 

Matriculados no Ensino Superior por 10000hab 0,026 16,2% 

Dimensão média das Famílias 0,024 15,0% 

% População que Trabalha na freguesia 0,023 14,6% 

% Pop. Idade_25 - 64 anos 0,020 12,8% 

Rendimento bruto 0,020 12,5% 

 

31 de outubro de 2020 

Importância das variáveis independentes Importância Importância 
normalizada 

População residente 2018 0,130 100,0% 

GCDI19 Doenças infecciosas  0,077 59,2% 

Indústrias transformadoras  (% a nível nacional) 0,039 29,6% 

Alojamento, restauração e similares  (% a nível nacional) 0,036 27,3% 

% População que Trabalha em outra freguesia do concelho 0,034 26,1% 

Básico 1 Ciclo 10000hab 0,029 22,3% 

Matriculados no Ensino Superior por 10000hab 0,028 21,7% 

GCDIV19 Doenças endócrinas e doenças nutricionais e 
metabólicas 

0,028 21,5% 

Densidade  Populacional 0,028 21,2% 

% de População que Trabalho Fora do Concelho 0,027 21,0% 

% de deslocações com Uso de Automóvel 0,027 21,0% 

GCDIX19 Doenças Cardiovasculares 0,024 18,1% 

Quociente de Localização da Agricultura, produção animal, 
caça, floresta e pesca 

0,023 17,8% 

Quociente de Localização das Indústrias alimentares 0,023 17,7% 

Nº de Pensionistas/1000 habitantes 0,022 17,0% 

% Pop. Idade_75 e mais 0,022 16,8% 

Dimensao Média das Familias 0,020 15,6% 

% População que Trabalha na freguesia 0,020 15,2% 
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31 de dezembro de 2020 

Importância das variáveis independentes Importância Importância 
normalizada 

População residente 2018 0,101 100,0% 

Serviços produção  (% a nível nacional) 0,043 42,8% 

Rendimento 0,036 35,9% 

Dimensao Média das Familias 0,035 34,7% 

% População que Trabalha na freguesia 0,035 34,5% 

% População que Trabalha em outra freguesia do concelho 0,034 33,8% 

Taxa de Saldo Migratório 0,032 31,5% 

Quociente de Localização das Indústrias alimentares 0,029 28,7% 

Exportações (% do municipio no total do pais) 0,029 28,5% 

Indice de envelhecimento 0,027 27,2% 

Densidade  Populacional 0,027 26,8% 

Nº de Pensionistas/1000 habitantes 0,026 25,7% 

Indústrias transformadoras  (% a nível nacional) 0,024 24,1% 

Matriculados no Ensino Superior por 10000hab 0,022 21,7% 

GCDV19 Doenças mentais e abuso de substâncias 0,022 21,7% 

% Pop. Idade_65 - 74 anos 0,022 21,5% 

% de População que Trabalho Fora do Concelho 0,021 20,3% 

Quociente de Localização da Fabricação de equipamento 
elétrico 

0,020 20,2% 

% Pop. Idade_25 - 64 anos 0,020 19,8% 

Edicifio sHabitação Social 100hab 0,020 19,7% 

 

18 de janeiro de 2021 

Importância das variáveis independentes Importância Importância 
normalizada 

População residente 2018 0,172 100,0% 

GCDI19 Doenças infecciosas  0,055 31,8% 

% População que Trabalha em outra freguesia do concelho 0,051 29,6% 

Edificios com necessidade reparacao por 100 hab 0,036 20,8% 

Quociente de Localização da Fabricação de equipamento 
elétrico 

0,032 18,8% 

% Pop. Idade_75 e mais 0,032 18,7% 

GCDIX19 Doenças Cardiovasculares 0,032 18,7% 

% População que Trabalha na freguesia 0,029 17,2% 

Nº de Pensionistas/1000 habitantes 0,027 16,0% 

Taxa de Saldo Migratório 0,026 15,1% 

Quociente de Localização da Fabricação de têxteis 0,023 13,5% 

Básico 2 Ciclo 10000hab 0,020 11,8% 

Quociente de Localização do Comércio por grosso e a retalho 0,020 11,6% 

GCDXI19 Doenças Digestivas 0,020 11,5% 
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Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 1 de setembro de 2020  

Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 

 

  
Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 15 de setembro de 2020  

Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 
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Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 14 de outubro de 2020  

Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 

 

Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 31 de outubro de 2020  
Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 
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Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 31 de dezembro de 2020  
Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 

 

Resíduos dos modelos preditivos das Redes Neuronais Artificiais (RNA), 18 de janeiro de 2021  
Fonte: Elaborado a partir de INE; ACSS 
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Anexo II 

1. Divulgação nos media: 

Entrevista dada por Nuno Marques da Costa (Coord.) ao Diário de Notícias sobre o projeto e o 
inquérito à mobilidade no contexto da COVID-19 desenvolvido no âmbito do 
COMPRI_MOv (https://www.dn.pt/vida-e-futuro/inquerito-a-mobilidade-dos-
portugueses-quer-ajudar-a-travar-pandemia-12928383.html ) 

 

2. Dashboard com dados da escala mundial à concelhia – Up-date contínuo 

Consultar https://www.comprime-compri-mov.com/index.html  

 

3. Apresentação de comunicação em Congressos/Conferências Internacionais 

Marques da Costa, E.; Sousa, P.; Marques da Costa; N.; Rocha, J.; Duarte-Ramos, F.; Campos 
Fernandes, A.; Gaspar, R.; Portugal, R.; Abrantes, P. (2020) Da epidemiologia à sócio-
demografia do SARS-CoV-2 - determinantes da expansão territorial em Portugal/De la 
epidemiología a la sociodemografía del SARS-CoV-2: determinantes de la expansión 
territorial en Portugal, I Congreso Virtual de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), 
y de la Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE), 21-23 e 29-30 Outubro, on-line 
(https://www.reunionanualsee.org/documentos/Preliminar_Epi_Virtual.pdf ) 

Marques da Costa, E. (2020) Canadian Science Policy Conference, CSPC 2020 - New Decade, New 
Realities: Hindsight, Insight, Foresight, com o título “COVID-19 geographic expression in 
Portugal – factors, dynamics and economic and social impacts”, Panel ID: 204 “Geography 
without borders: Covid-19&#39; November 16th - 20th, 2020. 
https://sciencepolicy.ca/conference/cspc-2020/covid-19-canadian-international-
response/ 

 

4. Participação em congressos nacionais e internacionais como oradores convidados: 

Marques da Costa, E. (2020)  Sessão inaugural do Ciclo 2 de conferências temáticas "Cidade e 
Pandemia - Assentamentos Urbanos, Salubridade e o Debate sobre Cidades Saudáveis no 
Atual", com o titulo “Cidade Saudável – A atualidade da sua implementação no 
planejamento urbano no contexto de pandemia e pós-pandemia”, 18 de Junho de 2020, 
org. Angela Maria Endlich, do Departamento de Geografia da Universidade Estadual de 
Maringá - UEM, no Brasil 

Marques da Costa, E. (2020) Seminário Recuperação Económica Pós- COVID- 19: Plano, Projeto 
e Obra, Ciclo de Webinars #Juntossomosengenharia, 23 de junho de 2020, Ordem dos 
Engenheiros (Pela APG). C/ a participação de J. Pedro M. Fernandes (Ministro do 
Ambiente e da Acção Climática) 

https://www.dn.pt/vida-e-futuro/inquerito-a-mobilidade-dos-portugueses-quer-ajudar-a-travar-pandemia-12928383.html
https://www.dn.pt/vida-e-futuro/inquerito-a-mobilidade-dos-portugueses-quer-ajudar-a-travar-pandemia-12928383.html
https://www.comprime-compri-mov.com/index.html
https://www.reunionanualsee.org/documentos/Preliminar_Epi_Virtual.pdf
https://sciencepolicy.ca/conference/cspc-2020/covid-19-canadian-international-response/
https://sciencepolicy.ca/conference/cspc-2020/covid-19-canadian-international-response/
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Marques da Costa, E. (2020) “Expressão geográfica da COVID-19 em Portugal – factores, 
dinâmicas e impactos económicos e sociais/Expresión geográfica de la COVID-19 en 
Portugal – factores, dinâmicas e impactos económicos y sociales de la difusión”, Ciclo 
Internacional de conferencias sobre la pandemia del COVID-19, 22 de setembro de 2020, 
org. Rodrigo Huitrón Rodríguez/Marcela Virginia Juarez, Facultad de Geografía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=341321560312006&ref=watch_permalink ) 

Marques da Costa, E. (2020) Expressão Geográfica da COVID-19 em Portugal, VIII Jornadas IGOT, 
dos Professores de Geografia, 3-5 setembro de 2020, IGOT-Ulisboa, Lisboa  

Marques da Costa, E. (2020) “Cidade Saudável – A atualidade da sua implementação no 
planeamento urbano no contexto de pandemia e pós-pandemia/Ciudad Saludable - La 
actualidad de su implementación en la planificación urbana en el contexto de pandemia 
y post pandemia”, Congreso internacional de Geografía sin fronteras: COVID-19, 20, 21 
e 22 de outubro de 2020, org. Rodrigo Huitrón Rodríguez/Marcela Virginia Juarez, 
Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México  

Marques da Costa, N. (2021) Transformações na Mobilidade em tempo de Pandemia. Encontro 
UniverCidades “A Transformação do Habitat – Adaptação a fenómenos extremos”, 
organizado pelo CIUL, CML (por videoconferência), Lisboa, 18 de março 

Marques da Costa, E.: Marques da Costa, N. (2021) Padrões geográficos da COVID-19 em 
Portugal: fatores demográficos e socioeconómicos associados à dinâmica de propagação. 
1º Encontro Internacional de Saúde Mental e as Reações Psicológicas e Neurológicas à 
Covid 19, onde apresentam “Padrões geográficos da COVID-19 em Portugal: fatores 
demográficos e socioeconómicos associados à dinâmica de propagação”, São Paulo, 30 de 
março, por videoconferência. 

 

5. Publicações: 

Sousa, P., Marques da Costa, N., Marques da Costa E., M, Rocha, J., Ricoca Peixoto, V., Campos 
Fernandes, A., Gaspar R., Duarte-Ramos, F., Abrantes, P. &amp; Leite, A. 
(2021). COMPRIME - COnhecer Mais PaRa Intervir MElhor: Preliminary Mapping of 
Municipal Level Determinants of COVID-19 Transmission in Portugal at Different 
Moments of the 1st Epidemic Wave. Port J Public Health, Brief Reports, pp. 1-
8. DOI: https://doi.org/10.1159/000514334 e http://hdl.handle.net/10451/46822 

Marques da Costa, E., & Marques da Costa, N. (2020). A PANDEMIA COVID-19 EM PORTUGAL 
CONTINENTAL – UMA ANÁLISE GEOGRÁFICA DA EVOLUÇÃO VERIFICADA NOS MESES DE 
MARÇO E ABRIL, Hygeia - Revista Brasileira De Geografia Médica E Da Saúde. 
DOI:10.14393/Hygeia0054396 

Marques da Costa, E., & Marques da Costa, N. (2020) O PROCESSO PANDÉMICO DA COVID-19 
EM PORTUGAL CONTINENTAL. Finisterra - Revista Portuguesa de Geografia. DOI: 
10.18055/Finis20361 

Marques da Costa, N.; Mileu, N.; Silva, A. (2021): Dashboard COMPRIME_COMPRI_MOv: 
Multiscalar Spatio-Temporal Monitoring of the COVID-19 Pandemic in Portugal. Future 
Internet 13, 45. https://doi.org/10.3390/ fi13020045. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=341321560312006&ref=watch_permalink
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/article/view/54396
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