


Crescimento quase contínuo ao longo de 

século e meio, embora modesto nas 

últimas décadas.

Portugal tem uma tradição de crescimento 

populacional, mas este é muito sensível a 

crises conjunturais e atenuado por uma 

secular vocação emigratória.



Na última década os 

territórios que não cresceram 

demograficamente 

generalizaram-se, um número 

relevante associou essa 

retração a outra: a perda de 

alojamentos habitacionais



O Mapa deixa perceber que a recessão demográfica apresenta manchas 

contínuas que ultrapassam as fronteiras administrativas e que colocam 

o País no laranja ou no vermelho.

Revela ainda que a abordagem pelo nível regional ou municipal (NUTS 

III, NUTS II e municípios) pode ser enganadora.

Mais do que os núcleos urbanos consolidados, são as freguesias 

suburbanas a registarem algum crescimento, embora modesto.



O Mapa torna evidente o que seria expectável: um Pais que não cresce, 

envelhece. E se essa era já a tendência que vinha de trás, como aqui se 

verifica em 2011, …



… ela progrediu grandemente ao longo da última década.

Esta (velha) realidade social e demográfica espelha a descontinuidade 

geracional que sabemos existir em Portugal: em muitas freguesias, e 

por maioria de razão em muitos mais aglomerados e lugarejos, a 

probabilidade de coexistirem gerações com menos de 15 anos e 

gerações com mais de 65 anos, é mínima ou nula.



Tomando o anterior argumento, e recorrendo ao índice de 

sustentabilidade potencial, pelo qual se mede a relação numérica entre 

pessoas com idades entre os 15-64 anos e as pessoas com mais de 65 

anos, verificamos que uma boa parte do território expõe uma 

sustentabilidade social baixa, o que significa dificuldades crescentes ou 

reforçadas em termos de apoio informal à vida doméstica dos mais 

velhos. A existência de meios institucionais torna-se incontornável e a 

sua inexistência é crítica para a sobrevivência dos mais velhos com 

alguma qualidade de vida.



Há que notar que esta questão central da sustentabilidade social 

potencial (i.e., da relação entre gerações no território vivido), não tem 

que ver, exclusivamente, com o aumento do número de idosos, mas 

também coma diminuição de jovens e de pessoas entre os 25 e os 64 

anos de idade, remetendo assim para a problemática, cada vez mais 

evidenciada pelos empresários, da crescente falta de mão-de-obra. Já 

não é a carência de pessoal especializado na profissão x, y ou z, mas 

uma carência generalizada. São residuais as freguesias onde a mão-de-

obra disponível aumentou.



E estas dinâmicas transformadoras da estrutura populacional, que põem 

em evidência uma mudança demográfica relevante e socialmente 

interpelante, deixam-nos diante de um cenário com dois perfis:

❑ O Perfil 1 que corresponde às freguesias que envelheceram em termos 

de população potencialmente ativa;

❑ O Perfil 2 que corresponde às freguesias que rejuvenesceram em 

termos de população potencialmente ativa ou que perderam mais 

população jovem ou idosa do que população ativa.


