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RESUMEN 

Portugal Continental se presenta con una desigual distribución poblacional que apunta 

hacia un proceso de despoblamiento intenso en el interior del país, caracterizado por 

el envejecimiento y pérdida de población. 

Con base en indicadores sociodemogáficos y económicos de 2001, 2011 y 2016 y del 

cruce de citerios preestablecidos, a través del tratamiento estadístico y espacial, se 

han identificado 17 municipios en proceso de despoblamiento. Del análisis se deduce 

que el municipio de Alcoutim es el que presenta el proceso de despoblamiento con 

mayor intensidad. 

El propósito de este trabajo fue el de definir el despoblamiento y contribuir a la reflexión 

sobre las esrategias territoriales a adoptar en los municipios en proceso de 

despoblamiento y, en aquellos que tienen sostenibilidad demográfica y 

socioeconómica, no descuidando sus especificidades diferenciadoras. 

Palabras clave: Despoblamiento, Municipios, Envejecimiento Demográfico, 

Sostenibilidad, Estrategias Territoriales. 

 

RESUMO 

Portugal Continental apresenta-se com uma desigual distribuição populacional que 

aponta para um processo de despovoamento intenso no interior do país, caracterizado 

pelo envelhecimento e perda de população. 

Com base em indicadores sociodemográficos e económicos de 2001, 2011 e 2016 e 

do cruzamento de critérios pré-estabelecidos, através de tratamento estatístico e 

espacial, identificámos 17 municípios em processo de despovoamento. Da análise, 

constatámos que o município de Alcoutim é o que apresenta o processo de 

despovoamento com maior intensidade. 
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O propósito deste trabalho foi o de definir despovoamento e contribuir para a reflexão 

sobre as estratégias territoriais a adoptar nos municípios em processo de 

despovoamento e, naqueles que apresentam sustentabilidade demográfica e 

socioeconómica, não descurando as suas especificidades diferenciadoras. 

Palavras-chave: Despovoamento, Municípios, Envelhecimento Demográfico, 

Sustentabilidade, Estratégias Territoriais. 

 

 

ABSTRACT 

Continental Portugal presents an unequal population distribution that points to a 

process of intense depopulation in the interior of the country, which has been 

characterized by ageing and population loss. 

Based on sociodemographic and economic indicators (2001, 2011 and 2016) and pre-

established criteria, through statistical and spatial analysis, we identified 17 

municipalities in the process of depopulation. Data indicate that the municipality of 

Alcoutim shows the higher intensity in the depopulation process. 

To bridge a gap in the literature and address a critical societal issue, this study aimed  

conceptualize depopulation its causes. In addition, it aims to inform: i) territorial 

strategies to tackle the process of depopulation, and ii) preventive policies to ensure 

current regions with demographic and socioeconomic sustainability continue to be so 

in the future. These strategies will be developed to respect regional diferences and 

specifities. 

Key Words: Depopulation, Municipalities, Demographic Ageing, Sustainability, 

Territorial Strategies. 
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“Deve-se, primeiro que tudo, cuidar das coisas sérias do despovoamento (gente 

desamparada, velhos, solidão…) e não confundir o fim da ruralidade com um 

programa turístico de aldeias típicas e nostalgias mal resolvidas”.  

Domingues (2015:178) 

 

1.    INTRODUÇÃO 

A problemática do despovoamento sugere, antes de mais, uma reflexão séria, 

desprovida de preconceitos e ilusões – sobre ideias relacionadas com a inevitabilidade 

do abandono de territórios ou com infrutíferas tentativas re(forçadas) de 

repovoamentos. 

O tema tem despoletado um aceso debate onde todos parecem ter opiniões definidas; 

contudo, sem apresentarem soluções estratégicas concretizáveis e sustentáveis para 

o território nacional e diferenciadoras para espaços que apresentem especificidades 

singulares. Uns, propõem a inversão da regressão demográfica por meio da fixação 

de residentes e atracção de investimentos; outros, os mais cépticos, entendem que 

há territórios sentenciados ao abandono. 

Como é do conhecimento geral, a dinâmica populacional de Portugal apresenta uma 

tendência de contínua depressão demográfica, traduzida pela perda de população e 

envelhecimento dos seus habitantes. Nesta realidade, numa perspectiva territorial, o 

país apresenta-se com uma litoralização cada vez mais acentuada e confinante e uma 

“interioridade” caracterizada, na sua essência, pelo despovoamento. 

Neste âmbito, tecemos o conceito de despovoamento e identificámos os municípios 

de Portugal Continental que apresentaram o processo de despovoamento mais 

significativo, entre 2001 e 2016, através do cruzamento de critérios pré-estabelecidos; 

procedendo-se, de seguida, a uma análise quantitativa por meio de um conjunto de 

indicadores sociodemográficos e económicos. Desta análise, realizámos a 

comparação dos dados de Portugal Continental com o município que apresentou o 

processo de despovoamento mais intenso – Alcoutim. De igual modo, privilegiámos 
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uma reflexão sobre estratégias territoriais sobre a sustentabilidade de territórios em 

processo de despovoamento. 

 

2.   REVISÃO DA LITERATURA 

Desde os anos 80 que um vasto território em Portugal se encontra em processo de 

despovoamento sem capacidade para travar dinâmicas regressivas; são territórios, 

essencialmente, considerados rurais, escassamente povoados, pouco densos, 

regressivos em termos demográficos e com estruturas etárias envelhecidas que 

caminham em direcção a um esvaziamento sem inversão. (Marques, 1999). 

Para nós, o despovoamento é entendido como a perda populacional de um território 

rural que pode resultar da efectivação isolada ou simultânea de dois ou de três 

acontecimentos: a não renovação de população, ou seja, pela baixa fecundidade que 

não permite a substituição de gerações (isto é, 2.1 filhos por mulher em idade de 

procriar), ou pela saída definitiva de indivíduos, ou pela ocorrência de óbitos. 

Álvaro Domingues explica que a desruralização – que implica a perda da economia 

agrícola tradicional, das tradições e dos costumes e a transformação da própria 

paisagem – é intensa e deixa as suas marcas nos territórios que se esvaziam de 

gentes, permanecendo os mais velhos. Neste sentido, o investigador entende que é 

preciso dar resposta aos problemas destes territórios, nomeadamente amparar os que 

mais precisam, como os idosos, e não continuar com discursos utópicos que sonham 

com cenários idílicos ou ressabiados que insistem em estratégias sem soluções de 

futuro e de concretização. (Domingues, 2015). Para João Ferrão a “interioridade”, 

localizada no interior, ficou aquém do contexto de modernização que favoreceu o 

litoral, nos finais dos anos 50 e início dos anos 60; porém, através de um conjunto de 

políticas de desenvolvimento de natureza física, procurou-se inverter ou colmatar as 

falhas do interior e do despovoamento. O autor defende que o “interior” não deve ser 

visto como um território uniforme, pautado por uma realidade global e homogénea; 

razão pela qual devem ser criados novos conceitos e visões inovadoras que superem 

este antagonismo – litoral versus interior e repovoar versus abandonar. (Ferrão, 2015). 
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Consideram-se como principais factores de repulsão do despovoamento: a 

inexistência de emprego efectivo, a procura de uma melhor qualidade de vida, o défice 

de relações entre gerações que provoca a escassez de dinamismo cultural e social; 

como consequências correlacionadas surge o empobrecimento de sectores 

produtivos, a perda de recursos endógenos, a degradação ambiental e paisagística 

(incêndios florestais e abandono de patrimónios construídos), e o término da vida local 

e cessação de culturas e identidades (Cavaco & Ramos, 1994). 

A permanência de população idosa e os fluxos migratórios – verificados pela saída 

dos mais jovens e em alguns casos, pelo regresso da população mais velha emigrada 

aos locais de origem – origina um desequilíbrio na estrutura etária, com 

consequências ao nível da sustentabilidade demográfica, económica e social que 

culmina, consequentemente, no despovoamento dos territórios. 

Para alteração desta situação, e no âmbito da demografia, defende-se a adopção de 

medidas que passam pelo aumento da natalidade e pela fixação de população e 

atracção de imigrantes. Para Höhn, 1988, cit. in DEMOSPIN, 2015:85, o impacto de 

medidas de incentivo à natalidade é questionável, uma vez que a decisão de ter ou 

não filhos depende dos paradigmas culturais estruturados pelas sociedades. Segundo 

alguns investigadores (Ediev et al., 2013; Wilson et al., 2013 cit. por Peixoto, 2017 et 

al. (2017:16), o contributo da imigração3 é fundamental para compensar o 

envelhecimento populacional. Quanto à atracção de imigrantes e fixação da 

população, e dado que se pretende rejuvenescer, em particular, a população em idade 

activa, é fundamental a criação de emprego (DEMOSPIN, 2015:85).  

De acordo com Braga et al. (2013:16) o despovoamento e o envelhecimento da 

população têm consequências no desenvolvimento regional e local que advêm da falta 

de investimento e da não renovação e expansão da economia local ou regional; 

produzindo, assim, níveis de desajustamento social e económico difíceis de reverter.  

                                                           
3 No âmbito da investigação da imigração tem ganho relevância o conceito de migração de substituição. 
Este conceito surge no âmbito do debate sobre o papel que as migrações têm na atenuação dos efeitos 
do declínio e envelhecimento populacional (Peixoto et al., 2017:16).  
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Porém, uma nova estratégia direccionada para os serviços, em especial, o turismo, 

passou a ser colocada em prática pelas poucas elites que ainda insistem em viver em 

algumas zonas rurais e que contribui para o desenvolvimento local. Como refere 

Almeida (2016), “Vender a paisagem tornou-se uma forma de arte”, conferindo à 

realidade rural uma nova dimensão da sua representação, através da comercialização 

do património material e imaterial (tradições, produtos e recursos locais) e da criação 

de marcas e certificações locais, regionais e internacionais. As estratégias de atracção 

de pessoas e empresas têm sido focadas no bem-estar das famílias, nos incentivos à 

natalidade, no auxílio aos idosos, no turismo, na cultura e nas actividades de lazer 

(Almeida, 2016). 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo teve como base a análise de índole quantitativa e espacial de 

dados estatísticos, obtidos por meio de indicadores sociodemográficos e económicos, 

provenientes do Instituto Nacional de Estatística e da plataforma digital Pordata, 

interligados com a Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), para o conjunto 

dos 278 municípios de Portugal Continental. O tratamento estatístico e espacial 

permitiu cruzar informação pré-estabelecida com o intuito de clarificar e afinar os 

resultados que permitiram a identificação de 17 municípios em processo de 

despovoamento, entre 2001 e 2016. A análise dos dados foi realizada com recurso 

aos programas informáticos Excel e ArcGis (versão 10.5) que será apresentada por 

meio de tabelas e mapas (em Apêndice).  

A identificação dos 17 municípios de Portugal Continental – tendo como critérios a 

variação populacional entre 2001 e 2016 ≤ -10%, a proporção da população com 65 e 

mais anos do total da população ≥ 35% e o índice de envelhecimento superior a 300 

– foi realizada em três fases4: 

                                                           
4 Ver mapa em Apêndice. 
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Na primeira fase, para os 278 municípios de Portugal Continental5, procedemos ao 

cálculo da variação da população (VP), a partir do levantamento de dados da 

população residente no período temporal de 2001 (através dos Censos de 2001) e 

2016 (com base nas estimativas da população residente). Daqui, foram identificados 

204 municípios, que correspondem a 73.4% do total de Municípios de Portugal 

Continental, com variação populacional negativa de -9.7%. De seguida, dos 204 

municípios foi realizada a selecção dos que apresentaram uma VP ≤ -10%, resultando 

em 126 municípios de Portugal Continental.  

Na segunda fase, analisámos o processo de envelhecimento demográfico dos 278 

municípios, a partir de dois indicadores, de 2016 – a proporção da população com 65 

e mais anos do total da população ≥ 35% (que resultou em 17 municípios), e o índice 

de envelhecimento superior a 300 (que correspondeu a 48 municípios). Para a 

definição destes critérios, tomaram-se por base as projecções para 2060 do INE, 

referentes ao cenário central6, onde se conclui que mais de um terço da população de 

Portugal terá 65 e mais anos e o Índice de Envelhecimento será igual a 307. (INE, 

2014). Do cruzamento dos três critérios foram identificados 17 municípios.  

A representação espacial dos 17 municípios indicou a existência de contiguidade e 

por esse motivo constituíram-se 5 grupos, dos quais, quatro são municípios contíguos: 

o primeiro grupo – Alcoutim e Mértola; o segundo grupo – Mação, Gavião, Nisa, Vila 

Velha de Ródão; o terceiro grupo – Oleiros e Pampilhosa da Serra; o quarto grupo – 

Almeida, Penamacor, Sabugal, Idanha-a-Nova; por fim, o quinto grupo engloba 

municípios dispersos que se encontram na região Norte – Mêda, Torre de Moncorvo, 

Vimioso, Vinhas e Melgaço. 

Na terceira e última fase, para os 17 municípios foi realizada uma análise mais 

detalhada a partir de dois conjuntos de indicadores: um de índole demográfico e outro 

económico. No que diz respeito aos indicadores demográficos, procedemos ao cálculo 

da variação do total da população residente, entre 2001 e 2016, das variações das 

                                                           
5 Face aos objectivos pretendidos com este artigo, não foram considerados os municípios da Região 
Autónoma da Madeira e da Região Autónoma dos Açores. 
6 O cenário associa as hipóteses de evolução central da fecundidade (com um índice sintético de 
fecundidade de 1.55) e mortalidade (mantendo a tendência actual que em 2012 foi de 10.2‰) e a 
passagem para saldos migratórios positivos.  
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populações dos grupos etários dos 0-4 anos e dos 5-9 anos, da população 

potencialmente activa (dos 20-29 anos) e da população dos 65 e mais anos. De igual 

modo, para o ano de 2016, considerámos os índices de tendência, de longevidade, 

de dependência de jovens e idosos, índice sintético de fecundidade e da distribuição 

da população por nível de escolaridade completo para 20117. Os indicadores 

económicos incidiram sobre a variação da população empregada entre 2001 e 2011, 

e na distribuição da população empregada por sector de actividade e nível de 

escolaridade completo para 20118. 

 

 

4. RESULTADOS 

Neste ponto, identificam-se os municípios, do conjunto de 17, que relativamente aos 

indicadores demográficos expressaram as maiores perdas das variações 

populacionais; os valores mais elevados dos indicadores de envelhecimento e do 

índice de tendência e do índice sintéctico de fecundidade; a proporção populacional 

com o nível de escolaridade completo indicada pelos valores mínimo e máximo. E, 

apresentam-se os indicadores de índole económica, tendo em conta os valores 

mínimo e máximo averiguados. 

4.1. INDICADORES DE ÍNDOLE DEMOGRÁFICA 

4.1.1. VARIAÇÕES POPULACIONAIS 2001-20169: 

 População Residente: Alcoutim (-36.3%), Gavião (-27.7%) e Idanha-a-Nova (-

26.8%).  

 População dos potencialmente activos (entre os 20 e os 29 anos): Alcoutim, 

Idanha-a-Nova e Gavião com -55.2%, -44.4% e -42.2%, respectivamente. 

                                                           
7 Os valores dos indicadores da população residente e empregada por nível de escolaridade reportam-
se ao ano de 2011 (relativos aos Censos 2011) por inexistência de dados mais recentes. 
8 Face aos objectivos pretendidos a análise contemplou o nível de escolaridade completo. 
9 Ver quadro 1. 
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 População entre os 0 e 4 anos: Almeida (-54.8%), Penamacor (-52.4%), e Alcoutim 

(- 49.5%).   

 População entre os 5 e os 9 anos: Almeida (-61.5%), Penamacor (-50.7%) e 

Oleiros (-50.2%). 

  População com 65 e mais anos: Gavião (-33.4%), Alcoutim (-27.5%) e Nisa (-

26.2%). Os municípios de Vinhas e Melgaço registaram um aumento, ainda que 

pouco significativo, de 4.2% e 2.4%, respectivamente. 

 

4.1.2. INDICADORES DE ENVELHECIMENTO10: 

 Índice de envelhecimento: Vila Velha de Rodão (788.4), Alcoutim (655.2) e 

Penamacor (619.4).  

 Índice de Longevidade: Penamacor (73.0), Idanha-a-Nova (69.1) e Gavião (68.1).   

 Índice de dependência de Idosos: Alcoutim (96.1), Idanha-a-Nova (83.3) e Vinhais 

(79.2).  

 Índice de dependência de jovens: Idanha-a-Nova (19.5), Vimioso (18.7) e Mértola 

(16.8).  

 

4.1.3 OUTROS ÍNDICES11 

 Índice de tendência: Pampilhosa da Serra (1.24), Sabugal (1.07) e Almeida (1.06).  

 Índice Sintético de Fecundidade: Dos 17 municípios, quatro registaram um valor 

superior ao de Portugal Continental (1.37), nomeadamente Idanha-a-Nova (1.77), 

Mértola (1.66), Mêda (1.54) e Gavião (1.42). Os restantes municípios 

apresentaram valores inferiores a 1.37 e variaram entre 1.25 (Sabugal) e 0.75 

(Penamacor).       

3.1.4. Nível de Escolaridade Completo da População Residente12 

 Nenhuma escolaridade: os valores variam entre 20.8% (Almeida) e 31.8% 

(Pampilhosa da Serra). 

                                                           
10 Ver quadro 2. 
11 Ver quadro 2. 
12 Ver quadro 3. 
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 Ensino Básico: maior expressão do 1º ciclo do EB com valores a oscilar entre os 

55.3% (Mértola) e 66.2% (Oleiros). 

 Ensino Secundário: os valores variam entre 7.3% (Gavião) e 11.7% (Almeida). 

 Ensino Superior: o valor mínimo é de 2.6% (Pampilhosa da Serra) e o valor máximo 

é de 6.7% (Torre de Moncorvo). 

4.2. INDICADORES DE ÍNDOLE ECONÓMICA 

4.2.1. VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO EMPREGADA ENTRE 2001 E 

201113 

 Os valores variaram entre -7.8% (Vinhais) e – 29.0% (Pampilhosa da Serra). 

 

4.2.2. PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO EMPREGADA POR SECTOR 

DE ACTIVIDADE ECONÓMICA EM 201114 

 Sector primário: entre 2.1% (Pampilhosa da Serra) e 17.5% (Torre de Moncorvo) 

 Sector secundário: entre 31.9% (de Oleiros) e 15.7% (de Alcoutim). 

 Sector Terciário15: oscila entre os 74.4% (Alcoutim) e 59.3% (Oleiros); sobre as 

actividades de natureza social, os valores variam entre 50.5% (Oleiros) e 65.5% 

(Alcoutim); relativamente às actividades de natureza económica, o intervalo vai de 

34.5% (Alcoutim) a 48.4% (Melgaço). 

 

4.2.3. NÍVEL DE ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO EMPREGADA EM 

201116 

 Nenhuma escolaridade: variou entre 0.7% (Oleiros) e 2.6% (Mêda). 

                                                           
13 Ver quadro 4. 
14 Ver quadro 4. 
15 O sector terciário subdivide-se em dois ramos – um de natureza social e o outro relacionado com as 
actividades económicas. O primeiro aponta para as actividades relacionadas com a saúde, a educação, 
a administração pública e defesa, etc.; o segundo abrange as actividades relacionadas com o comércio, 
transportes, alojamento, hotelaria, actividades financeiras e seguros, etc.. 
16 Ver quadro 5. 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen IX, Nº 1 (Julio 2017)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

37 

 

 Ensino Básico: o valor máximo é de 71.2% (Pampilhosa da Serra) e o valor mínimo 

de 58.2% (Melgaço). Destaque para o 1º Ciclo, com valores a oscilar entre 39.5% 

(Mação) e 52.4% (Oleiros), à excepção do município de Gavião que apresentou 

um valor de 37.0% no 3º ciclo do EB. 

 Ensino Secundário: variou entre 14.7% (Mêda) e 24.1% (Almeida) 

 Ensino Superior: os valores reflectem-se no máximo de 15.6% (Torre de 

Moncorvo) e 6.8% (Pampilhosa da Serra). 

 

 

5. DISCUSSÃO 

Para a discussão dos resultados podemos referir que dos 17 municípios identificados 

que se encontram em processo de despovoamento, a partir dos critérios estabelecidos 

– variação populacional de -10%, entre 2001 e 2016; proporção da população com 65 

e mais anos ≥ a 35% e o índice de envelhecimento > 300 – Alcoutim foi o que 

apresentou a situação mais problemática, como tal, comparámo-lo com Portugal 

Continental e quando relevante com o  conjunto dos 17 municípios. 

Entre 2001 e 2016, isto é, em 16 anos, Portugal Continental perdeu cerca de 60 mil 

pessoas (correspondente a um decréscimo de -0.6%); do ponto de vista dos 

potencialmente activos (dos 20-29 anos) a perda de população foi de -32.9% e a dos 

restantes grupos etários, nomeadamente dos 0-4 anos e dos 5-9 anos os valores 

foram de -20.0% e de -8.1%, respectivamente; inversamente, na população mais 

velha, dos 65 e mais anos, houve um acréscimo de +29.1%.  

No mesmo período assinalado, cada um dos 17 municípios perdeu pelo menos -20.0% 

do total da sua população, com destaque para o município de Alcoutim com -36.3%. 

Referente às variações populacionais dos grupos etários em estudo, o município de 

Alcoutim registou -55.2% no grupo dos potencialmente activos; - 49.5% na população 

dos 0 aos 4 anos e -46.3% na população entre os 5 e os 9 anos. 

No que concerne aos indicadores de envelhecimento de 2016, nomeadamente, o 

índice de envelhecimento, o índice de longevidade, os índices de dependência de 
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jovens e de idosos, verificou-se um acentuado envelhecimento da população de 

Portugal Continental e de Alcoutim. O índice de envelhecimento em Portugal 

Continental foi de 153.9 e Alcoutim registou, no conjunto dos 17 municípios, o segundo 

maior valor com 655.2; ou seja, por cada 100 indivíduos com menos de 15 anos 

correspondiam 655 pessoas com 65 e mais anos. O índice de longevidade, revelador 

do envelhecimento dentro do envelhecimento, indica a existência de 48 pessoas com 

75 e mais anos por cada 100 pessoas com 65 e mais anos; em Alcoutim este valor foi 

de 63.7. Os índices de dependência de jovens e idosos em Portugal Continental foram 

de 33.1 e de 21.5, respectivamente; em Alcoutim, por cada 100 indivíduos em idade 

activa dependiam 96 idosos e 14 jovens.   

O índice de tendência registado no Continente com 0.87, mostra que a população dos 

5 aos 9 anos não está a ser substituída pela população dos 0 aos 4 anos (uma vez 

que o valor é inferior a 1); situação que também se verifica no município de Alcoutim 

(0.98).  

 

O Índice Sintético de Fecundidade do Continente Português foi de 1.37 e em Alcoutim 

de 1.01; valores que se situam abaixo de 2.1 filhos por mulher, indicando que nem em 

Portugal, nem em Alcoutim a substituição de gerações se encontra assegurada. 

Sobre a população residente de Portugal Continental que não possuía nenhum nível 

de escolaridade, a percentagem fixou-se em 18.8%; enquanto 54.9% era detentora 

do Ensino Básico (EB) – destes, o valor mais significativo, 46.2%, correspondeu ao 1º 

ciclo do EB; seguindo-se um total de 13.5% que possuía o ensino secundário e 11.9%, 

o ensino superior. Em Alcoutim, 30.9% da população não tinha qualquer nível de 

ensino; 56.5% possuía o Ensino Básico – destes, 60.4% tinha o 1º Ciclo do EB, 

registando-se para os 2º e 3º Ciclos (do EB), 21.7% e 17.9%, respectivamente; o 

ensino secundário apresentou 8.1% e o ensino superior 4.1%.    

No que diz respeito à variação da população empregada em Portugal Continental, 

entre 2001 e 2011, observou-se um decréscimo de -6.7%. Em 2011, a maioria da 

população portuguesa, 70.2%, estava empregada no sector terciário (destes, cerca 
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de 60.0% dedicavam-se a actividades de natureza económica); 27.0% da população 

residente trabalhava em actividades do sector secundário e o peso no sector primário 

não atingiu os 3.0%. Em Alcoutim, a variação da população empregada foi de -25.8%; 

na distribuição da população empregada por sector de actividade económica verificou-

se que a maioria, 74.4%, trabalhava no sector terciário – com 65.5% em actividades 

de natureza social e 34.5% em actividades de natureza económica. Da restante 

população, 15.7% trabalhavam no sector secundário e 2.1% no sector primário. 

Da população empregada com nível de escolaridade completo de Portugal 

Continental, em 2011, verificou-se que mais de metade era detentora do Ensino 

Básico, com maior incidência nos 1º e 3º ciclos do EB, com 38.3% e 35.5%, 

respectivamente; 22.3% possuía o ensino secundário; 24.5% o ensino superior e 1.3% 

não tinha qualquer nível de ensino. Em Alcoutim, 1.5% não tinha qualquer nível de 

ensino; 67.9% tinha o Ensino Básico (com 48.0% no 1º ciclo; 27.9% no 2º. Ciclo e 

24.1% no 3º. Ciclo); 19.5% possuía o ensino secundário e 10.2% habilitações ao nível 

do ensino superior.   

 

6.     CONCLUSÃO 

Da análise realizada, que permitiu visualizar o panorama de Portugal Continental, a 

tendência do despovoamento evidencia uma realidade que dificilmente conseguirá ser 

invertida. São factos apresentados por números que expõem a situação do interior do 

país, em particular dos 17 municípios identificados. Nestes, é notória a perda 

populacional dos últimos anos e a incapacidade de renovar e de rejuvenescer das 

suas populações, em particular do município de Alcoutim. Em suma, são territórios 

que se direccionam para a cessação de presença humana; todavia, com uma prática 

semelhante à distanásia, conseguida através de projectos locais que visam melhorar 

a qualidade de vida dos seus residentes, o seu término parece inevitável; são 

territórios que, outrora habitados, no futuro tendem a transformar-se em “zonas rurais 

fantasmas”. No entanto, em algumas áreas rurais, a implementação de estratégias 

locais pode contribuir, de modo permanente, para o estímulo e dinamismo dos tecidos 

económico e social de cada território; são estratégias diferenciadas, num país também 
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diferenciado, que podem surtir o efeito da revitalização e requalificação do território 

rural. 

Perante o processo de despovoamento dos 17 municípios identificados, será 

inevitável o seu desaparecimento ou será possível inverter esta tendência? De que 

forma? Através de estratégias locais? Que medidas ainda não foram postas em 

prática pelos intervenientes políticos, sociais e económicos destes municípios? Como 

é possível empreender um modelo de desenvolvimento, se não existem 

potencialidades no território? Será o património imaterial, como a memória e a 

identidade do território, suficiente para o dinamizar?   

Talvez não seja despropositado observar o despovoamento como quem olha por 

detrás do espelho; isto é, em vez de se reforçar a posologia de investimentos em 

municípios em processo de despovoamento, não seria mais sustentável capacitar os 

territórios que, na faixa interior de Portugal Continental (desde o Norte até ao Sul), 

apresentam um maior dinamismo demográfico e socioeconómico e a possibilidade 

real de atrair população residente limítrofe? 

É preciso aceitar a inevitabilidade. 
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Apêndice 

  

  

Grupo 
Espacial 

Concelho 

Variação Populacional (%)  

População 
Residente 

População 
Potencialmente 

Activa (20-29 anos) 

População 
dos 0-4 anos 

População 
dos 5-9 anos 

População dos 
65 e mais anos 

1 
Alcoutim -36,3 -55,2 -49,5 -46,3 -27,5 

Mértola -26,3 -42,9 -26,5 -40,9 -19,9 

 

2 

Mação -22,0 -22,3 -45,2 -47,5 -24,5 

Gavião -27,7 -42,2 -40,4 -26,0 -33,4 

Nisa -24,9 -36,7 -45,6 -20,2 -26,2 

Vila Velha de 
Ródão 

-21,0 -27,5 -35,8 -36,6 -22,4 

 

3 

Oleiros -22,2 -27,0 -45,9 -50,2 -10,9 

Pampilhosa 
da Serra 

-21,2 -27,1 -25,7 -47,6 -13,5 

 

4 

Almeida -26,4 -37,6 -54,8 -61,5 -10,5 

Penamacor -24,8 -12,9 -52,4 -50,7 -25,1 

Sabugal -24,4 -27,6 -31,0 -45,5 -22,9 

Idanha-a-
Nova 

-26,8 -44,4 -27,2 -16,9 -26,0 

 

5 

Mêda -24,0 -37,0 -46,9 -45,0 -9,6 

Melgaço -16,0 -31,5 -23,5 -30,2 2,4 

Torre de 
Moncorvo 

-20,8 -32,3 -48,6 -47,2 -0,9 

Vimioso -21,5 -28,2 -8,0 -10,3 -8,7 

Vinhais -23,9 -39,7 -44,6 -47,1 4,2 

Nota: 
 

𝑉𝑃𝑖 =
𝑃𝑜𝑝.𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 (2016)−𝑃𝑜𝑝.𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 (2001)

𝑃𝑜𝑝.𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑖 (2001)
,  

 
em que i  reporta a cálculo da total da população residente; dos potencialmente activos (20-29 anos); da população do grupo 
etário dos 0-4 anos; da população do grupo etário dos 5-9 anos e da população dos 65 e mais anos. 
 

Quadro 1. Variação Populacional dos 17 municípios de Portugal Continental, entre 2001 e 2016 
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Grupo 
Espacial 

Concelho 

Indicadores demográficos 

Índices 

Sintético de 
Fecundidade 

(ISF) 

Tendênci
a 

(IT) 

Envelhecimento 
(IE) 

Longevidade 
(IL) 

Dependência 

Jovens 
(IDJ) 

Idosos 
(IDI) 

1 
Alcoutim 1,01 0,98 655,2 63,7 14,7 96,1 

Mértola 1,66 0,99 376,9 65,4 16,8 63,4 

 

2 

Mação 1,2 0,87 483,5 67,5 13,4 65,2 

Gavião 1,42 0,75 443,6 68,1 15,2 64,9 

Nisa 0,77 0,77 386,9 63,3 16,5 63,8 

Vila Velha de 
Ródão 0,79 1,03 788,4 64,8 9,4 71,2 

 

3 

Oleiros 0,79 0,77 606,6 62,3 11,4 70,2 

Pampilhosa 
da Serra 1,07 1,24 556,2 65,6 13,8 76,4 

 

4 

Almeida 0,85 1,06 577,2 60,2 10,7 62,8 

Penamacor 0,75 0,82 619,4 73,0 11,9 75,6 

Sabugal 1,25 1,07 513,1 65,0 13,8 70,7 

Idanha-a-
Nova 1,77 0,87 429,6 69,1 19,5 83,3 

 

5 

Mêda 1,54 0,85 391,3 60,6 16,4 64,2 

Melgaço 1,1 0,77 429,1 62,4 15,7 68 

Torre de 
Moncorvo 0,76 0,79 445,6 62,4 14,2 64 

Vimioso 1,29 0,96 362,4 64,2 18,7 66,9 

Vinhais 0,85 0,92 550,5 63,5 14,1 79,2 

Nota: 

ISF = Número médio de filhos por mulher em idade de procriar 
IL =

𝑃𝑜𝑝. 75 𝑒 + 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝. 65 𝑒 + 𝑎𝑛𝑜𝑠
× 100 

IT =
𝑃𝑜𝑝. 0 − 4 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝. 0 − 5 𝑎𝑛𝑜𝑠
 IDJ =

𝑃𝑜𝑝. ≤ 14 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝. 15 − 64 𝑎𝑛𝑜𝑠
× 100 

IE =
𝑃𝑜𝑝. 65 𝑒 + 𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝. ≤ 14 𝑎𝑛𝑜𝑠
× 100 IDJ =

𝑃𝑜𝑝. 65 𝑒 +  𝑎𝑛𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝. 15 − 64 𝑎𝑛𝑜𝑠
× 100 

 

Quadro 2. Indicadores Demográficos dos 17 municípios de Portugal Continental, entre 2001 e 2016  
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Grupo 
Espacial 

Concelho 

Nível de Escolaridade Completo da População Residente 

Nenhum Básico* Secundário Superior 
Ensino Básico 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1 
Alcoutim 30,9 56,5 8,1 4,1 60,4 21,7 17,9 

Mértola 26,8 58,7 9,5 4,6 55,3 22,0 22,7 

  

2 

Mação 24,1 61,2 8,9 5,3 55,3 18,0 26,8 

Gavião 25,4 63,3 7,3 3,5 57,5 19,3 23,2 

Nisa 25,2 58,1 9,8 6,3 57,1 18,5 24,4 

Vila Velha 
de Ródão 

22,4 63,7 8,8 5,0 65,2 15,2 19,6 

  

3 

Oleiros 28,4 58,3 7,6 5,0 66,0 15,4 18,6 

Pampilhosa 
da Serra 

31,8 57,6 7,8 2,6 65,0 16,8 18,2 

  

4 

Almeida 20,8 61,3 11,0 6,4 60,9 16,5 22,6 

Penamacor 30,0 57,8 8,0 3,8 60,7 18,5 20,8 

Sabugal 27,4 57,9 8,7 5,3 63,0 14,8 22,1 

Idanha-a-
Nova 

31,7 55,7 7,7 4,6 62,2 16,4 21,4 

  

5 

Mêda 25,9 59,2 8,2 6,1 62,4 18,6 18,9 

Melgaço 26,6 57,3 9,6 5,6 61,8 18,3 19,8 

Torre de 
Moncorvo 

24,7 57,6 10,3 6,7 60,9 18,8 20,3 

Vimioso 26,7 60,0 7,8 5,2 60,7 19,8 19,5 

Vinhais 24,4 62,5 8,1 4,6 61,1 23,4 15,5 

Nota: 
* O Ensino Básico inclui o 1º, o 2º e 3º ciclos.  

Quadro 3. População Residente com Nível de Escolaridade Completo, em 2011 
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Grupo 
Espacial 

Concelho 

Variação da 
População 
Empregada 
(2001-2011) 

Proporção da População Empregada por Sector de Actividade 
Económica 

Sectores de Actividade  

Primário Secundário Terciário 
Terciário 

Social Económica 

1 
Alcoutim -25,8 9,8 15,7 74,4 65,5 34,5 

Mértola -12,0 15,3 20,9 63,7 56,6 43,4 

 

2 

Mação -22,4 3,2 31,5 65,3 55,7 44,3 

Gavião -22,7 7,4 21,5 71,1 59,7 40,3 

Nisa -16,0 5,9 21,5 72,6 59,5 40,5 

Vila Velha de 
Ródão 

-27,7 5,0 31,0 64,1 60,4 39,6 

 

3 
Oleiros -26,3 8,8 31,9 59,3 50,5 49,5 

Pampilhosa 
da Serra 

-29,0 2,1 31,8 66,1 64,3 35,7 

 

4 

Almeida -16,8 8,9 17,8 73,3 53,6 46,4 

Penamacor -15,7 11,8 27,5 60,7 57,1 42,9 

Sabugal -18,8 8,9 29,0 62,1 52,7 47,3 

Idanha-a-
Nova 

-24,2 16,4 17,6 66,0 55,9 44,1 

 

5 

Mêda -16,4 16,7 23,6 59,6 58,9 41,1 

Melgaço -12,8 9,8 22,7 67,4 51,6 48,4 

Torre de 
Moncorvo 

-6,7 17,5 19,2 63,3 52,8 47,2 

Vimioso -15,1 12,5 23,2 64,3 59,5 40,5 

Vinhais -7,8 15,6 21,3 63,1 56,0 44,0 

Quadro 4. Variação (entre 2001 e 2011) e Proporção da População Empregada por Sector de 

Actividade Económica, em 2011 
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Grupo 
Espacial 

Concelho 

Nível de Escolaridade Completo da População Empregada 

Nenhum Básico Secundário Superior 
Ensino Básico 

1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

1 
Alcoutim 1,5 67,9 19,5 10,2 48,0 27,9 24,1 

Mértola 1,4 65,4 21,3 11,2 44,5 27,7 27,8 

  

2 

Mação 1,1 65,8 18,8 13,2 39,6 22,3 38,2 

Gavião 1,9 67,9 19,2 10,0 36,3 26,7 37,0 

Nisa 1,3 60,5 21,3 15,4 40,5 22,7 36,7 

Vila Velha 
de Ródão 

1,6 60,7 23,8 13,5 46,9 18,2 34,9 

  

3 
Oleiros 0,7 67,2 18,3 11,9 52,4 19,8 27,9 

Pampilhosa 
da Serra 

1,1 71,2 20,5 6,8 47,8 25,7 26,6 

  

4 

Almeida 1,8 58,7 24,1 14,8 47,1 17,7 35,1 

Penamacor 1,9 68,4 19,6 9,5 45,1 24,7 30,2 

Sabugal 1,1 64,1 20,2 13,4 47,3 17,1 35,6 

Idanha-a-
Nova 

3,1 65,2 18,5 12,7 46,5 21,5 32,0 

  

5 

Mêda 2,6 67,1 14,7 14,5 54,3 22,7 22,9 

Melgaço 1,3 58,2 23,1 15,4 41,0 29,5 29,5 

Torre de 
Moncorvo 

1,5 61,4 20,7 15,6 51,4 21,0 27,5 

Vimioso 1,3 67,5 17,6 12,8 45,3 25,7 29,0 

Vinhais 0,9 66,5 19,8 11,9 44,3 33,4 22,4 

Quadro 5. População Empregada com Nível de Escolaridade Completo, em 2011 
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