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1. Notas preliminares 

 

Esta comunicação baseia-se num projecto de investigação desenvolvido pelo 

Núcleo de estudos da Direcção Regional do INE1, no qual colaborei. 

No último período intercensitário (1991/2001), a população residente no Algarve 

conheceu um crescimento em torno dos 15%, que nenhuma outra região do país 

igualou. Suportado essencialmente pelos ganhos ocasionados por via das migrações 

(correspondente a uma taxa de 16,3%), o aumento populacional da década veio assim 

confirmar o carácter atractivo da região, cuja economia, como se sabe, se tem orientado 

fundamentalmente para a (sobre)exploração dos recursos turísticos do litoral, com 

notáveis consequências nos desequilíbrios territoriais que urge corrigir. 

Ao nível sub-regional prolongaram-se dinâmicas demográficas fortemente 

contrastantes, que as tradicionais dualidades urbano/rural ou litoral/interior não 

explicam integralmente, até porque a diversidade se acentua também nos espaços rurais, 

e a fragilidade das estruturas demográficas não deixa de se alongar a certas zonas 

litorais (como é o caso da Costa Vicentina). É sobretudo dessa diversidade que 
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procuraremos dar conta. Tomamos como unidade de análise a freguesia, por ser o nível 

de desagregação mais “fino” a possibilitar comparações entre indicadores.  

Sendo certo que a compreensão dos processos em causa remete a rigores analíticos 

em que a espessura histórica deveria ser chamada, a par das articulações com os níveis 

de análise nacional e internacional, a presente comunicação tem objectivos bastante 

mais limitados, já que se situa fundamentalmente no campo descritivo. 

Em particular, trata-se de observar a evolução registada nas Áreas de Baixa 

Densidade do Algarve (ABD) tendo por base o último período intercensitário. De 

acordo com a classificação a que procedeu a CCRAlg, “as áreas de baixa densidade 

correspondem tradicionalmente às zonas conhecidas por Costa Vicentina, 

Barrocal/Serra e Guadiana, onde predominam fortemente as características de ruralidade 

que se traduzem em densidades populacionais inferiores às médias da região e do País, 

com a população a diminuir há mais de 20 anos, com índices de envelhecimento em 

crescimento acentuado e emprego agrícola bastante acima das médias nacional e 

comunitária” (PROALGARVE, 2000: 6). 

O cartograma seguinte identifica a localização geográfica das ABD: 

 

 

 

Com base na definição acima estamos assim em face de uma vasta e polimórfica 

zona, recortando horizontalmente o Algarve e estendendo-se até ao litoral nos dois 

extremos, perfazendo uma dimensão de cerca de 2/3 no total da região, e abrangendo 

cerca de 34% da população residente.  
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No conjunto destas freguesias, as densidades populacionais rondam os 35 

hab/km2, mas em várias delas, especialmente nas zonas de serra que fazem fronteira 

com o Alentejo, as densidades andam em torno dos 5 hab/km2, algumas até menos, 

como a freguesia de Pereiro (2,9 hab km2). 

 

 

2. Dinâmicas de contraste 

 

A caracterização por freguesia permite assinalar notável diversidade entre as zonas 

classificadas como de baixa densidade. Conjugando as diferentes componentes do 

crescimento demográfico obtemos uma primeira tipificação identificando quatro grupos 

de freguesias (quadro 1).  

Os dois primeiros grupos, representam um total de 20 freguesias, tendo todas elas 

conhecido aumento dos efectivos populacionais entre 1991 e 2001, embora com 

intensidades muito diferentes.  

 

Quadro 1. Tipologia das ABD,  segundo as componentes do crescimento demográfico 
 

   Freguesias2 
Evolução 1991-2001 Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV 

Tx. de Crescimento Total Positivo Positivo Negativo Negativo 
Tx. de Crescimento Migratório Positivo Positivo Positivo Negativo 
Tx. de Crescimento Natural Positivo Negativo Negativo Negativo 
Número de Freguesias 2 18 12 16 
Tipologia de área urbana3:         
APU 1 6 1 0 
AMU 1 2 4 3 
APR 0 10 7 13 
 

O que destingue fundamentalmente os dois primeiros grupos é o facto de as duas 

únicas freguesias do Grupo I associarem o crescimento migratório ao crescimento 

natural, enquanto no Grupo II os ganhos populacionais se conseguiram apesar dos 

défices no crescimento natural. Importa porém notar a diversidade das situações intra-

grupo: seis destas freguesias podem ser consideradas em franco crescimento, cresceram 

mais do que a média regional, e com uma excepção, todas alcançaram acréscimos 
                                                 
2 A identificação das freguesias incluídas em cada grupo pode ser consultada no Anexo 1 
3Áreas Predominantemente Urbanas (APU); Áreas Medianamente Urbanas (AMU), Áreas 
Predominantemente Rurais (APR). 
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superiores a 20%.; outras cinco freguesias registaram taxas de crescimento total entre 

13% e 8%. Finalmente, nas restantes sete freguesias do grupo, as taxas de crescimento 

foram muito mais moderadas, oscilando entre 1% a 4%. 

Quanto às dinâmicas expressas no Grupo III (um total de 12 freguesias) trata-se 

essencialmente dos casos em que os ganhos alcançados por via dos saldos migratórios 

(nalguns casos muito modestos) não compensaram as perdas do crescimento natural. 

Também aqui temos diferenças a assinalar, desta vez na intensidade do decréscimo: as 

perdas populacionais situam-se entre -13,5% e - 0,7%. 

Finalmente, o Grupo IV evidencia tendências regressivas ainda mais vincadas, 

com a diferença de no jogo entre entradas e saídas de população por via das migrações 

nenhuma destas 16 freguesias ter obtido saldo positivo. Metade destas freguesias 

perderam mais de 20 pessoas por 100 habitantes e algumas delas duplicaram até esse 

valor, dados estes que bem evidenciam a tendência prolongada do despovoamento que a 

última década veio ainda acentuar. 

Embora o envelhecimento demográfico alastre na região4, como de resto no País, 

são como se esperaria muito expressivos os níveis de agravamento nas ABD, com maior 

destaque, claro está, para as freguesias dos Grupos III e IV. 

 

 

Gráfico 1- Índice de Envelhecimento - 2001 
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4 No Algarve, o índice de envelhecimento demográfico passou de 96,9 em 1991, para 127,5 em 2001. No 
conjunto das freguesias de baixa densidade essa relação passou de 140,1 a 184,4. 
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Nestes dois últimos grupos, em particular no IV, algumas freguesias mais do que 

duplicaram os valores do envelhecimento de 1991, é o caso das freguesias serranas do 

Ameixial, Pereiro, Odeleite e Cachopo: nestas duas últimas passou a existir dez idosos 

para um jovem5. 

 

Dado os fluxos populacionais se revelarem a variável chave na evolução que se 

tem vindo a descrever, vale a pena observar a hierarquização dos saldos migratórios nas 

freguesias onde estes se revelaram positivos (quadro 3). Como se nota, os fluxos mais 

expressivos dirigiram-se a freguesias com características urbanas ou semi-urbanas; 

Bensafrim (concelho de Lagos), Santo Estevão (concelho de Tavira), Querença 

(concelho de Loulé) são por sua vez, de entre as freguesias rurais aquelas onde os saldos 

migratórios alcançaram valores mais elevados, ainda que no caso de Querença não 

tenham impedido a diminuição da população residente. 

 

Quadro 3. Hierarquização dos saldos migratórios positivos (1991/2001) 

Freguesias Saldo Migr. Freguesias Saldo Migr. 

     Loulé (São Clemente)        3680      Algoz                       194 
     São Brás de Alportel        3019      Bensafrim                   167 
     Vila Real de Santo António  2567      Alcantarilha                154 
     Loulé (São Sebastião)       1752     Querença                    153 
     Monchique                   678      Santo Estêvão               125 
     Altura                      672      Raposeira                   78 
     Estói                       660      Salir                       68 
     Vila Nova de Cacela         581      Azinhal                     61 
     Monte Gordo                 560      Barão de São Miguel         51 
     Silves                      524      Santa Bárbara de Nexe       50 
     Rogil                       521      Alcoutim                    49 
    Paderne 518      Benafim                     47 
     São Bartolomeu de Messines  418      Tôr                         32 
     Tunes                       391      Sta Catarina Fonte do Bispo 21 
     Boliqueime                  375      Bordeira                    12 
     Aljezur                     250         
     Alte                        208         

 

Tanto no plano demográfico como no económico, as três grandes zonas 

geográficas da região, Serra /Barrocal/Litoral, continuaram uma evolução desarticulada 

e em vários “andamentos”. A maioria das freguesias continuou a perder população, 

outras houve que conseguiram fixar os seus efectivos demográficos e até atrair novos 
                                                 
5 C.f. Anexo 2 
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residentes, facto que se traduziu em potencial de crescimento demográfico a que não 

pode deixar de se associar a procura de novas zonas residenciais para além da estreita 

faixa do litoral, observando-se em particular a penetração destes efeitos em certas zonas 

do Barrocal e de transição para o litoral. Não esgotando todos os exemplos, os casos de 

São Brás de Alportel e de Estói são os que pela força dos números se salientam. No 

aumento de alojamentos de residência habitual (gráfico 3) pode também ler-se o sinal de 

que algumas das freguesias do conjunto analisado, em particular as que beneficiam de 

vantagens de localização, para além do papel que certamente desempenha a qualidade 

do seu habitat passaram a constituir alternativa residencial de muitas famílias. A 

intensificação dos movimentos pendulares para fora das freguesias de residência parece 

ir de encontro ao que se disse (Gráfico 2). 

 

  

Gráfico 2- Deslocações diárias de trabalho ou estudo, em 2001 
(valores em %) 
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Mas, no que toca à função residencial dos espaços considerados, a evolução que 

mais se salientou foi, no entanto, a que ocorreu nos alojamentos de uso sazonal. De 

1991 para 2001, estes tiveram uma variação de 69% e 63%, respectivamente no 

conjunto das freguesias ABD e no total regional. 
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Gráfico 3- Variação (1991/2001) nas formas de ocupação dos alojamentos familiares 
clássicos 
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A espacialização dessas tendências está assim longe de se limitar à tradicional 

procura das zonas de praia para satisfação dos prazeres das férias e/ou fins-de-semana, 

pelo contrário generalizou-se praticamente a todo o território. E vale a pena notar que 

no ranking das 10 freguesias onde esse crescimento foi mais intenso, 6 são freguesias 

rurais de baixa densidade. Pela sua exemplaridade, são de referir três casos: Santa 

Catarina da Fonte do Bispo (concelho de Tavira), Odeleite (concelho de Castro Marim) 

e Alferce (concelho de Monchique), onde pela ordem apresentada, a variação dos 

alojamentos sazonais se situou entre 180 e 308%. Em Odeleite a variação fez com que 

passassem a ser mais as residências secundárias do que as de residência habitual. 

Embora com um crescimento mais contido são também notórias as situações de outras 

freguesias rurais, como Cachopo (concelho de Tavira), Vila Nova de Cacela (concelho 

de Vila Real de Santo António), Tôr, Querença e Ameixial (concelho de Loulé) com 

variações entre 120% e 172%.  

Finalmente, tendência semelhante ocorreu na zona abrangida pela Costa 

Vicentina, com destaque para as freguesias de Rogil e Raposeira, Barão de São João e 

Bordeira, onde a variação do número de residências secundárias foi de 126% a 174%. 

Nos casos apontados, e outros poderiam ser aqui aduzidos, o aumento dos 

alojamentos de uso sazonal incorpora lógicas algo distintas: o regresso temporário, e 

sempre que possível, à terra onde se viveu antes de ir construir vida em destinos mais 
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promissores, onde se conservou ou herdou propriedade, ou a que se está ligado por 

outro tipo de vínculos. Noutro sentido, traduz a crescente procura do espaço rural e das 

suas amenidades protagonizada pelas populações urbanas, estrangeiras ou nacionais, em 

busca de quadros de vida alternativos. 

As transumâncias deste tipo de residentes, que ora estão ora partem, não deixam 

de evidenciar algumas potencialidades na reanimação das localidades tradicionalmente 

votadas ao abandono, a começar pelo papel que têm tido na recuperação do parque 

habitacional. Os residentes ocasionais, poder-se-á dizer também os visitantes, enquanto 

protagonistas da procura de “valores” e “simbologias” rurais podem efectivamente 

contribuir para reanimar algumas actividades locais, particularmente as que incorporam 

as noções de “qualidade” e de “autenticidade” que o imaginário associa ao “saber fazer” 

rural. Para tanto, as produções rurais teriam que ser objecto de apoios efectivos, 

consistentes e articulados, em vez de continuarem a ser o alvo de políticas contraditórias 

e desajustadas.  

Por outro lado, a expansão de residências secundárias em meio rural não deixa de 

suscitar algumas questões. No espaços sociais onde a propriedade conserva elevadas 

funções simbólicas, o mercado tende a ser muito limitado. Visto que às residências 

secundárias corresponde uma procura essencialmente oriunda das classes média/alta, é 

fácil depreender que ficarão excluídas do mercado as populações com menor poder 

aquisitivo, independentemente do tipo de ligação ao local. Um quadro de escassez do 

mercado limita o regresso ou a instalação de famílias para as quais o espaço rural 

poderia representar uma opção de vida, ou até a oportunidade de se lançarem em 

projectos empresariais inovadores, dos quais as comunidades locais obviamente 

beneficiariam. 

 

 

Termino recordando alguns “dizeres” colhidos durante o trabalho de campo 

desenvolvido no âmbito da investigação Sócio-demografia das Áreas de Baixa 

Densidade, o qual envolveu entrevistas e aplicação de inquéritos por questionário em 

três freguesias: Cachopo (Serra); Querença (Barrocal) e Budens (Costa Vicentina)6. O 

que dizem as citações - aqui reproduzidas meramente a título ilustrativo -, exemplificam 

                                                 
6 Para a metodologia e resultados da recolha directa de informação, bem como para o aprofundamento da 
caracterização que se apresentou remetemos para a publicação Sócio-demografia das Áreas de Baixa 
Densidade, INE, 2004.  
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opiniões registadas com carácter mais sistemático através dos inquéritos por 

questionário:  

 

 

“[...] temos falta do museu, mas não podemos viver só de recordações, temos de 

viver de coisas reais ...., deviam apostar mais nas actividades económicas ...” 
Agricultor, Cachopo 

 

 

“[...] vêem pessoas à procura de chouriça da serra, mas não se pode matar o 

porco..., acaba-se com isto!” 
Produtora, Cachopo 

 

 

“[...] existem leis de protecção para tudo, mas não existe nenhuma lei que proteja 

os naturais de uma terra ... são eles que mantêm a tradição [...].” 
Residente, Querença 

 

 

“[...] como é que se pode revitalizar [a aldeia] se não existem aldeões? [ ...] Os 

naturais são empurrados para os apartamentos [...].” 
Pequeno empresário, Querença 
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Anexo 1. Identificação das freguesias que serviram de base à tipologia 

 
 

Grupo I 
 

 
Grupo II 

 
Grupo III 

 
Grupo IV 

  

AAllttuurraa  

MMoonnttee  GGoorrddoo  

  

RRooggiill  

SSããoo  BBrrááss  ddee  AAllppoorrtteell  

LLoouulléé  ((SSããoo  CClleemmeennttee))  

VViillaa  RReeaall  ddee  SSaannttoo  

AAnnttóónniioo  

LLoouulléé  ((SSããoo  SSeebbaassttiiããoo))  

TTuunneess  

VViillaa  NNoovvaa  ddee  CCaacceellaa  

EEssttóóii  

RRaappoosseeiirraa  

PPaaddeerrnnee  

BBeennssaaffrriimm  

AAllggoozz  

SSaannttoo  EEsstteevvããoo  

BBoolliiqquueeiimmee  

MMoonncchhiiqquuee  

TTôôrr  

BBaarrããoo  ddee  SSããoo  MMiigguueell  

SSiillvveess  

  

  

  

AAllccoouuttiimm  

SSttaa..  CCaattaarriinnaa  ddaa  FFoonnttee  

ddoo  BBiissppoo  

SSaalliirr  

BBeennaaffiimm  

QQuueerreennççaa  

BBoorrddeeiirraa  

AAzziinnhhaall  

AAllttee  

SSttaa..  BBáárrbbaarraa  ddee  NNeexxee  

SS..  BBaarrttoolloommeeuu  ddee  

MMeessssiinneess  

AAllccaannttaarriillhhaa  

AAlljjeezzuurr  

  

  

AAllffrreeccee  

AAmmeeiixxiiaall  

GGiiõõeess  

PPeerreeiirroo  

CCaacchhooppoo  

OOddeelleeiittee  

SS..  MMaarrccooss  ddaa  SSeerrrraa  

VVaaqquueeiirrooss  

CCaassttrroo  MMaarriimm  

MMaarrmmeelleettee  

MMaarrttiimm  LLoonnggoo  

VViillaa  ddoo  BBiissppoo  

BBuuddeennss  

OOddeecceeiixxee  

SSaaggrreess  

BBaarrããoo  ddee  SSããoo  JJooããoo  

 

A ordem de apresentação das freguesias obedece ao critério seguinte: intensidade do 

crescimento total (grupo I e II); intensidade do decréscimo populacional (grupo III e 

IV). 
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Anexo 2. Índices de envelhecimento nas freguesias ABD 

Grupo I 
Índ. 
Env. Grupo II 

Índ. 
Env. Grupo III 

Índ. 
Env. Grupo IV 

Índ. 
Env. 

Monte 
Gordo 78,7 Tunes 105,1 Alcantarilha 146,3 Sagres 153,3
Altura 102,3 V. R. Stº Antº. 108,5 Stª Bárbara de Nexe 166,9 Barão S. João 153,8

Loulé (S. 
Clemente) 120 Aljezur 212,2 Castro Marim 158,5
Barão de S. 

Miguel 130,9
S. Bartolomeu 

Messines 236,2 Budens 174,1
Loulé (S. 
Sebastião) 139,4 Bordeira 336,7 Odeceixe 213,3

Algoz 148 Stª Cat. Fonte Bispo 396,6 Vila do Bispo 231,1
s. Brás de Aplortel 156,6 Salir 413,8 Martim Longo 318,2

Paderne 162,3 Benafim 416,9 Marmelete 353,9
Silves 174 Azinhal 425 Alferce 500 

Estói 176,9 Alcoutim 457 
S. Marcos da 

Serra 525,9
Santo estevão 177,3 Querença 486,9 Giões 715 
Boliqueime 178,1 Vaqueiros 775 
Bensafrim 184,4 Ameixial 845,5

V. Nova Cacela 227,2 Pereiro 860 
Monchique 271,7 Odeleite 1020,8
Raposeira 275,3 Cachopo 1036 

Tôr 343,2
  Rogil       
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