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Introdução 

 

“O ordenamento do território e o urbanismo assentam no sistema de gestão territorial 

consagrado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, que aprovou o Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, em execução da Lei de Bases da Política do Ordenamento 

do Território e de Urbanismo (Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto). 

De acordo com o regime jurídico ali consagrado o Sistema de Gestão Territorial organiza-se, 

num quadro de interacção coordenada, em três âmbitos: 

 O âmbito nacional; 

 O âmbito regional; 

 O âmbito municipal. 

O âmbito nacional é concretizado através dos seguintes instrumentos: 

 O programa nacional da política de ordenamento do território (PNPOT); 

 Os planos sectoriais com incidência territorial (PSIT); 

 Os planos especiais de ordenamento do território (PEOT), compreendendo os 

planos de ordenamento de áreas protegidas (POAP), os planos de ordenamento de 

albufeiras de águas públicas (POAAP), os planos de ordenamento da orla costeira 

(POOC) e os planos de ordenamento dos parques arqueológicos (POPA).  

O âmbito regional é concretizado através dos planos regionais de ordenamento do território 

(PROT). 

O âmbito municipal é concretizado através dos seguintes instrumentos: 

 Os planos intermunicipais de ordenamento do território (PIOT); 

 Os planos municipais de ordenamento do território (PMOT), que compreendem os 

planos directores municipais (PDM), os planos de urbanização (PU) e os planos de 

pormenor (PP).” (DGOTDU) 
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No que respeita especificamente ao sector educativo, se a Lei nº 159/99 de 14 de Setembro 

transferia já a responsabilidade de elaboração da Carta Escolar concelhia para as Câmaras 

Municipais, o Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de Janeiro, para além de redefinir os objectivos, 

os pressupostos e os parâmetros que deverão estar subjacentes à elaboração da Carta 

Educativa, assume-a, claramente, como um instrumento de planeamento, complementar ao 

Plano Director Municipal. 

A Carta Educativa passa a ser, então, concebida como o principal instrumento de 

planeamento dos sistemas educativos e das redes educativas municipais, pelo que a sua 

base de sustentação remete também para realização de um diagnóstico detalhado e 

integrado que contemple as várias dinâmicas sócio-territoriais locais, em articulação com os 

normativos e a orientações emanadas superiormente. 

No cumprimento dos normativos legais, a Carta Educativa do Concelho de Almeida assume 

como principais objectivos que: 

“1 - A carta educativa visa assegurar a adequação da rede de estabelecimentos de 

educação pré-escolar e de ensino básico e secundário, por forma que, em cada 

momento, as ofertas educativas disponíveis a nível municipal respondam à procura 

efectiva que ao mesmo nível se manifestar. 

2 - A carta educativa é, necessariamente, o reflexo, a nível municipal, do processo de 

ordenamento a nível nacional da rede de ofertas de educação e formação, com vista 

a assegurar a racionalização e complementaridade dessas ofertas e o 

desenvolvimento qualitativo das mesmas, num contexto de descentralização 

administrativa, de reforço dos modelos de gestão dos estabelecimentos de educação 

e de ensino públicos e respectivos agrupamentos e de valorização do papel das 

comunidades educativas e dos projectos educativos das escolas. 

3 - A carta educativa deve promover o desenvolvimento do processo de 

agrupamento de escolas, com vista à criação nestas das condições mais favoráveis 

ao desenvolvimento de centros de excelência e de competências educativas, bem 

como as condições para a gestão eficiente e eficaz dos recursos educativos 

disponíveis.  

4 - A carta educativa deve incluir uma análise prospectiva, fixando objectivos de 

ordenamento progressivo, a médio e longo prazos. 

5 - A carta educativa deve garantir a coerência da rede educativa com a política 

urbana do município.” (art.º 11, Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de Janeiro)  
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A elaboração da Carta Educativa do Concelho de Almeida assenta na realização de um 

trabalho de recolha, tratamento e análise de informação detalhado, por via do qual se 

procurou reunir um conjunto de variáveis que possibilitassem analisar o sistema educativo 

local de forma global e integrada. Esta recolha de informação não teria sido possível sem a 

colaboração da comunidade local e dos agentes educativos em particular. 

Numa outra perspectiva, de salientar também que a realização da Carta Educativa foi sendo 

acompanhada pelo Conselho Municipal de Educação, com quem foi discutida e analisada, em 

sessão de CME, a bateria de indicadores delineada inicialmente.  

Por outro lado, de salientar também que a execução da Carta Educativa se norteou pelas 

indicações fornecidas pelas entidades competentes, pelo que se procurou dar resposta a 

todos os requisitos solicitados. 

Por uma questão de maior actualidade dos dados, e no sentido em que a elaboração do 

documento se prolongou para o primeiro semestre do ano de 2007, procurou-se, sempre que 

possível, recorrer aos dados estatísticos mais actualizados (presente ano lectivo – 

2006/2007). 

No que concerne à sua estrutura interna, a Carta Educativa do Concelho de Almeida 

encontra-se organizada em três partes principais: 

 Diagnóstico  

 Propostas 

 Sistema de Monitorização 
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1. Enquadramento legislativo 

Para elaboração da Carta Educativa do Concelho de Almeida foi consultada a seguinte 

legislação: 

 Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro – Lei de Bases do Sistema Educativo (estabelece o 

quadro geral do sistema educativo); 

 Decreto-Lei n.º 108/88, de 31 de Março (aplica-se às escolas particulares e 

cooperativas de ensino não superior, dependentes do Ministério da Educação); 

 Decreto-Lei n.º 387/90, de 10 de Dezembro (define as normas aplicáveis à 

denominação dos estabelecimentos de educação ou de ensino públicos, bem como 

à adopção do respectivo símbolo identificativo); 

 Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto (determina as normas de apoio a alunos 

com necessidades educativas especiais que frequentam os estabelecimentos 

públicos de ensino básico e secundário); 

 Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro – Lei-quadro da Educação Pré-Escolar (consagra o 

ordenamento jurídico da Educação Pré-Escolar, na sequência da Lei de Bases do 

Sistema Educativo); 

 Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho (estabelece o regime jurídico do 

desenvolvimento e expansão da educação pré-escolar definindo o respectivo 

sistema de organização e financiamento. Aplica-se às redes de educação pré-

escolar, pública e privada); 

 Despacho Conjunto n.º 300/97 (consagra os princípios gerais conducentes à 

definição de uma política que assegure a igualdade de oportunidades no acesso de 

todos a uma educação pré-escolar de qualidade, nos termos do artigo 7.º do 

Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de Junho); 

 Despacho Conjunto n.º 4734/97 - 2ª série - (consagra a criação das condições que 

propiciem experiências educativas diversificadas e de qualidade, pressupondo uma 

organização correcta do ambiente educativo dos estabelecimento de educação pré-

escolar); 
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 Despacho Conjunto n.º 258/97, de 26 de Junho (regulamento que define os 

princípios pedagógicos, organizacionais e medidas de segurança a que deve 

obedecer o equipamento utilizado nos diversos estabelecimentos de educação pré-

escolar); 

 Despacho conjunto n.º 268/97, de 26 de Junho (define os requisitos pedagógicos e 

técnicos para a instalação e funcionamento de estabelecimentos de educação pré-

escolar); 

 Despacho Conjunto n.º 291/97, de 4 de Setembro (define as regras e condições de 

acesso ao apoio financeiro a prestar pelo Estado no âmbito do Programa de 

Desenvolvimento e Expansão da Educação Pré-Escolar, no domínio das infra-

estruturas, equipamento e apetrechamento de material didáctico-pedagógico) 

 Decreto-Lei n.º 314/97, de 15 de Novembro (define as normas aplicáveis à 

denominação dos estabelecimentos de educação ou de ensino públicos não 

superiores, bem como à adopção do respectivo símbolo identificativo); 

 Despacho Conjunto n.º 105/97 (estabelece o regime aplicável à prestação de 

serviços de apoio educativo, de acordo com os princípios consagrados na Lei de 

bases do Sistema Educativo); 

 Portaria n.º 853/97, de 6 de Setembro (consagra o regime jurídico estabelecido 

nos diplomas relativos às escolas profissionais); 

 Lei n.º 115/97, de 19 de Setembro (alteração à Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro - 

Lei de Bases do Sistema Educativo); 

 Decreto-Lei n.º 89A/98, de 7 de Abril (Programa de Desenvolvimento e Expansão 

da Educação Pré-Escolar); 

 Decreto-Lei n.º 115-A/98, de 4 de Maio (aprova o regime de autonomia, 

administração e gestão dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos 

ensinos básico e secundário); 

 Decreto-Lei n.º 4/98, de 8 de Janeiro (estabelece o regime de criação, organização 

e funcionamento de escolas e cursos profissionais no âmbito do ensino não 

superior); 

 Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro (estabelece o regime aplicável aos 

instrumentos de gestão territorial); 
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 Portaria n.º 413/99, de 8 de Junho (estabelece que o seguro escolar constitui um 

sistema de protecção destinado a garantir a cobertura dos danos resultantes do 

acidente escolar); 

 Decreto Regulamentar n.º 10/99, de 21 de Julho (estabelece o quadro de 

competências das estruturas de orientação educativa, previstas no Decreto-Lei nº 

115 A/98, de 4 de Maio); 

 Decreto Regulamentar n.º 12/2000, de 29 de Agosto (fixa os requisitos 

necessários para a constituição de agrupamentos de estabelecimentos públicos de 

educação pré-escolar e do ensino básico, designados por agrupamentos, bem 

como procedimentos relativos à sua criação e funcionamento); 

 Lei n.º 30/2002, de 20 de Dezembro – (aprova o Estatuto do Aluno do Ensino não 

Superior, designado por Estatuto, no desenvolvimento das normas da Lei de Bases 

do Sistema  Educativo Lei n.º 31/2002, de 20 de Dezembro – (aprova o sistema de 

educação do ensino não superior, desenvolvendo o regime previsto na Lei n.º 

46/86 de 14 de Outubro. A presente lei tem por objecto o sistema de avaliação da 

educação e do ensino não superior) 

 Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro (cria os conselhos municipais de 

educação, regulando as suas competências, a sua composição e o seu 

funcionamento. O presente diploma, tem ainda, por objecto a carta educativa, 

regulando o processo de elaboração e aprovação da mesma e os seus efeitos); 
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2. Enquadramento territorial, demográfico e sócio-económico  

2.1. Enquadramento territorial 

O Concelho de Almeida enquadra-se na Região Centro e pertence ao distrito da Guarda a par 

dos concelhos de Aguiar da Beira, Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de 

Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia, Trancoso e Vila Nova de 

Foz Côa. Pertence ainda, administrativamente, à sub-região Beira Interior Norte, 

conjuntamente com outros oito concelhos: Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, 

Guarda, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal e Trancoso. 

Como se pode observar na figura seguinte, Almeida situa-se na zona Noroeste da Região 

Centro, fazendo fronteira com os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, Pinhel, Guarda, 

Sabugal e, a poente, com Espanha. 

Figura 1 - Mapa da Região Centro 

 

Fonte: CCDRC, disponível em http://www.ccdrc.pt/regiao/mapa-da-regiao 



 9 

No total ocupa uma área territorial de 518 Km2 (equivalente a cerca de 13% de toda a área 

da sub-região Beira Interior Norte), o que significa que as acessibilidades intra-concelhias 

são, nalguns casos, bastantes longas.  

O território concelhio é constituído por 29 freguesias: Ade, Aldeia Nova, Almeida, Amoreira, 

Azinhal, Cabreira, Castelo Bom, Castelo Mendo, Freineda, Freixo, Junça, Leomil, Malhada 

Sorda, Malpartida, Mesquitela, Mido, Miuzela, Monteperobolso, Nave de Haver, Naves, 

Parada, Peva, Porto de Ovelha, São Pedro de Rio Seco, Senouras, Vale da Mula, Vale de 

Coelha, Valverde, Vilar Formoso. 

 

Figura 2- Concelho de Almeida 

 

Fonte: Câmara Almeida, disponível em http://www.cm-almeida.pt/ 
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Fruto das características topográficas do território concelhio, mas também da própria 

evolução sócio-histórica, A estrutura de povoamento do concelho é heterogénea, emergindo, 

como se detalhará mais adiante, a existência de um número considerável de aglomerados 

populacionais de pequena e muito pequena dimensão. 

Globalmente de destacar, desde já, a baixa densidade populacional que caracteriza a 

esmagadora maioria das freguesias do concelho. A este nível, as principais excepções são 

Almeida e Vilar Formoso (que se assumem como os principais centros urbanos concelhios) e 

a Miuzela. 

Quadro 1 – Área territorial e densidade populacional por freguesia  

Freguesias Área Km2 Dens. Pop. 

Ade 7,51 13,05 

Aldeia Nova 10,05 5,28 

Almeida 52,43 28,44 

Amoreira (Monte da Velha) 13,45 13,76 

Azinhal 10,81 7,58 

Cabreira 5,35 14,4 

Castelo Bom (A.S.Sebastião) 25,04 7,23 

Castelo Mendo (Paraizal) 21,72 6,17 

Freineda 29,24 9,2 

Freixo 17,18 12,36 

Junça 18,53 8,74 

Leomil (Ansul) 13,42 9,99 

Malhada Sorda 45,78 7,95 

Malpartida 23,32 8,83 

Mesquitela 4,69 12,35 

Mido 9,41 6,27 

Miuzela 13,88 31,13 

Monteperobolso 7,97 9,92 

Nave de Haver (Poço Velho) 41,11 12,26 

Naves 13,86 7,28 

Parada (Pailobo) 12,6 12,54 

Peva (Aldeia Bela) 14,85 9,43 

Porto de Ovelha (Jardo) 14,99 5,54 

S. Pedro do Rio Seco 22,57 8,95 

Senouras 9,55 5,97 

Vale de Coelha 5,73 8,38 

Vale da Mula 16,46 14,4 

Valverde 21,38 6,13 

Vilar Formoso 15,14 163,86 
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2.2. Hierarquia urbana 

De acordo com os estudos de fundamentação da revisão do Plano Director Municipal, em 

termos de hierarquia urbana o concelho de Almeida caracteriza-se, fundamentalmente,  por 

uma estrutura fortemente bipolarizada entre a sede do concelho (Almeida) e o outro 

principal aglomerado concelhio (Vilar Formoso). A estrutura urbana concelhia caracteriza-se, 

assim, por um certo desequilíbrio que tende a ser penalizadora da maioria das outras 

freguesias e dos outros aglomerados populacionais concelhios. 

De acordo com os supra-referidos estudos prévios da revisão do Plano Director Municipal: “a 

hierarquia urbana definida para o Concelho de Almeida reflecte os principais aspectos que 

caracterizam o território. São estes: 

 falta de diversificação ao nível das funções supraconcelhias, 

 bipolarização fortíssima mais acentuada ao nível funcional que populacional – 

Almeida e Vilar Formoso, 

 subequipamento das freguesias mais rurais. 

De qualquer forma, Almeida não poderia deixar de se destacar na hierarquia estabelecida na 

medida em que corresponde à sede de freguesia e de concelho. No entanto, estamos perante 

uma estrutura urbana que se revela bipolar. Vilar Formoso, por todos os motivos já referidos 

anteriormente: 

 sede de freguesia, 

 peso populacional, 

 evolução populacional, 

 dinâmica da base produtiva (capacidade de concentração funcional) 

 condições de acessibilidade 

acaba por se destacar na hierarquia estabelecida, ultrapassando mesmo Almeida – sede de 

concelho – em alguns critérios empregues. 

Como é óbvio o desequilíbrio que se assiste no concelho é sinónimo do desequilíbrio que se 

verifica existir na estrutura hierárquica definida. 
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A título de exemplo verificamos que o factor acessibilidade, por se demonstrar desequilibrado 

no conjunto territorial, acaba por reforçar a posição dos lugares que se encontram mais bem 

providos a este nível. É o caso concreto de Vilar Formoso que pode ver, por exemplo, no IP51 

e na existência da estação de caminho de ferro um indutor da sua dinâmica económica. 

Temos pois que concluir que a acessibilidade aos/dos lugares é um factor de extrema 

importância no seu desenvolvimento futuro. Verificamos que Almeida, ao contrário de Vilar 

Formoso, não se encontra tão bem servido em termos viários.” (PDM, 2005) 

 

 

 

 

                                               

1 Actual A25. 
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2.3. Acessibilidades 

 

Tanto do ponto de vista exógeno como endógeno as acessibilidades desempenham, 

naturalmente, um papel crucial. No que respeita aos objectivos associados à elaboração da 

Carta Educativa do Concelho de Almeida são as acessibilidades intra-concelhias que 

emergem, contudo, como o factor mais relevante, razão pela qual esse será o aspecto mais 

destacado. 

De acordo com os estudos de caracterização e diagnóstico da revisão do Plano Director 

Municipal, e tendo por referência as distâncias entre as sedes das freguesias e a sede do 

concelho (freguesia de Almeida), a acessibilidade interna é classificada como moderada. 

Decorre esta classificação do facto de, como se expressa na figura seguinte, cerca de metade 

das freguesias que compõem o território concelhio distarem a mais de 15 Km da sede do 

concelho. 

 

Figura 3 – Distância entre as sedes de freguesia e Almeida (sede do concelho) 
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Apesar daquela classificação de carácter global, no mesmo documento são discernidos 

quatro zonamentos principais consoante a sua maior ou menor acessibilidade à sede do 

concelho: 

 a zona nascente/norte que, situando-se na área periférica de Almeida, tem um 

grau de acessibilidade elevado (inferior a 10 Km). Estão enquadradas na zona 

nascente/norte as freguesias de Malpartida, Junça, Vale da Coelha, Vale da Mula, 

Naves e S. Pedro do Rio Seco; 

 a zona poente/norte com um grau de acessibilidade mediano e que enquadra as 

freguesias situadas entre os 12 e os 15 Km (Aldeia Nova, Peva, Azinhal, Senouras, 

Mido, Leomil e Valverde); 

 a zona central que, enquadrando as freguesias situadas entre os 15 e os 20 Km, é 

considerada como tendo um grau de acessibilidade de médio a reduzido. Estão 

enquadradas nesta zona as freguesias de Vilar Formoso, Castelo Bom, Freixo, 

Freineda e Castelo Mendo; 

 a zona sul que engloba as freguesias situadas a mais de 20 Km da sede do 

concelho e que, por conseguinte, se considera ter um grau de acessibilidade 

reduzido. 

De um ponto de vista global, e de acordo com o instrumento de planeamento referenciado, 

“embora o grau de dependência relativamente à sede de concelho (procura associada a 

serviços, equipamentos, emprego, ensino, etc.) constitua um factor determinante na matriz 

de mobilidade interna, é de referir que, algumas freguesias mais periféricas territorialmente 

apresentam igualmente uma atractiva relação de proximidade com sedes de concelhos 

limítrofes – como sucede nos casos de Parada ou Miuzela, relativamente ao Sabugal, ou de 

Valverde a Pinhel – sendo neste âmbito de salientar a elevada polaridade externa exercida 

pela cidade da Guarda e também pela região espanhola vizinha, cuja influência e 

atractividade se estendem por todo o território.” (PDM, 2005) 

No que respeita mais especificamente aos objectivos implícitos à elaboração da Carta 

Educativa importa reter, desde já, o facto da extensão territorial concelhia emergir como um 

factor relevante quando se considerar o reordenamento da rede escolar do concelho. Na 

verdade, o facto de se tratar de um concelho com uma área elevada não poderá ser 

considerado despiciendo, no sentido em que implica directamente com o transporte de 

crianças e alunos do concelho.  
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Numa perspectiva complementar, e no sentido em que interfere igualmente com as 

mobilidades inter e intra-concelhias, de considerar também a rede de transportes colectivos 

de passageiros existente no concelho. 

À semelhança do que sucede com muitos concelhos do interior (em que as dinâmicas 

demográficas têm conduzido a processos crescentes de desertificação populacional), também 

em Almeida a rede de transportes colectivos evidencia algumas carências. 

O sistema de transportes é assegurado, maioritariamente, por dois operadores, mas que, 

mesmo no seu conjunto, oferecem um reduzido número de carreiras regulares. A cobertura 

do território concelhio é assim, quer no que respeita ao número de carreiras, quer aos 

percursos que abrangem, relativamente limitada, colocando à população residente 

dificuldades e desafios acrescidos no que respeita à sua mobilidade.  

Paralelamente, de considerar ainda a existência de algumas carreiras expresso que têm 

pontos de paragem intermédios no concelho, mas que pela própria natureza do serviço não 

podem ser, salvo raras excepções, considerados como respostas específicas às necessidades 

de mobilidade intra-concelhia. 

Globalmente, conforme se lê nos estudos de caracterização e de diagnóstico da revisão do 

Plano Director Municipal, “observando a configuração da rede servida por estas carreiras, 

constata-se que a sua cobertura territorial é bastante limitada, não abrangendo a região 

Poente/Norte do Concelho e parte significativa da região Sul, sendo os eixos da EN 332 

(troço Almeida-Vilar Formoso) e da anterior EN16 os que beneficiam dum maior número de 

ligações diárias. (...) Em síntese, atendendo às características geográficas do território e à 

ocupação do solo, implicando um esforço significativo no sentido da prestação de um serviço 

deste tipo, podemos considerar como reduzido o grau de cobertura alcançado pelo transporte 

colectivo de passageiros.” (PDM, 2005) 

Pese embora, teoricamente, estas carências se façam também sentir junto da população 

escolar, o certo é que por via da articulação com as empresas prestadoras do serviço de 

transportes colectivos se tem procurado articular tanto quanto possível a oferta à 

necessidade dos alunos (articulação com horários escolares).  

No que concerne à população escolar concelhia, grande parte destas limitações da rede de 

transportes colectivos é suplantada, todavia, pela implementação do sistema de transportes 

escolares, por via do qual se assegura, no caso de locais de residência não  cobertos pela 

rede pública de transportes, o acesso de todos os alunos aos estabelecimentos de ensino 

respectivos.  

De acordo com a legislação em vigor, este sistema de transportes escolares é formalmente 

contratualizado (após concurso) com as empresas de prestação de serviços de transporte a 
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operar no concelho (empresas de transportes rodoviários e táxis). Anualmente, e em função 

do próprio ordenamento da rede escolar concelhia são estabelecidos, portanto, um conjunto 

de circuitos espaciais.  
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2.4. População e demografia 

 

Tal como sucede na maioria dos concelhos do interior, a tendência para uma concentração 

crescente da população e da actividade económica no litoral do país tem conduzido a 

movimentos acentuados de perda de população residente no interior e, por esta via, a uma 

progressiva desertificação destas áreas. Não se pode considerar surpreendente, portanto, 

que esta seja uma dinâmica de cariz demográfico que se evidencie também no concelho de 

Almeida. 

Com efeito, como se pode observar no gráfico seguinte, desde o início do século XX que se 

verifica no concelho uma tendência para diminuição da população residente, pese embora 

seja a partir de meados do século que essa tendência se torne constante (na primeira 

metade do século verificam-se ainda algumas flutuações). 

 

 

Gráfico 1 – Evolução da população residente no Concelho de Almeida 

População residente 17031 17479 15336 14086 16606 17480 16107 10735 10524 10040 8423

1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001

 

 



 18 

Na prática, importa notar que num período de 50 anos o concelho de Almeida perdeu mais 

de metade da sua população residente (em rigor, desde 1950 que o concelho viu a sua 

população diminuir em 9.057 indivíduos, o que equivale a uma taxa de variação negativa de 

–51,8%). 

A comparação com a sub-região de inserção põe em destaque que, a este nível, o 

comportamento evidenciado pelo concelho não é, de modo algum, isolado. Na verdade, a 

dinâmica de perda populacional tem afectado também a Beira Interior Norte, pese embora se 

tenho feito sentir com maior incidência no concelho que na sub-região.  

 

Gráfico 2 – Taxa de variação da população residente no Concelho de Almeida e na Beira 
Interior Norte 
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Analiticamente, a circunstância de Almeida estar inserida numa sub-região que, tal como o 

próprio concelho, apresenta uma tendência para decréscimo da população residente não é 

um aspecto a dever ser realçado apenas enquanto elemento de caracterização. 

Analiticamente, como se dizia, representa também o facto do concelho estar enquadrado 

num domínio sócio-territorial que, apresentando as mesmas dinâmicas em termos 

demográficos, tende a constranger as possibilidades do concelho inverter aquela tendência a 

curto/médio prazo. Para os objectivos específicos associados à elaboração da Carta Educativa 

este factor é tão mais importante quanto, como se detalhará mais à frente, os indicadores 
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demográficos apontam também no sentido do aumento dos índices de envelhecimento e de 

dependência. 

Por ora detenha-se a atenção numa série de indicadores de natureza sócio-demográfica que, 

reforçando a noção da dinâmica de perda populacional, põem em evidência alguns dos 

factores que lhes estão subjacentes. 

Tendo em conta os objectivos, a análise destes indicadores destaca dois elementos 

estruturantes e principais: 

 em primeiro lugar, a posição de maior vulnerabilidade que a sub-região Beira 

Interior Norte ocupa face à região Centro – a Beira interior Norte apresenta valores 

inferiores aos da Região Centro em todos os indicadores analisados, isto é, taxa de 

natalidade, taxa de mortalidade, taxa de excedentes de vidas, taxa de 

fecundidade, nados vivos, óbitos, saldo natural e saldo migratório, 

 em segundo lugar, a posição de maior vulnerabilidade que o concelho de Almeida 

detém no âmbito da sub-região em que se insere – Beira Interior Norte – também 

o concelho apresenta valores mais baixos que a região Centro em todos os 

indicadores, mas, neste caso, inferiores também aos da sub-região. 

 

Quadro 2 – Indicadores demográficos agregados: taxa de natalidade, taxa de mortalidade, 
taxa de excedentes de vidas, taxa de fecundidade (2002) 

  

Taxa de 
natalidade 

Taxa de 
mortalidade 

Taxa de 
excedente de 

vidas 

Taxa de 
fecundidade 

Almeida 5,0 18,0 -13,0 25,1 

Celorico da Beira 9,0 17,2 -8,2 41,7 

Figueira de Castelo Rodrigo 6,7 17,8 -11,1 34,1 

Guarda 9,4 10,6 -1,3 37,4 

Manteigas 7,8 12,8 -5,0 32,6 

Meda 9,6 15,2 -5,6 47,7 

Pinhel 7,8 12,0 -4,2 37,8 

Sabugal 5,8 20,3 -14,5 33,0 

Trancoso 6,8 18,4 -11,6 32,0 

Beira Interior Norte 8,0 14,5 -6,5 36,1 

Região Centro 9,7 11,8 -2,1 40,3 
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Quadro 3 – Nados vivos, óbitos, saldo natural e saldo migratório (2002) 

  
Nados vivos Óbitos 

Saldo 
natural 

Saldo 
migratório 

Almeida 41 147 -106 -448 

Celorico da Beira 79 151 -72 -184 

Figueira de Castelo Rodrigo 47 125 -78 -244 

Guarda 410 465 -55 -57 

Manteigas 31 51 -20 -142 

Meda 59 93 -34 -134 

Pinhel 84 129 -45 -324 

Sabugal 85 296 -211 -548 

Trancoso 73 197 -124 -303 

Beira Interior Norte 909 1654 -745 -2403 

Região Centro 22765 27787 5022 1133 

 

 

Se em teoria o facto de se tratar de um concelho com grande extensão territorial poderia 

implicar que as dinâmicas demográficas tivessem incidido de forma diferenciada e 

heterogénea sobre o território concelhio, a análise da informação constante no quadro 

seguinte põe em evidência a espacialização transversal daquela tendência. Com efeito, 

observa-se que a dinâmica de perda de população, qualquer que seja o período temporal 

contemplado na análise, é transversal à esmagadora maioria das freguesias que constituem 

o concelho.  
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Quadro 4 - Evolução da população residente no Concelho de Almeida por freguesia  

(1981, 1991, 2001) 

 População residente (N) Taxa de variação (%) 

 1981 1991 2001 81-91 91-01 81-01 

Ade 164 130 98 -20,7 -24,6 -40,2 

Aldeia Nova 91 68 53 -25,3 -22,1 -41,8 

Almeida 1488 1536 1491 3,2 -2,9 0,2 

Amoreira 242 193 185 -20,2 -4,1 -23,6 

Azinhal 139 117 82 -15,8 -29,9 -41 

Cabreira 142 98 77 -31 -21,4 -45,8 

Castelo Bom 203 193 181 -4,9 -6,2 -10,8 

Castelo Mendo 235 168 134 -28,5 -20,2 -43 

Freineda 366 314 269 -14,2 -14,3 -26,5 

Freixo 211 244 217 15,6 -11,1 2,8 

Junça 212 200 162 -5,7 -19 -23,6 

Leomil 255 230 134 -9,8 -41,7 -47,5 

Malhada Sorda 498 446 364 -10,4 -18,4 -26,9 

Malpartida 300 229 206 -23,7 -10 -31,3 

Mesquitela 116 80 58 -31 -27,5 -50 

Mido 105 83 59 -21 -28,9 -43,8 

Miuzela 593 515 432 -13,2 -16,1 -27,2 

Monteperobolso 151 112 79 -25,8 -29,5 -47,7 

Nave de Haver 766 639 504 -16,6 -21,1 -34,2 

Naves 175 145 101 -17,1 -30,3 -42,3 

Parada 241 231 158 -4,1 -31,6 -34,4 

Peva 211 187 140 -11,4 -25,1 -33,6 

Porto de Ovelha 166 123 83 -25,9 -32,5 -50 

S. Pedro do Rio Seco 299 284 202 -5 -28,9 -32,4 

Senouras 90 91 57 1,1 -37,4 -36,7 

Vale de Coelha 68 74 48 8,8 -35,1 -29,4 

Vale da Mula 329 308 237 -6,4 -23,1 -28 

Valverde 204 169 131 -17,2 -22,5 -35,8 

Vilar Formoso 2464 2833 2481 15 -12,4 0,7 

Total  10.524 10.040 8.423 -4,6 -16,1 -20 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População, in Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Almeida 

 

A este nível, poder-se-ão entender como principais excepções aqueles que, como se viu no 

capítulo sobre a hierarquia urbana, se assumem como os principais núcleos urbanos do 

concelho: Almeida e Vilar Formoso. Mesmo assim, de salvaguardar que, mesmo quando 

apresentam uma taxa de variação positiva, os valores, sobretudo, na última década são 

relativamente diminutos. 
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Por uma questão de rigor analítico, importa salvaguardar também o facto de, pontualmente, 

se observarem taxas de variação positivas noutras freguesias: é o caso, por exemplo, de 

Senouras, Vale de Coelha e Freixo entre 1981 e 1991. De qualquer modo, importa observar 

que se tratam, em qualquer desses casos, de freguesias de pequena ou muito pequena 

dimensão, pelo que são particularmente vulneráveis a qualquer variação do ponto de vista 

estatístico. É por esse motivo que se estabeleceu uma diferenciação analítica entre estas 

freguesias e as de Almeida e Vilar Formoso. 

 

Figura 4 - Distribuição da População do Concelho por Freguesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CMA, in Pré-Diagnóstico Social do Concelho de Almeida 

 

Fruto destas dinâmicas de natureza demográfica, mas também da própria estrutura de 

povoamento, importa destacar que: 
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 quase metade da população residente no concelho habita nos dois principais 

aglomerados populacionais, isto é, Almeida e Vilar Formoso; 

 existe um número muito considerável de freguesias de pequena e de muito 

pequena dimensão (do total das 29 freguesias, 23 têm menos de 250 habitantes e, 

destas, 10 têm menos de 100 habitantes). 

 

Quadro 5 – População residente pela dimensão das freguesias  

Freguesia N % 

Menos de 100 habitantes 
Ade 98 
Aldeia nova 53 
Azinhal 82 
Cabreira 77 
Mesquitela 58 
Mido 59 
Monteperobolso 79 
Porto de Ovelha 83 
Senouras 57 
Vale de Coelha 48 

8,2 

Entre 101 e 250 habitantes 
Amoreira 185 
Castelo bom 181 
Castelo mendo 134 
Freixo 217 
Junça 162 
Leomil 134 
Malpartida 206 
Naves 101 
Parada 158 
Peva 140 
S. Pedro do rio seco 202 
Vale da Mula 237 
Valverde 131 

26,0 

Entre 251 e 500 habitantes 
Freineda 269 
Malhada sorda 364 
Miuzela 432 

12,6 

Entre 501 e 1000 habitantes 
Nave de Haver 504 6 

Mais de 1001 habitantes 
Almeida 1491 
Vilar formoso 2481 

47,2 

 

 

No que concerne ao reordenamento da rede escolar concelhia, esta configuração territorial 

do concelho de Almeida coloca, como é evidente, desafios acrescidos, na medida em que a 

pequena e muito pequena dimensão da maioria dos aglomerados populacionais se repercute 

em termos dos níveis potenciais e efectivos de procura de educação e ensino (facto que, 

aliás, como se explicitará com maior detalhe mais à frente, tem conduzido já ao 

encerramento de alguns estabelecimentos de ensino). 
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Paralelamente, o facto de a maioria da população residente estar concentrada nas freguesias 

de Vilar Formoso e de Almeida (sendo algo que em parte conduz também à polarização 

referenciada no capítulo sobre a hierarquia urbana) acresce também aqueles desafios às 

possibilidades de reordenamento da rede escolar concelhia, no sentido em que configura, 

desde logo, a dificuldade em promover um equilíbrio da rede urbana do concelho por via da 

reorganização do parque escolar (na medida em que tal implicaria, necessariamente, o 

reencaminhamento para outras freguesias da maior parte da população escolar).  

Com efeito, como se pode constatar na tabela seguinte, com excepção de Vilar Formoso e 

Almeida, na grande maioria das outras freguesias do concelho residia, já em 2001, um 

número bastante reduzido de população em idade escolar. Aliás, como se observa, num 

número não despiciendo de aglomerados populacionais, a população com idade 

compreendida entre os 0 e os 14 anos de idade era, no momento censitário, inferior a dez 

indivíduos.  

No extremo oposto de registar que apenas três freguesias tinham mais de 50 pessoas 

residentes daquele escalão etário:  Almeida, Vilar Formoso e Miuzela. 
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Quadro 6 – População residente por escalões etários (2001) 

 Grupos etários 

  
0-14 
anos 

15-24 
anos 

25-65 
anos 

65 anos 

Ade 4 9 35 50 

Aldeia Nova 3 2 20 28 

Almeida 201 217 772 301 

Amoreira 23 17 86 59 

Azinhal 10 5 34 33 

Cabreira 4 4 38 31 

Castelo Bom 19 11 83 68 

Castelo Mendo 9 10 53 62 

Freineda 26 14 125 104 

Freixo 23 27 106 61 

Junça 19 25 73 45 

Leomil 8 7 58 61 

Malhada Sorda 35 28 148 153 

Malpartida 24 16 90 76 

Mesquitela 3 1 21 33 

Mido 2 1 21 35 

Miuzela 55 43 183 151 

Monteperobolso 3 8 31 37 

Nave de Haver 29 34 195 246 

Naves 6 12 48 35 

Parada 11 27 64 56 

Peva 18 11 58 53 

Porto de Ovelha 1 2 28 52 

S. Pedro do Rio Seco 26 8 79 89 

Senouras 2 7 24 24 

Vale de Coelha 5 2 28 13 

Vale da Mula 26 31 108 72 

Valverde 9 5 46 71 

Vilar Formoso 322 380 1369 410 

TOTAL 926 964 4024 2509 
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No conjunto, e considerando os valores do último Censo da População, Almeida e Vilar 

Formoso concentravam 56,5% da população com idades entre os 0 e os 14 anos e 61,9% 

dos indivíduos com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos. Tal como se afirmou 

anteriormente, este não poderá, pois, deixar de ser entendido como um factor essencial na 

definição dos critérios de fundamentação das propostas de reordenamento da rede escolar.  

 

Gráfico 3 – População residente por escalões etários 

56,5 % 43,5 %

61,9 % 38,1 %

0-14 anos

15-24 anos

Almeida e Vilar Formoso Outras freguesias
 

 

Esta especificidade do concelho de Almeida decorre, necessariamente, da própria estrutura e 

evolução em termos de povoamento e concentração populacional, mas também, 

significativamente, da implicação de outros fenómenos de natureza demográfica. Tal é o 

caso, em especial, da evolução das taxas de natalidade e de fecundidade que, em todo o 

país e não apenas no concelho, têm diminuído, contribuindo decisivamente para o 

envelhecimento gradual da população residente.  
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No caso de Almeida, verifica-se que apenas 22% da população tem uma idade inferior a 25 

anos, sendo este dado tão mais significativo quanto se observa que esta percentagem é 

inferior à da população residente com 65 ou mais anos. Dito por outras palavras, é 

particularmente relevante observar que, em 2001, residia no concelho já mais população 

idosa que crianças e jovens. 

 

Gráfico 4 – População residente por escalões etários 

11,0 11,4

47,8

29,8

0-14 anos 15-24 anos 25-64 anos 65 e + anos

 

 

No quadro seguinte, expõe-se a distribuição da população residente no concelho por classes 

etárias e por freguesias (a título de comparação e enquadramento, estes dados serão 

retomados aquando da análise das projecções demográficas). 
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Quadro 7 - População residente por classes etárias e freguesias 
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  0 - 4 anos  263 0 1 58 8 5 2 3 2 6 10 7 0 14 7 2 1 16 0 9 2 1 2 0 12 0 2 6 2 85 

  5 - 9 anos  291 1 1 72 6 2 0 8 5 11 3 4 3 7 9 1 1 19 1 8 2 3 4 1 6 2 1 7 2 101 

  10 - 14 anos  372 3 1 71 9 3 2 8 2 9 10 8 5 14 8 0 0 20 2 12 2 7 12 0 8 0 2 13 5 136 

  15 - 19 anos  497 4 1 119 7 2 4 7 4 10 15 10 6 14 9 0 1 19 3 18 4 14 9 2 4 2 1 19 2 187 

  20 - 24 anos  467 5 1 98 10 3 0 4 6 4 12 15 1 14 7 1 0 24 5 16 8 13 2 0 4 5 1 12 3 193 

  25 - 29 anos  386 2 1 77 8 3 3 8 5 7 18 7 1 12 11 4 0 23 2 10 6 5 3 0 2 3 3 7 2 153 

  30 - 34 anos  449 0 2 82 9 7 6 8 9 11 16 3 3 19 10 4 0 27 0 10 11 1 9 2 16 4 5 9 9 157 

  35 - 39 anos  432 2 1 92 9 4 3 11 4 13 14 11 2 20 9 1 3 23 2 11 7 7 5 1 10 0 1 12 3 151 

  40 - 44 anos  553 4 2 134 15 3 3 10 6 10 10 6 7 14 13 0 3 23 6 17 2 14 14 1 14 1 2 14 2 203 

  45 - 49 anos  507 7 1 123 7 3 3 8 5 12 8 14 3 16 14 2 0 21 4 29 4 4 3 3 5 2 2 16 13 175 

  50 - 54 anos  513 7 2 78 8 2 2 12 2 18 12 12 9 14 10 4 3 20 4 31 5 8 7 2 5 2 5 21 6 202 

  55 - 59 anos  521 4 2 97 8 6 4 11 5 23 10 10 14 14 8 2 4 19 4 30 9 6 7 8 8 8 6 13 7 174 

  60 - 64 anos  663 9 9 89 22 6 14 15 17 31 18 10 19 39 15 4 8 27 9 57 4 19 10 11 19 4 4 16 4 154 

  65 - 69 anos  687 17 4 79 16 11 10 20 10 35 16 13 16 40 26 3 9 43 10 63 15 11 10 9 21 5 2 16 16 141 

  70 - 74 anos  675 14 9 82 14 5 8 28 17 30 17 9 15 34 22 7 12 40 13 55 11 7 15 18 27 6 5 28 20 107 

  75 - 79 anos  572 9 8 62 20 4 5 14 20 16 15 11 10 34 15 12 9 33 7 68 4 21 11 17 24 6 1 16 20 80 

  80 - 84 anos  300 5 2 41 5 6 4 4 7 12 8 7 12 22 8 8 4 18 4 26 2 14 10 3 12 2 5 7 6 36 

  85 - 89 anos  195 1 4 24 3 4 4 2 6 9 4 5 6 15 4 3 0 12 3 15 1 3 5 5 4 5 0 3 6 39 

  90 - 94 anos  66 4 1 11 1 3 0 0 2 1 0 0 2 8 1 0 1 3 0 14 2 0 2 0 0 0 0 1 3 6 

  95 - 99 anos  14 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

  100 e mais anos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Total  8 423 98 53 1 491 185 82 77 181 134 269 217 162 134 364 206 58 59 432 79 504 101 158 140 83 202 57 48 237 131 2 481 
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Compreensivamente de registar, aliás, que a par do concelho limítrofe do Sabugal, Almeida é 

o concelho que no seio da sub-região Beira Interior Norte apresenta, desde 1991, um índice 

de envelhecimento populacional mais elevado. Em rigor, tanto em 1991, como em 2001, 

assim como, significativamente, de acordo com as estimativas populacionais do Instituto 

Nacional de Estatística relativas a 2004,  Almeida é, a seguir ao Sabugal, o concelho com um 

maior índice de envelhecimento, facto que expõe a dificuldade no processo de substituição 

de gerações com que se confronta já e com que se tenderá a continuar a confrontar, pelo 

menos a curto prazo. 

 

 

Gráfico 5 – Índice de envelhecimento na Beira Interior Norte (1991, 2001, 2004) 
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As estimativas da população residente realizadas pelo INE para o ano de 2004 evidenciam, 

por outro lado, a manutenção da tendência de decréscimo da população residente, quer no 
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concelho de Almeida, como na Beira Interior Norte. Neste plano, as estimativas evidenciam, 

contudo, a situação de particular vulnerabilidade de Almeida: 

 em termos relativos (taxa de variação relativa) será o concelho que, entre 2001 e 

2004, regista uma variação negativa mais acentuada (o que já se havia verificado, 

aliás, no período inter-censitário anterior); 

 em termos absolutos é também dos concelhos que mais perda líquida de 

população regista (sendo apenas ‘suplantado’ pelo concelho do Sabugal). 

 

 

Quadro 8 – Evolução da população entre 2001 e 2004 nos concelhos da Beira Interior Norte 
(variação inter e intra-censitária) 

 
População 
residente 

Taxa de variação
Perda líquida 
de população 

 2001 2004 91/01 01/04 91/01 01/04 

Almeida 8423 7784 -16,1 -7,6 -1617 -639 

Celorico da Beira 8875 8752 0,0 -1,4 0 -123 

Figueira de Castelo Rodrigo 7158 6884 -11,7 -3,8 -947 -274 

Guarda 43822 44149 13,8 0,7 5320 327 

Manteigas 4094 3900 -8,1 -4,7 -361 -194 

Meda 6239 6000 -16,1 -3,8 -1201 -239 

Pinhel 10954 10436 -13,7 -4,7 -1739 -518 

Sabugal 14871 14222 -12,1 -4,4 -2048 -649 

Trancoso 10889 10639 -5,2 -2,3 -595 -250 

Beira Interior Norte 115325 112766 -2,7 -2,2 -3188 -2559 

 

 

De um ponto de vista mais global, a confirmarem-se as estimativas, estes indicadores 

demonstram a imprescindibilidade de, a nível nacional e com a maior urgência, serem 

implementadas medidas de política que contrariem a tendência para concentração da 

actividade económica no litoral do país e, por esta via, para concentração crescente da 

população residente também no litoral.  

No caso de Almeida, estas medidas de política são tão mais relevantes e os seus efeitos 

poderão ser mais céleres que noutros concelhos do interior quanto, pela sua localização 
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geográfica, mas também pela acessibilidade às principais vias rodoviárias nacionais2, poderá 

assumir um papel-charneira na dinamização e no desenvolvimento da sub-região. 

Em face da informação analisada anteriormente, não se pode considerar surpreendente que 

a desagregação por escalões etários das estimativas populacionais apontem para a 

manutenção da tendência para perda de população mais jovem (tendência, aliás, revelada 

não só pelo concelho de Almeida e pelos concelhos que integram a Beira Interior Norte, mas 

também, como é do conhecimento geral, pelo país no seu conjunto, em função da diminuição 

gradual das taxas de natalidade e de fecundidade). 

 

Quadro 9 - Estimativas da população residente em 2004 por escalões etários 

 0-14 15-24 25-64 65 e + TOTAL 

Almeida 774 885 3769 2356 7784 

Celorico da beira 1119 1131 4197 2305 8752 

Figueira de castelo 758 841 3175 2110 6884 

Guarda 6496 5635 23345 8673 44149 

Manteigas 494 525 2070 811 3900 

Meda 673 757 2786 1784 6000 

Pinhel 1154 1263 5129 2890 10436 

Sabugal 1307 1534 6179 5202 14222 

Trancoso 1343 1433 5020 2843 10639 

Beira interior Norte 14118 14004 55670 28974 112766 
* Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Infoline 

 

                                               

2 Fortemente potenciada, recentemente, pela conclusão da A25. 
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Gráfico 6 - Estimativas da população residente em 2004 por escalões etários 

926 774 964 885

4024
3769

2509 2356

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2001 2004 2001 2004 2001 2004 2001 2004

0-14 15-24 25-64 65 e +

 

 

Gráfico 7 – Taxa de variação da população residente no concelho de Almeida por escalões 
etários 
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A confirmarem-se aquelas estimativas nos próximos censos da população, no caso de 

Almeida importa reter particularmente: 

 os grupos etários mais jovens são os que mais população ‘perdem’ (a taxa de 

variação é, aliás, inversamente proporcional aos grupos etários: isto é, quanto 

menor o escalão etário, maior a perda de volume populacional). Este é, 

indubitavelmente o elemento que, do ponto de vista da Carta Educativa, tem uma 

interferência mais directa;   

 apesar de tudo, de verificar que a tendência para perda de população não incide já 

exclusivamente sobre as crianças e a população jovem do concelho; pelo contrário, 

as estimativas apontam no sentido de uma quebra em todos os sub-grupos da 

população, o que faz antever a continuidade, pelo menos a curto prazo, do 

decréscimo populacional. Mesmo que de forma mais indirecta, no que concerne à 

Carta Educativa este não deixa de ser, contudo, um factor também a ter em linha 

de consideração, no sentido em que a redução da população em idade fértil tende 

também a diminuir, o que interfere também, necessariamente, com a configuração 

dos níveis de procura de educação e ensino nos próximos anos lectivos.  
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2.4.1. Projecções demográficas 

 

As projecções demográficas realizadas para o horizonte temporal de 2011 e de 2016 não só 

confirmam os elementos que têm vindo a ser expostos quando se fazem as análises sobre a 

evolução demográfica do passado recente, como, mais significativo ainda, ‘projectam’ essas 

mesmas dinâmicas para o futuro.  

Com efeito, conforme se expõem nos quadros e tabelas seguintes as projecções 

demográficas para o concelho de Almeida apontam no sentido da manutenção da tendência 

para diminuição da população residente, por um lado, e para a diminuição da proporção de 

população jovem, por outro. Apesar de tudo, de salientar que se assiste a uma 

‘desaceleração’ da perda populacional. 

 

Quadro 10 – Projecções da população residente (2011 e 2016) 

 2011 2016 

0-4 anos 185 154 

5-9 anos 202 162 

10-14 anos 241 192 

15-19 anos 392 342 

20-24 anos 421 380 

25-29 anos 384 367 

30-34 anos 493 493 

35-39 anos 448 442 

40-44 anos 551 555 

45-49 anos 464 446 

50-54 anos 443 410 

55-59 anos 474 443 

60-64 anos 738 753 

65-69 anos 697 699 

70-74 anos 629 635 

75-79 anos 662 716 

80-84 anos 386 421 

85 e + anos 347 398 

Total 8157 8008 
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De acordo com as projecções, a população a residir no concelho no ano de 2011 totalizará 

8.157 indivíduos (o que representa um perda líquida de –266 pessoas por relação a 2001) e, 

em 2016, um total de 8.008 pessoas (menos 149 indivíduos que o projectado para 2011 e 

menos 415). 

Constatando essa perda, importa reforçar, como há pouco se afirmava, a noção de que, de 

qualquer modo, se prevê que as taxas de variação da população se atenuem, isto é, existe 

as perdas populacionais (tanto em termos absolutos, como relativos) tenderão a atenuar-se 

de forma significativa. 

Em rigor, as projecções demográficas apontam no sentido de entre 2011 e 2001 se registar 

uma taxa de variação negativa de -3,2% e, entre 2016 e 2011, de –1,8%. 

 

Gráfico 8 - Projecções demográficas: taxas de variação da população residente (%) 
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O cruzamento das projecções globais por grupos etários demonstra, todavia, que a tendência 

para continuação do envelhecimento demográfico se mantém. Por comparação com o ano de 

2001, estima-se que o peso dos grupos e das classes etárias mais jovens decresça até 2016. 
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Nos quadros seguintes expõem–se esses cálculos, quer em termos absolutos, quer em 

termos relativos. 

 

Quadro 11 - Projecções demográficas por classes etárias (Números absolutos) 

 2001 2011 2016  2001 2011 2016 

0-4 anos 263 185 154 

5-9 anos 291 202 162 0-14 anos 926 628 508 

10-14 anos 372 241 192 

15-19 anos 497 392 342 
15-24 anos 964 813 722 

20-24 anos 467 421 380 

25-29 anos 386 384 367 

30-34 anos 449 493 493 

35-39 anos 432 448 442 

40-44 anos 553 551 555 

45-49 anos 507 464 446 

50-54 anos 513 443 410 

55-59 anos 521 474 443 

25-64 anos 4024 3995 3909 

60-64 anos 663 738 753 

65-69 anos 687 697 699 

70-74 anos 675 629 635 

75-79 anos 572 662 716 

80-84 anos 300 386 421 

65 e + anos 2509 2721 2869 

85 e + anos 275 347 398 
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Quadro 12 - Projecções demográficas por classes etárias (%) 

 

 
2001 2011 2016 

 
2001 2011 2016 

0-4 anos 3,1 2,3 1,9 

5-9 anos 3,5 2,5 2,0 0-14 anos 11,0 7,7 6,3 

10-14 anos 4,4 3,0 2,4 

15-19 anos 5,9 4,8 4,3 
15-24 anos 11,4 10,0 9,0 

20-24 anos 5,5 5,2 4,7 

25-29 anos 4,6 4,7 4,6 

30-34 anos 5,3 6,0 6,2 

35-39 anos 5,1 5,5 5,5 

40-44 anos 6,6 6,8 6,9 

45-49 anos 6,0 5,7 5,6 

50-54 anos 6,1 5,4 5,1 

55-59 anos 6,2 5,8 5,5 

25-64 anos 47,8 49,0 48,8 

60-64 anos 7,9 9,0 9,4 

65-69 anos 8,2 8,5 8,7 

70-74 anos 8,0 7,7 7,9 

75-79 anos 6,8 8,1 8,9 

80-84 anos 3,6 4,7 5,3 

65 e + anos 29,8 33,4 35,8 

85 e + anos 3,3 4,3 5,0 

 

 

  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 
População Residente 2000 
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2.4.2. Nível de escolaridade da população residente 

Por fim, de analisar os dados relativos ao nível de escolaridade da população residente. 

Também aqui, pelas razões mencionadas atrás, se opta pela comparação com os dados da 

Beira Interior Norte e dos concelhos que, em conjunto com Almeida, compõem a sub-região. 

Assumindo como primeiro indicador a taxa de analfabetismo no concelho de registar, em 

primeira instância, o facto de Almeida apresentar um dos valores mais baixos de entre todos 

os concelhos da beira Interior Norte. Os 14,7%  que apresenta em 2001 são, de resto, quase 

equivalentes ao total da sub-região em si mesma (14,9%).  

Deste ponto de vista, e até porque ancorada em razões de natureza sócio-histórica, a taxa 

de analfabetismo não parece colocar o concelho, assim, em situação de vulnerabilidade por 

comparação com os concelhos limítrofes. 

Quadro 13 - Taxa de analfabetismo (1991 e 2001) 

 1991 2001 

Almeida 14,8 14,7 

Celorico da Beira 21,6 17,8 

Figueira de Castelo Rodrigo 16,2 15,5 

Guarda 13,6 10,3 

Manteigas 14,2 11,3 

Meda 19,6 19,2 

Pinhel 18,2 16,7 

Sabugal 26,3 22,1 

Trancoso 21,8 17,9 

Beira Interior Norte 18,0 14,9 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Infoline 
 

 

Numa perspectiva diacrónica de sinalizar, de qualquer modo, o facto de entre 1991 e 2001 

ser o concelho que revela uma menor tendência de descida. No sentido em que os níveis de 

habilitação da população residente se constituem também como factores potenciais de 

atracção de actividade económica (configuram em si mesmos os patamares de massa crítica 

existentes localmente), este deverá, portanto, ser um indicador a acompanhar e a 

monitorizar, e, numa perspectiva de mobilização dos agentes locais, a reforçar a oferta de 

vias de ensino de segunda oportunidade. 
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Relativamente aos níveis de habilitação propriamente ditos, de realçar o facto de uma parte 

bastante significativa da população residente possuir níveis bastante baixos: cerca de 45% 

possui habilitações ao nível do 1º ciclo do ensino básico (sendo de considerar todavia que, 

destes, 317 indivíduos se encontravam no momento censitário a estudar) e 17% não possui 

qualquer nível de ensino. 

 

Quadro 14 – População residente segundo o nível de habilitação (2001) 

 Total Total desagregado 

 N % Completo Incompleto A Frequentar 

Nenhum Nível 1440 17,1 14403 

1º CEB 3777 44,9 2.442 1.018 317 

2º CEB 843 10 477 175 191 

3º CEB 803 9,5 352 184 267 

Ensino Secundário 913 10,8 398 233 282 

Ensino Médio 60 0,71 54 6 - 

Ensino Superior 587 6,9 291 44 252 

Total 8423 100 4.014 1.660 1.309 

 

Mesmo considerando que esta desqualificação da população residente está associada 

também à sua estrutura etária envelhecida, considera-se que, no sentido de qualificar 

crescentemente a população residente no concelho de Almeida (incrementando, assim, a 

massa crítica local), deverão ser reforçadas as iniciativas que visem os processos de 

certificação escolar e/ou de requalificação profissional destes indivíduos.  

 

                                               

3 De acordo com dados dos Censos de 2001, destes 1440, 74 frequentavam a educação pré-escolar. 
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2.5. Enquadramento sócio-económico 

 

A comparação das taxas de actividade registadas entre os concelhos que constituem a Beira 

Interior Norte põe em evidência dois factos principais: 

 desde logo, o facto da taxa de actividade na Beira Interior Norte se relativamente 

baixa (40,4%), o que se justifica, naturalmente, pelo acentuado envelhecimento 

demográfico da população residente, 

 em segundo lugar, a circunstância de em Almeida a taxa de actividade ser ainda 

mais diminuta que no conjunto da sub-região (35,8%). Se também aqui tal surge 

associado ao envelhecimento populacional, importa salvaguardar que o concelho 

ocupa, a este nível, uma situação intermédia: existem concelhos com taxas de 

actividade inferiores às de Almeida e os únicos que apresentam taxas superiores à 

da sub-região são os concelhos de Pinhel, Manteigas e, sobretudo, Guarda 

(principal centro polarizador da Beira Interior Norte). 

 

Quadro 15 - Taxa de actividade  

 
2001 

% 

Almeida  35,8 

Celorico da Beira  38,4 

Figueira de Castelo Rodrigo  33,9 

Guarda  47,1 

Manteigas  41,8 

Meda  33,6 

Pinhel  41,2 

Sabugal  32,4 

Trancoso  36,7 

Beira Interior Norte  40,4 
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O envelhecimento demográfico e, principalmente, o seu impacto directo nas variáveis 

económicas e sócio-económicas sobressai quando se observam os índices de renovação da 

população em idade activa. Na verdade: 

 não só os valores registados na Beira Interior Norte são bastante inferiores aos de 

Portugal (continente) e da própria região Centro, 

 como, no seio da Beira Interior Norte, Almeida é dos concelhos que apresentava já 

em 2001 maior ‘dificuldade’ nos processos de rejuvenescimento e de renovação da 

população em idade activa (com excepção do concelho do Sabugal, todos os 

outros concelhos da sub-região apresentavam índice de renovação da população 

em idade activa mais elevados) 

 

Quadro 16 - Índice de renovação da população em idade activa 

 
2001 

 

Continente  141,3 

Centro  125,9 

Beira Interior Norte  103,1 

Almeida  72,0 

Celorico da Beira  109,8 

Figueira de Castelo Rodrigo  84,8 

Guarda  143,0 

Manteigas  97,7 

Meda  80,1 

Pinhel  88,1 

Sabugal  67,3 

Trancoso  91,0 

 

 

Por seu turno, a análise da distribuição da população empregada por sectores de actividade 

económica, tanto na Beira Interior Norte, como em Almeida, destaca: 

 por um lado, o peso maior que o sector primário detém ainda no conjunto da 

população residente em Almeida (15,1% em Almeida, 12,2% na sub-região) 
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 por outro, o facto do sector secundário, enquanto sector empregador da população 

residente, deter um peso significativamente maior na sub-região que no concelho 

(32,2% na Beira Interior Norte, 21,8% no concelho de Almeida) 

 por último, o facto do sector terciário, sobretudo na sua componente económica, 

deter um peso mais relevante em termos de emprego da população residente no 

em Almeida que na Beira Interior Norte ( 32,9% e 24,6%, respectivamente). Neste 

caso, a maior incidência no concelho de Almeida parece amplamente ancorada no 

facto de, por ser tratar de uma zona fronteiriça, Vilar Formoso concentrar toda 

uma série de actividades/serviços às empresas. 

 

Gráfico 9 - População empregada por Sector de actividade económica na Beira Interior Norte 

Beira Interior Norte

26,4%

29,2%

32,2%

12,2%

Sector Primário Sector Secundário Sector Terceário  (Social) Sector Terciário  (Económico)
 



 43 

 

Gráfico 10- População empregada por Sector de actividade económica no concelho de Almeida 
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Quando de uma lógica do emprego da população residente se passa para a perspectiva das 

sociedades sediadas por sector, as ilações anteriores, e pese embora a especificidade dos 

valores que assumem,  continuam a ter aderência à realidade concelhia e regional. 

De facto, como se observa na representação gráfica seguinte, o peso do sector primário, 

mesmo quando se consideram as sociedades sediadas, continuam a ser superior no concelho 

de Almeida (representando 10,5% em 2004, enquanto que na sub-região, esse valor era de 

5,3%). 

Da mesma forma, também o peso do sector secundário se faz sentir com mais incidência na 

Beira Interior Norte que em Almeida, espelhando, de algum modo, a diminuição que o sector 

industrial vem evidenciado no concelho. 
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Gráfico 11 - Sociedades sediadas por sector de actividade económica (2004) 
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Em qualquer um destes contextos territoriais, o sector que se revela predominante é, 

contudo, o terciário, sendo que a diferença entre o concelho e a sub-região é, a este nível, 

estatisticamente pouco significativa. Por comparação com os dados relativos ao emprego da 

população residente conclui-se assim que, apesar de em termos de sociedades sediadas o 

peso do sector terciário ser praticamente equivalente nas duas unidades territoriais, assume 

mais relevância em termos de capacidade empregadora no concelho 

No que respeita aos indicadores de desemprego de começar por notar que, de acordo com os 

últimos Censos da População, Almeida apresentava já a mais elevada taxa de desemprego 

entre todos os concelhos que compõem a sub-região Beira Interior Norte: naquela data 

Almeida apresentava 7,8% de taxa de desemprego, sendo que os concelhos que se lhe 

‘seguiam’ eram o de Manteigas (6,4%) e o de Celorico da Beira (6%). No extremo oposto, e 

naquela data, o concelho que apresenta menor taxa de desemprego era o de Pinhel, sendo 

que a média da Beira Interior Norte era de 5,3%. 
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Quadro 17 – Taxa de desemprego (sentido lato) 

 
2001 

% 

Almeida  7,8 

Celorico da Beira  6,0 

Figueira de Castelo Rodrigo  5,7 

Guarda  5,1 

Manteigas  6,4 

Meda  5,0 

Pinhel  3,3 

Sabugal  5,5 

Trancoso  5,3 

Beira Interior Norte  5,3 

 

 

Em face dos processos de encerramento e de deslocalização de actividades económicas que, 

como tem vindo a lume na comunicação social, tem afectado muitos dos concelhos do 

interior do país, a análise da evolução dos indicadores de desemprego ao longo dos últimos 

anos põe em evidência o facto de o problema do desemprego se ter vindo a agravar no 

concelho. 

Recorrendo aos indicadores do desemprego registado de verificar que entre Janeiro de 2004 

e Janeiro de 2007 se observou um crescimento absoluto e relativo do desemprego entre a 

população residente: em termos absolutos esse crescimento foi de 37 indivíduos, o que  

equivale a uma taxa de variação de 31,1%. 
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Gráfico 12 – Evolução do desemprego registado (2004/2007) 
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Por razões transversais à própria estrutura produtiva nacional que tende a ser mais 

vulnerabilizante das condições de emprego das mulheres, também no concelho de Almeida, e 

para todo o período temporal considerado, se verifica a predominância do desemprego 

feminino. Mais relevante ainda é observar que o aumento do desemprego entre 2006 e 2007 

(período temporal no qual se regista um crescimento mais acentuado) decorre, praticamente 

em exclusivo, do aumento do desemprego entre as mulheres. 
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Gráfico 13 – Evolução do desemprego registado por sexo (2004/2007) 
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A comparação por escalões etários põem em vidência duas situações principais: 

 em primeiro lugar, o facto de, ser nos grupos etários intermédios que está 

concentrado o maior pelo do desemprego (em certa medida, este é um elemento 

que não se poderá considerar surpreendente, na medida em que são também os 

escalões etários que mais população activa tendem a concentrar) 

 em segundo lugar, o facto de, por comparação com o ano de 2004, se registar em 

2007 uma diminuição do peso que o desemprego tinha entre a população mais 

jovem do concelho (< a 25 anos), tendência que encontra o seu reverso entre a 

população mais idosa (55 e + anos). 
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Gráfico 14 – Evolução do desemprego registado por grupo etário (2004/2007) 
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Por último de considerar ainda a desagregação do desemprego por níveis de escolaridade. A 

este respeito emerge como particularmente pertinente destacar, desde logo, a circunstância 

de ser nos ‘extremos’ da escala de nível de habilitação escolar que se configuram os níveis 

mais baixos de desemprego (e, entre estes, sobretudo entre as pessoas que não detêm 

qualquer nível de habilitação escolar). 

Por outro lado, se se observa que entre Janeiro de 2004 e Janeiro de 2007 se verificou um 

aumento mais ou menos equivalente do desemprego registado absoluto em todos os outros 

níveis de habilitação (1º, 2º e 3º CEB e ensino secundário) não deixa de ser considerado 

particularmente relevante e preocupante o acréscimo que se verifica em termos de 3º CEB e, 

sobretudo, do secundário, no sentido em que revela a dificuldade do mercado de trabalho 

local e regional absorver os indivíduos com níveis de qualificação intermédios e, por esta via, 

uma certa desqualificação da estrutura sócio-produtiva local e regional.  
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Gráfico 15 – Evolução do desemprego registado por nível de escolaridade (2004/2007) 
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No que concerne, por último, aos fluxos pendulares com origem e destino nos concelhos da 

Beira Interior Norte de registar, o facto de o concelho de Almeida, a par dos de Celorico da 

Beira, Meda e Pinhel,  ser dos que mais população residente vê movimentar-se diariamente 

para fora do concelho por motivos de trabalho ou estudo. 

Apesar de tudo, no caso de Pinhel, estes movimentos de saída são ‘contrabalançados’ pelos 

fluxos de entrada de população residente noutros concelhos. Com efeito, Almeida é mesmo o 

concelho que mais população atrai no conjunto da Beira Interior Norte. 
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Quadro 18 - Proporção da população residente que sai da unidade territorial (movimentos 
pendulares) (%) 

 
2001 

% 

Almeida  10,0 

Celorico da Beira  14,3 

Figueira de Castelo Rodrigo  8,3 

Guarda  8,3 

Manteigas  9,4 

Meda  10,1 

Pinhel  10,8 

Sabugal  8,6 

Trancoso  9,4 

Beira Interior Norte  5,7 

 

 

Quadro 19 - Proporção da população residente que entra na unidade territorial (movimentos 
pendulares) 

 
2001 

% 

Almeida  16,6 

Celorico da Beira  4,3 

Figueira de Castelo Rodrigo  2,3 

Guarda  14,6 

Manteigas  7,8 

Meda  2,9 

Pinhel  5,9 

Sabugal  3,3 

Trancoso  7,2 

Beira Interior Norte  5,6 

 

 

  

 


