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A. C a r a c t e r i z a ç ã o  G e r a l  

 

 

Constituem objetivos desta análise demográfica, o conhecimento das características sócio - culturais, 

evolução, estratificação e perspetivas de crescimento da população de uma região. Os dados 

proporcionados pela análise demográfica, permitirão a identificação de uma série de conjunturas e 

cenários de desenvolvimento, bem como, das causas que estiveram na sua origem, apontando o melhor 

caminho para orientar e / ou consolidar um quadro de intervenções estratégicas, no âmbito do presente 

Plano. 

 

Recorreram-se, para a elaboração deste estudo, aos dados estatísticos do Instituto Nacional de 

Estatística - INE ( Censos de 1960, 1970, 1981, com mais incidência nos resultados dos anos de 1991,  

2001 e 2011 ). Procurou-se, sempre que possível, proceder à análise de alguns indicadores desagregados 

por freguesia, nos últimos decénios, com vista a enquadrar a estrutura e a tendência de ocupação da 

população no concelho de Nelas. 

 

 

 

 

Figura 3.1 Enquadramento de Nelas no Distrito de Viseu. 
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O concelho de Nelas pertence ao distrito de Viseu e localiza-se na região centro, mais precisamente na 

sub-região Dão Lafões, está mais precisamente na confluência de três Sub-Regiões: Dão-Lafões, Serra da 

Estrela e Pinhal Interior Norte. O Concelho de Nelas faz fronteira com o Concelho de Viseu ( a Norte ), 

Mangualde ( Nordeste ), Carregal do Sal ( a Sudoeste ), a Sul, os Concelhos de Oliveira do Hospital e Seia 

e, por fim, a Sudeste o Concelho de Gouveia. Situa-se na margem direita do rio Mondego e na margem 

esquerda do rio Dão. 

 

O Concelho de Nelas tem cerca de 128,8 km
2
, divididos administrativamente por 9 freguesias, sendo elas 

as seguintes: Nelas (sede do Concelho), Aguieira, Canas de Senhorim, Carvalhal Redondo, Lapa do Lobo, 

Moreira, Santar, Senhorim e Vilar Seco. 

 

Com efeito, em 2011 residiam no Concelho de Nelas, 14037 pessoas, que representavam, cerca de 5,1% 

da população da sub-região do Dão-Lafões ( 277240 indivíduos ) e 0,6% do quantitativo populacional da 

Região Centro ( 2327755 pessoas ). Mais de metade ( precisamente 53,4% ) desta população assentava 

residência nos Concelhos de Viseu ( 35,8% ), Tondela ( 10,4% ) e Mangualde ( 7,2% ) fazendo com que se 

considere este, um eixo interior de alguma dinâmica demográfica. 

 

Da análise do Quadro 3.1. relativo à distribuição da densidade e da variação populacional verifica-se que 

se registou um fenómeno de instabilidade no que diz respeito à evolução demográfica quer no Concelho de 

Nelas, como em todos os outros concelhos pertencentes à sub-região Dão-Lafões. De um modo geral, a 

sub-região Dão Lafões, na década dos 1960/1970, registou uma diminuição da ordem dos ( -13,5% ), na 

década seguinte verificou-se um aumento de 5,3% em que muito contribuíram os concelhos de Mangualde 

( 10,9% ), Santa Comba Dão ( 19% ), Viseu ( 14% ), Oliveira de Frades ( 8,4% ) e Nelas ( 7,2% ). De 1981 

a 1991, voltou a registar-se uma quebra na população da sub-região Dão-Lafões de cerca de ( -4,5% ), 

para entre 1991 e 2001 verificar-se um aumento muito tímido com a população a aumentar na ordem de 

1,4%. Por fim, no último período intercensitário (01/11), a população da sub-região diminui cerca de -3,5%.  

 

No que diz respeito a Nelas, durante as mesmas décadas, o panorama não se alterou muito da realidade 

da sub-região. Desta forma, entre as décadas de 1960 e 1970, houve uma diminuição da população 

( -14,8% ), que correspondeu a menos 2 444 pessoas a viver no concelho de Nelas. Na década seguinte, 

houve um aumento de 7,2 % que equivale a mais 1009 habitantes em Nelas. Entre 1981 e 1991 a 

tendência foi novamente negativa na ordem dos ( -3% ), que correspondeu a uma diminuição de 

451 habitantes. De 1991 para 2001, o decréscimo populacional foi de ( -2,3% ), que corresponde a uma 

diminuição de cerca de 335 pessoas, passando de 14618 para 14 283 habitantes, no entanto, e por fim, 

entre 2001 e 2011 Nelas observou um decréscimo populacional de -1,7%, o que corresponde a uma 

diminuição de 246 habitantes. 

 

Os concelhos que mais população perderam, desde 1960 até aos nossos dias, em termos relativos foram 

Aguiar da Beira (-47%), Penalva do Castelo (-42%) e Vila Nova de Paiva ( -41% ),2%), enquanto em 

termos absolutos surgem Tondela e Castro Daire. 
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Todos os concelhos da sub-região de Dão-Lafões, com exceção de Viseu, viram a sua população diminuir 

como se pode constatar no quadro seguinte. Nelas também foi outro concelho que viu a sua população 

diminuir desde 1960 até 2011, com menos 2467 habitantes o que corresponde a uma quebra de 15%. 

 

Estes decréscimos justificam-se, em parte, pela emigração maciça verificada em todo o país e, por outro 

lado, os movimentos migratórios internos que se registaram em maior escala para as grandes cidades – 

Porto e Lisboa, fatores estes que muito contribuíram para agravar as assimetrias litoral / interior. 

 

Na década de 1960 / 1970, o concelho de Nelas apresentava um saldo negativo no crescimento 

populacional, rondando os 14,8 pontos percentuais, tal como os quinze municípios do agrupamento Dão-

Lafões. A dinâmica demográfica deste agrupamento, neste decénio, reflete porém tendências similares 

registadas ao nível dos restantes municípios, nomeadamente Mangualde que registou uma diminuição de 

( -23,9% ), Vila Nova de Paiva ( -20,6% ), Penalva do Castelo ( -19,3% ), Carregal do Sal ( -17,8% ) e 

Aguiar da Beira ( -17,7% ). Este decréscimo populacional encontra na emigração maciça para o 

estrangeiro e também para os grandes centros urbanos do Porto e de Lisboa, as suas principais causas, 

fatores estes que em muito contribuíram para acentuar as assimetrias litoral / interior. 

 

Contrastando com esta época marcada por decréscimos populacionais significativos e generalizados, é de 

reter o impulso demográfico registado nos anos 1970 e 1980, que se cifrava globalmente em cerca de 

5,3%. 

 

Esta situação de crescimento da população concelhia, que se começa a verificar na década de 70, não se 

explica exclusivamente como uma consequência da diminuição da emigração, encontrando também 

expressão no significativo fluxo populacional das ex-colónias, fenómeno que se estendeu aos concelhos da 

sub-região Dão - Lafões ( 5,3% ) e a todas as regiões do País. Neste decénio conseguiu-se esbater um 

período de regressão demográfica, generalizada a um número significativo de Municípios do País, ocorrida 

nos anos 60, consequência do forte fluxo migratório que já vinha a registar e que atingiu o seu pico nesse 

período. A evolução populacional por concelho neste agrupamento, na década de 70 evidenciou contudo, 

configurações diferenciadas, uma vez que apenas os Concelhos de Mangualde ( 20,9% ), Santa Comba 

Dão ( 19,0% ), Viseu ( 14,0% ), Oliveira de Frades ( 8,4% ) e Nelas ( 7,2% ) contribuíram para a 

recuperação demográfica registada neste período. 

 

No período de 1981 / 1991, volta a observar-se um decréscimo de cerca de ( - 4,5% ) em que todos os 

concelhos que pertencem ao agrupamento Dão-Lafões registaram decréscimos, a exceção vai apenas 

para os concelhos de Mangualde ( 1,7% ) e Viseu ( 0,4% ). O decréscimo verificado no concelho de Nelas, 

neste período, foi de  -3%. 
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Quadro 3.1.  Distribuição da Densidade e Variação Populacional. 

Concelhos 
Área 
(km2) 

População Residente Variação (%) 
Densidade 
(hab/km

2
) 

1960 1970 1981 1991 2001 2011 60/70 70/81 81/91 91/01 01/11 2011 

Aguiar da Beira 206,9 10 406 8 565 7 281 6 725 6 247 5473 -17,7 -15,0 -7,6 -7,1 -12,4 26,5 

Carregal do Sal 113,8 13 468 11 065 11 137 10 992 10 411 9835 -17,8 0,7 -1,3 -5,3 -5,5 84,1 

Castro Daire 378,7 25 127 21 505 20 411 18 156 16 990 15339 -14,4 -5,1 -11,0 -6,4 -9,7 40,5 

Mangualde 219,7 23 311 17 730 21 438 21 808 20 990 19880 -23,9 20,9 1,7 -3,8 -5,3 90,7 

Mortágua 249,4 12 977 11 625 11 291 10 662 10 379 9607 -10,4 -2,9 -5,6 -2,7 -7,4 38,3 

Nelas 128,8 16 504 14 060 15 069 14 618 14 283 14037 -14,8 7,2 -3,0 -2,3 -1,7 111,7 

Oliveira de Frades 147,2 10 858 10 080 10 931 10 584 10 584 10261 -7,2 8,4 -3,2 0,0 -3,1 70,6 

Pen. do Castelo 134,0 13 686 11 045 10 172 9 166 9 019 7956 -19,3 -7,9 -9,9 -1,6 -11,8 59,2 

Santa Comba Dão 112,3 13 723 11 850 14 099 12 209 12 473 11597 -13,6 19,0 -13,4 2,2 -7,0 103,6 

S. Pedro do Sul 349,1 24 264 20 135 21 220 19 985 19 083 16851 -17,0 5,4 -5,8 -4,5 -11,7 48,3 

Sátão 202,0 16 824 14 245 13 587 13 342 13 144 12444 -15,3 -4,6 -1,8 -1,5 -5,3 61,6 

Tondela 371,9 38 917 35 350 35 906 32 049 31 152 28946 -9,2 1,6 -10,7 -2,8 -7,1 78 

V. Nova de Paiva 175,7 8 844 7 020 6 420 6 088 6 141 5176 -20,6 -8,5 -5,2 0,9 -15,7 29,5 

Viseu 506,9 79 890 73 010 83 261 83 601 93 501 99274 -8,6 14,0 0,4 11,8 6,2 195,8 

Vouzela 191,3 15 641 13 485 13 407 12 477 11 916 10564 -13,8 -0,6 -6,9 -4,5 -11,5 54,4 

Dão Lafões 3487,7 324 440 280 770 295 630 282 462 287 397 277240 -13,5 5,3 -4,5 1,4 -3,5 79,5 

Região Centro 23675 1 880 764 1 665 818 1 750 885 1 721 650 1 791 781 2327755 -11,4 5,1 29,0 4  82,5 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 60 a 91, Censos 2001 e 2011 

 

 

 

 
Gráfico 3.1  Evolução das Taxas de Natalidade e de Mortalidade em Nelas (1992 - 2010) 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1992 - 2010 
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Relativamente ao decénio 1991 / 2001, verificou-se novamente um crescimento muito tímido, na sub-

região Dão Lafões de ( 1,4% ) que foi resultado de todos os quinze concelhos do agrupamento terem 

registado decréscimos, excetuando Viseu ( 11,8% ), Santa Comba Dão ( 2,2% ) e Vila Nova de Paiva 

( 0,9% ). Neste mesmo período o processo de deslocalização continuou, essencialmente, nesta região 

para o maior centro urbano deste agrupamento. 

 

Por último entre 2001 e 2011 a tendência de decréscimo na sub-região Dão Lafões foi retomada, embora 

menos acentuada face a períodos anteriores.  

 

Para melhor se compreender a recente evolução demográfica no concelho, será talvez conveniente olhar 

para o excedente de vidas ( saldo fisiológico ), que têm vindo a registar-se como negativos, isto é, a taxa 

de mortalidade tem vindo sucessivamente a superar a taxa de natalidade. Este comportamento do saldo 

fisiológico contribui, assim, para que a população residente concelhia tenha decaído em alguns períodos, 

sendo que, quando esta se mantém ou apresenta crescimento se deve aos movimentos migratórios. 

 

No que diz respeito à densidade populacional, no agrupamento Dão-Lafões três dos quinze concelhos 

registavam uma densidade acima dos 100 hab./ km
2
, sendo eles Nelas ( 111,7 hab./ km

2
 ), Santa Comba 

Dão ( 103,6 hab./ km
2
 ) e Viseu ( 195,8 hab./ km

2
 ). Estas densidades estão acima da média verificada, 

tanto na sub-região Dão-Lafões ( 79,5 hab./ km
2
 ) como na Região Centro ( 82,5hab./ km

2
 ). 

 

No que diz respeito a acessibilidades, o Concelho de Nelas é servido pela IC 12 (A35) que liga Mangualde 

a Mira, IC 37 que une as localidades de Viseu e Nelas e a ER231-2 que liga Ervedal da Beira a Nelas e 

está a 16 quilómetros do IP 5 (A25) ( que liga Aveiro a Vilar Formoso ). 

 

Nelas é servida pela linha ferroviária que liga Pampilhosa a Vilar Formoso, passando por Nelas e Guarda. 

Tem o serviço regional que une as localidades de Pampilhosa e de Vilar Formoso, seguindo para Espanha 

e o de Intercidades que faz as ligações entre a Pampilhosa, Mortágua, Santa Comba Dão, Carregal do Sal, 

Nelas, Mangualde, Forno de Algodres, Celorico da Beira, Vila Franca das Naves e, por fim, Guarda. 

 

No que diz respeito à rede ferroviária de mercadorias, o Concelho de Nelas é servido pela linha que liga as 

localidades da Pampilhosa a Vilar Formoso, uma importante via de comunicação que faz o transporte de 

mercadorias do litoral do país para Espanha e para toda a Europa. 

 

Relativamente à posição que o Concelho de Nelas ocupa no agrupamento de concelhos, esta não se 

restringe apenas, à proximidade de importantes eixos de acessibilidade ( como são o IP 5 (A25), IC 12 

(A35)), devendo-se também apostar nas termas, importante aspeto já que tem surgido como um produto 

alternativo, em Caldas de Felgueira. 
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B. E v o l u ç ã o  e  D i s t r i b u i ç ã o  d a  P o p u l a ç ã o  

 

 

Para a elaboração deste ponto, são utilizados os dados estatísticos dos anos mais recentes desagregados 

por freguesia. Os dados estatísticos do INE empregados serão os censos de 1960, 1970, 1981, 1991 com 

maior incidência nos resultados dos anos de 2001 e 2011. 

 

 

B .1 .  P o r  F r e g u e s i a s  

 

No que diz respeito à distribuição da população pelas diferentes freguesias, há, de facto, alguns contrastes 

entre as freguesias que se localizam numa proximidade maior e mais pequena da sede do concelho. 

 

Os graus de intensidade de ocupação e de crescimento da população do concelho de Nelas determinam 

alguns contrastes entre as diferentes freguesias, Daí que é possível subdividir as freguesias em 3 grupos 

Um conjunto de duas freguesias que englobam cerca de metade da população concelhia e são elas, Nelas 

a sede concelhia e Canas de Senhorim. Outro conjunto é constituído por três freguesias Carvalhal 

Redondo, Santar e Senhorim com cerca de 1000 habitantes cada uma das freguesias, e um terceiro 

conjunto constituído por Vilar Seco, Aguieira, Lapa do Lobo e Moreira, em que nenhuma das freguesias 

tem mais de 800 habitantes. 

 

Para tal cenário, há uma combinação de fatores nomeadamente as acessibilidades privilegiadas e a 

dinâmica económica, maior e menor oferta comercial e industrial das diferentes freguesias e, ainda, o tipo 

de serviços oferecidos, tal como a concentração de equipamentos estruturantes e os serviços de utilização 

coletiva. Não deve ser esquecido as diferentes vivências com mais dinâmica e com melhor nível de 

qualidade de vida nas diferentes freguesias. 

 

De referir que no que diz respeito às densidades populacionais registadas no concelho, pode dizer-se que 

Nelas regista a densidade populacional mais elevada do concelho (217,4 hab./ km
2
 ), seguindo-se a 

freguesia de Moreira, mas que convém referir que a elevada densidade populacional verificada deve-se ao 

facto de a freguesia de Moreira ser a de menor dimensão, com apenas 3,8km
2
. As freguesias que se 

seguem a Nelas, são as freguesias de Canas de Senhorim e de Carvalhal Redondo, sendo estas as que 

apresentam uma maior proximidade, relativamente à sede de Concelho. 

 

Acresce, ainda, destacar, as freguesias de Carvalhal Redondo ( 121,6 hab./ km
2
 ), Canas de Senhorim 

( 137,9 hab./ km
2
 ), Moreira ( 153,1 hab./ km

2
 ) e Nelas ( 217,4 hab./ km

2
 ), que registavam, em 2011, uma 

densidade populacional entre os 120 - 220 hab./ km
2
, sendo que se posicionavam inclusivamente, acima 

da média concelhia ( 111,7 hab./ km
2
 ). 

 

Relativamente à zona mais interior e periférica do concelho, de índole mais rural e onde as dinâmicas têm 

vindo a ser negativas, conduzindo a um fenómeno de despovoamento dos aglomerados, assiste-se a 
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densidades populacionais mais baixas e mais diferenciadas entre si, como as freguesias de Senhorim, 

Lapa do Lobo, Aguieira, Santar e Vilar Seco mais a Sul e com índices de densidade entre 35 e 

110 hab./ km
2
, apresentando valores inferiores à média concelhia. 

 
Quanto à evolução populacional registada no concelho, verifica-se que a dinâmica demográfica registada 

entre os 5 decénios ( 1960 - 2011 ) aponta para variações consideravelmente relevantes, podendo-se, de 

certa forma, aferir a tendência para uma diminuição da dinâmica demográfica ( com base no último 

decénio ), dado que se assiste a situações de decréscimo populacional, ainda que, a um ritmo menos 

acentuado. 

 

Quadro 3.2.  Variação e Densidade da População por Freguesias. 

Freguesias 
Área 

(km2 ) 

 
População Residente 

Variação (% ) Densidade 
(km2 ) 

1960 1970 1981 1991 2001 2011 60/70 70/81 81/91 91/01 01/11 2011 

Canas de Senhorim 25,7 5 054 4 380 4 717 3 748 3 555 3509 -13,3 7,7 -20,5 -5,1 -1,3 137,9 

Carvalhal Redondo 7,9 2 280 1 685 1 911 1 095 1 066 974 -26,1 13,4 -42,7 -2,6 -8,6 121,6 

Nelas 21,5 3 431 2 900 3 402 3 456 4 073 4702 -15,5 17,3 1,6 17,9 15,4 217,4 

Santar 12,5 2 685 2 505 2 343 1 253 1 156 1042 -6,7 -6,5 -46,5 -7,7 -9,9 83,9 

Senhorim 31,1 2 059 1 585 1 756 1 550 1 453 1156 -23,0 10,8 -11,7 -6,3 -20,4 36,9 

Vilar Seco 9,4 995 1 005 940 994 881 745 1,0 -6,5 5,7 -11,4 -15,4 73,4 

Aguieira 5,5 - - - 715 620 558 - - - -13,3 -10 101,2 

Lapa do Lobo 10,6 - - - 899 772 756 - - - -14,1 -2,1 103,3 

Moreira 3,8 - - - 908 707 595 - - - -22,1 -15,8 153,1 

Concelho 127,8 16 504 14 060 15 069 14 618 14 283 14 037 -14,8 7,2 -3,0 -2,3 -1,7 111,7 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População de 60 a 91, Censos 2001, Resultados Provisórios Censos 2011 

 

Visualizando o quadro acima apresentado e de um modo geral, a população do Concelho de Nelas tem 

vindo a diminuir ao longo das décadas. De 1960 a 1981 as freguesias do Concelho eram apenas seis. 

 

No decénio 1960 / 1970 o concelho registou um decréscimo considerável da sua população residente, 

consequência do forte fluxo migratório ( tanto para o litoral como para o Brasil e para a Europa ) que então 

ocorreu e que caracterizou um período de regressão demográfica generalizada a um número significativo 

de Municípios do País. 

 

A situação que se registou na década de 1970 foi de um certo crescimento ( 7,2% ) devido ao facto da 

emigração ter decrescido, mas também ao facto do fluxo da população das ex-colónias, fenómeno este 

que fez com que praticamente todas as regiões do País aumentassem a sua população. 

 

Entre os anos de 1981 e 1991, houve, no entanto, um decréscimo na ordem dos ( -3,0% ) com quase todas 

as freguesias pertencentes ao concelho a perder população e a sede do concelho a aumentar apenas 

1,6%. Este facto explica-se pelo forte fenómeno de litoralização que Portugal sofreu, que fez com que 

houvesse um forte fluxo do interior para o litoral na procura de melhores condições de vida. 
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No decénio ( 1991 / 2001 ), regista-se a tendência de decréscimo populacional que se vinha registando no 

Concelho de Nelas, sofrendo uma variação negativa de ( -2,3% ). 

 

No último período intercensitário (2001/2011) o cenário descrito para os períodos anteriores manteve-se 

com todas as freguesias a registarem quebras populacionais, com exceção da freguesia sede de concelho 

Nelas, que registou uma subida de 15,4%. 

 

Toda esta situação exposta merece uma certa reflexão, visto ser um fenómeno que afeta todo o país – 

uma certa tendência para a diminuição da população, que advém, por um lado do decréscimo do 

crescimento natural e do envelhecimento da população, por outro. 

 

No que diz respeito às variações internas no concelho, ou seja, às variações registadas nas diferentes 

freguesias pode referir-se alguns pontos: 

 

 Em 2011, apenas a freguesia de Nelas (sede do município) registou um crescimento populacional 

de cerca de 15,4%, o que quer dizer que a freguesia de Nelas passou a ter mais 629 habitantes, 

passando a ter sensivelmente 1/3 da totalidade da população concelhia, que faz com que Nelas 

naturalmente seja a freguesia mais populosa do concelho; 

 

 Em 2011, apesar de ter registado um decréscimo da sua população na ordem dos (-1,3%), a 

freguesia de Canas de Senhorim, segundo o último Censos efetuado, era a segunda freguesia mais 

populosa do concelho, com 3509 habitantes e representando 25% de toda a população do concelho 

de Nelas; 

 

 No que diz respeito às maiores variações negativas verificadas, de 2001 até 2011, destacam-se as 

freguesias de Senhorim (-20,4%), em que passou a ter menos 297 habitantes; a freguesia de 

Moreira (-15,8% ), com uma quebra de 112 habitantes e, por fim, a freguesia de Vilar Seco que 

registou um decréscimo de (-15,4%), que implica uma diminuição de 136 pessoas na freguesia; 

 

 O cenário para o período 1991/2001 é em tudo semelhante à última década analisada, com o 

concelho a decrescer -2,3%, com todas as freguesias a apresentarem quebras populacionais, com 

exceção da sede de concelho que registou uma subida de 17,9%. 

 

 Na década entre 1981 / 1991, registou-se uma diminuição de ( -3% ) a nível concelhio, para tal 

contribuiu consideravelmente a diminuição registada na freguesia de Santar ( -46,5% ), em 

Carvalhal Redondo ( -42,7% ), em Canas de Senhorim ( -20,5% ) e na freguesia de Senhorim 

( -11,7% ). Esta dinâmica negativa está mesmo relacionada com uma certa desertificação de alguns 

aglomerados; 
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 Seguindo a tendência demográfica observada no concelho ( 7,2% ), as freguesias de Nelas 

( 17,3% ), Carvalhal Redondo ( 13,4% ), Senhorim ( 10,8% ) e Canas de Senhorim ( 7,7% ) 

apresentaram variações positivas do seu número de residentes, nas décadas de 1970 e 1980; 

                                                                                                                           

 Globalmente, todas as freguesias registaram contínuos decréscimos populacionais desde 1960 até 

2011, com exceção da sede de concelho Nelas; 

 

 Apenas a freguesia e sede de concelho Nelas apresentava, em 2011, um quantitativo populacional 

superior ao registado em 1960. 

 

 

Figura 3.2 Variação da população residente, por freguesias, no concelho de Nelas, 2001 – 2011 

Fonte: INE, Censos 2011, Resultados Preliminares, pág. 161 

 

A capacidade do Município de retenção / atração da sua população, nestes períodos, traduziu-se de uma 

forma diferenciada pelas suas freguesias. Tal situação terá derivado da conjugação de diversos fatores, 

aos quais não serão alheios questões como a maior ou menor proximidade ao principal centro de 

concentração das funções urbanas, Nelas, o maior ou menor nível de acessibilidade às principais vias 

estruturantes do Concelho, a estrutura produtiva e obviamente fatores de ordem social e cultural.  
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B .2 .  P o r  L u g a r e s  

 

A população do Concelho de Nelas distribui-se de forma diferenciada pelos seus 32 lugares que o 

constituem. Da leitura do quadro abaixo apresentado verifica-se que o concelho, em 2001 (dados 

disponíveis), apresentava apenas dois aglomerados de ‘ grande dimensão ’: a sede de concelho e Canas 

de Senhorim, comportando no seu conjunto cerca de 38,16% da população total. Esta análise da 

distribuição dos lugares por escalões dimensionais da população permite diagnosticar no concelho uma 

situação de repartição da sua população por um considerável número de aglomerados maioritariamente de 

‘ pequena dimensão ’: existiam 9 lugares com menos de 100 residentes ( equivalente a 3,48% do total da 

população, neste período ), 15 lugares com uma dimensão de 100 a 499 residentes ( cerca de 27,70% da 

totalidade da população ), bem como, apenas 6 lugares com uma concentração entre 500 e 999 indivíduos 

( 30,67% da população concelhia ). 

 

Esta análise é elucidativa do desequilíbrio existente na distribuição da população no Concelho, pois face à 

existência de apenas dois aglomerados com uma concentração já significativa, opõem-se a maioria dos 

aglomerados de pequena dimensão, que perfazem cerca de três quartos da população residente no 

Concelho.  

 

 

Quadro 3.3.  População Residente no concelho, por Lugares ( 2001 ). 

Classes de População 
Lugares População 

N.º % N.º % 

< 100 9 28,13 497 3,48 

100 – 499 15 46,88 3956 27,70 

500 – 999 6 18,75 4380 30,67 

1000 – 1999 0 0,00 0 0,00 

> 2000 2 6,25 5450 38,16 

Fonte : INE, XIII Recenseamento Geral da População, 2001 ( Qd. 1.01 ) 

 

No período em análise, verifica-se que a percentagem da população a viver em lugares com menos de 

500 habitantes, limiar demográfico mínimo para a dotação de infraestruturas básicas ascendia a cerca de 

31,18%. 

 

Analisando-se seguidamente a importância das classes de lugares e a sua distribuição pelas freguesias 

( Quadro 3.3. ), conclui-se que a incidência de lugares com mais de 2000 habitantes se situa apenas, nas 

freguesias de caráter mais urbano, Nelas ( sede concelhia ) e Canas de Senhorim, e por conseguinte, a 

que detém a densidade populacional mais elevada ( 189,4 hab./ km²  e 138,3 hab./ km² ), respetivamente. 

 

As freguesias que detinham o maior ‘ quinhão ’ da sua população distribuído por lugares com menos de 

100 habitantes são as que apresentam uma densidade populacional mais baixa: Senhorim 

( 46,7 hab./ km² ), Lapa do Lobo ( 72,8 hab./ km² ), Santar ( 92,5 hab./ km² ), e a freguesia de Vilar Seco 

( 93,7 hab./ km² ) valores muito inferiores à média concelhia que é de 189 hab./ km². 
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O concelho de Nelas está distribuído por 9 freguesias, em que a sua população se distribui, por 32 lugares, 

sendo 9 deles, de dimensão inferior a 100 habitantes, que representava cerca de 28,13%, em que se 

concentravam 497 pessoas e representa na conjuntura populacional um percentagem de 3,48%. A classe 

imediatamente a seguir, está a classe dos lugares que têm de 100 a 499 habitantes e que com esta 

característica existem 15 lugares e que representam uma percentagem de 46,88%, por outro lado, a 

população que se integra nesta categoria de lugares tem um peso de 27,70%. Ainda a classe dos lugares 

que têm entre 500 a 999 habitantes, que são apenas seis e que representa 30,67 % do total da população 

concelhia e que vivem nestes lugares 4380 habitantes. 

 

Em síntese: 
 

Da análise efetuada sobre a distribuição dos lugares por escalões de dimensão populacional, a primeira 

grande conclusão que se pode tirar é que, a população residente do concelho, no período em análise, 

estava concentrada maioritariamente em lugares cuja dimensão se posiciona entre 100 e os 

500 habitantes ( cerca de 46,88% da população concelhia total ), sendo de destacar a importância do 

intervalo superior a 2000 habitantes, uma vez que concentra cerca de 38,16% do total da população 

residente e que se concentra em apenas dois lugares e que são eles, a sede do concelho e a sede de 

freguesia de Canas de Senhorim. 

 

 

B .3 .  D i n â m i c a  P o p u l a c i o n a l  

 

Este ponto serve para conhecer mais em detalhe a evolução populacional do concelho de Nelas entre o 

período de 1992 e 2010, tendo por base as estimativas da população residente (e não resultados dos 

Censos).  

 

O quadro seguinte mostra a variação populacional do concelho para o período compreendido entre 1992 e 

2010, resultante do somatório do Saldo Natural (Nascimentos – Óbitos) com o Saldo Migratório (Entradas – 

Saídas). Em termos globais, a variação populacional para o período em apreço foi de 76 indivíduos, tendo 

ocorrido um saldo natural de -645 e um saldo migratório de 721. 

 

O saldo natural tem sido, invariavelmente, negativo ao longo de todos os anos do período em análise, com 

exceção para 1998. Este fato tem sido contrabalançado pelo fenómeno migratório, o qual tem registado 

valores positivos desde 2000 até à atualidade. De fato, os dados indicam que o concelho de Nelas tem 

uma capacidade de atratividade de população exterior, na procura de melhores condições 

socioeconómicas e de inserção em comunidade que lhe dê mais garantias de sustentabilidade. 

 

A pequena quebra populacional (-1,7%) verificada entre o último período intercensitário (2001/2011), à luz 

destes dados, indiciam que os movimentos migratórios do exterior para o interior do concelho permitiram 

que a diminuição demográfica no concelho não fosse ainda mais acentuada. 
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Quadro 3.4.  Variação Populacional, Saldo Natural e Saldo Migratório no concelho de Nelas, 1992 - 2010 

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Variação Populacional -14 -134 -90 -98 -116 -61 -9 -15 -2 44 141 99 117 89 54 72 21 -8 -14 

Saldo Natural -25 -51 -23 -40 -62 -42 1 -13 -16 -44 -22 -58 -13 -21 -35 -5 -38 -75 -63 

Saldo Migratório 11 -83 -67 -58 -54 -19 -10 -2 14 88 165 155 130 110 89 77 59 67 49 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1992 - 2010 

 

O gráfico seguinte mostra a evolução das taxas de crescimento efetivo, crescimento natural e crescimento 

migratório. É visível que na década de 90 a taxa de crescimento efetivo apresentou valores negativos, em 

consequência das taxas de crescimento natural e migratório serem negativas.  

 

Com a entrada no novo milénio observou-se um fenómeno de atratividade populacional, em virtude das 

taxas de crescimento migratório apresentarem uma subida substancial para valores positivos, ainda que as 

taxas de crescimento natural tenham continuado em terreno negativo. Este fato proporcionou desde 2000 

taxas de crescimento efetivo positivas, embora nos últimos anos em análise, 2009 e 2010, tenham entrado 

em campo negativo.  

 

Se desde 1996 a 2002 a taxa de crescimento efetivo cresceu, a partir de 2002 até à atualidade a tendência 

é para a sua diminuição. 

 

Gráfico 3.2 Evolução das taxas de crescimento efetivo, natural e migratório em Nelas, 1992 - 2010 

 

Fonte: INE, Indicadores Demográficos, 1992 – 2010 
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B.4 .  Estrutura da População por  Grupos de Idade e Sexo  

 

A análise de uma população por Grupos de Idade e Sexo assume-se de grande importância quando se 

pretende avaliar a sua vitalidade, conhecer a sua evolução futura e identificar as causas de alguns 

desequilíbrios, entre escalões etários e sexos. 

 

Permitirá desta forma, determinar indicadores importantes como os Coeficientes de Dependência e de 

Envelhecimento, que numa perspetiva dinâmica, contribuirão para a definição e programação equilibrada 

dos equipamentos e serviços necessários à estrutura populacional da área concelhia em questão. 

 

A evolução da estrutura etária do Concelho, representada no Quadro 3.5., bem como, o Gráfico que se 

segue, refletem bem o fenómeno da diminuição da natalidade, circunstância referida no ponto anterior. 

Com efeito, a suas leituras permitem extrair algumas ilações: 

 

 O acentuado recuo do estrato da população mais jovem ( 0 - 14 anos ), na base da pirâmide, 

combinada com o aumento do peso relativo dos escalões de maior idade ( > 65 anos ), traduz o 

envelhecimento da população. Neste contexto, torna-se relevante o aumento considerável da 

população idosa ( em 1991, os idosos representavam 16,4%, valor percentual este, para em 2001, 

ascender a 20,4% e em 2010 a 22,5% do total da população  ), resultante, quer de uma tendência 

de envelhecimento natural da população, como também, consequência da melhoria das condições 

de vida ( assistência médica, social, etc. ). Acresce ainda referir, que a população das camadas 

etárias mais novas decresce devido a uma tendencial e contínua diminuição da natalidade, 

circunstância que será aprofundada no capítulo seguinte desta análise. A variação negativa da 

população censitária, entre 1991 e 2001, é assim determinada por um saldo fisiológico negativo. Em 

1991 a população dos 0 - 14 anos representava uma fatia de 20,9%, percentagem que desceu para 

14,3% no ano de 2001 e 13,7% no ano de 2011.   

 

 Relativamente à faixa etária que vai dos ( 15 - 64 anos ) a análise não é linear entre 1991 e 2001, 

isto é, varia consoante o sexo e as camadas etárias. Desta forma, dos ( 15 - 19 anos ) diminuíram 

para ambos os sexos, tal como as camadas [ 30-34 ], [ 35-39 ] e [ 55-59 ]). As camadas que 

aumentaram para ambos os sexos foram dos [ 20-24 ], [ 40-44 ], [ 45-49 ], [ 50-54 ] anos. Dos [ 25-

29 ] anos aumentaram para o sexo masculino e diminuíram para o sexo feminino. Para a faixa etária 

[ 60-64 ], comportamento foi inverso, isto é, diminuíram para o sexo masculino e aumentaram para o 

feminino. 

 

 Todas as camadas etárias que vão desde os ( 0 - 14 anos), diminuíram de 1991 para 2001 e de 

2001 para 2011, para ambos os sexos. Já no que diz respeito às faixas etárias dos ( 70 e mais 

anos ), todas elas aumentaram para ambos os sexos de 1991 para 2001 e 2001 para 2011; 
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Gráfico 3.3 Evolução dos Índices de Envelhecimento e de Juventude ( 1960 - 2008 ). 

 

 

 

 

Quadro 3.5.  Distribuição da População por Sexos e Idades e Relação de Masculinidade ( 1991, 2001, 2011) 

Classes 
Etárias 

Homens Mulheres Relação de Masculinidade 

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 

< 4 anos 397 339 306 348 301 279 114,1 112,6 109,7 

05-09 550 322 364 472 321 336 116,5 100,3 108,3 

10-14 672 400 343 617 359 298 108,9 111,4 115,1 

15 - 19 596 531 335 539 477 342 110,6 111,3 98,0 

20 - 24 492 582 330 444 516 338 110,8 112,8 97,6 

25 - 29 436 438 393 447 445 382 97,5 98,4 102,9 

30 - 34 435 409 497 483 426 497 90,1 96,0 100,0 

35 - 39 468 441 420 484 467 467 96,7 94,4 89,9 

40 - 44 425 474 409 463 531 446 91,8 89,3 91,7 

45 - 49 387 479 442 416 502 465 93,0 95,4 95,1 

50 - 54 409 422 469 452 472 521 90,5 89,4 90,0 

55 - 59 422 399 478 457 430 522 92,3 92,8 91,6 

60 - 64 431 418 434 462 465 485 93,3 89,9 89,5 

65 - 69 373 422 386 440 454 453 84,8 93,0 85,2 

70 - 74 289 350 389 349 437 465 82,8 80,1 83,7 

75 - 79 186 266 321 282 348 420 66,0 76,4 76,4 

80 - 84 111 146 210 172 219 335 64,5 66,7 62,7 

> 85 anos 53 92 150 139 183 310 38,1 50,3 48,4 

Total 7132 6930 6676 7466 7353 7361 95,5 94,2 90,7 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População de 1991, Censos 2001 e 2011 

 

 Nos últimos anos ( 1991 / 2001/ 2011 ) a classe da população em idade ativa [ 15 - 64 anos ] 

registou um crescimento muito tímido de cerca de 1,9% para no último decénio decrescer 7%. Mais 

detalhadamente, para análise da década (1991 - 2001), pode ser dito e subdividindo em classes e 
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por sexo que a faixa dos [ 20-24 ] anos aumentou para ambos os sexos. Para o sexo masculino, 

apenas se verificou um aumento nas classes dos [ 25-29 ], dos [ 40-44 ], dos [ 45-49 ], dos [ 50-54 ]. 

Por outro lado, as classes que registaram um aumento, no que diz respeito ao sexo feminino, foram 

as classes dos [20-24], dos [ 40-44 ], dos [ 45-49 ], dos [ 50-54 ] e por fim, a classe dos [ 60-64 ] 

anos de idade. 

 

A pirâmide etária da população do concelho de Nelas, em 1991, apresentava um alargamento ao nível do 

escalão [ 0 - 4 ], [ 5 - 9 ], [ 10 - 14 ] e ainda, [ 15 - 19 ]. 

 

Este facto é notório na classe etária dos [ 20 - 24 ] anos de idade, que aumentou consideravelmente, de 

uma década para a seguinte. 

 

A significativa diminuição das classes dos [ 0 - 15 ]  anos, de 1991 para 2001 e de 2001 para 2011, prende-

se eventualmente, com o contínuo decréscimo da natalidade no decénio 1970 / 81 e / ou a saída do 

concelho de jovens na década de 1991 / 2001. 

 

Por fim, salienta-se também a tendência de alargamento da pirâmide no seu topo, facto este que 

facilmente pode ser verificado nas pirâmides etárias dos anos de 1991, 2001 e 2011, que se caracteriza 

por acréscimos consideráveis nos escalões etários dos [ 65 - 69 ], [ 70 -74 ], [ 75 - 79 ], [ 80 - 84 ] tanto no 

sexo masculino como no feminino que traduz um considerável envelhecimento da população.  

 

Ainda de referir que as classes, em que se registaram acréscimos mais significativos foram as classes 

[ 70 - 74 ], [ 75 - 79 ], [ 80 - 84 ] e habitantes do concelho com mais de 85 anos de idade, e que foram da 

ordem dos ( 23,4% ), ( 31,2% ), ( 29,0% ) e de cerca de ( 43,2% ) respetivamente. 

 

Paralelamente, da análise conjunta dos Quadros 3.4. e 3.5., verifica-se que a classe etária referente aos 

jovens em idade escolar [ 0 - 14 ]  anos, no decénio 1991 / 2001, baixou cerca de 33,2%. O alargamento 

dos escalões etários superiores irá traduzir-se na intensificação da procura de equipamentos e serviços de 

apoio à ‘ terceira idade ’, nomeadamente centros de dia e lares de terceira idade, havendo, por parte da 

autarquia, que planear antecipadamente o reforço deste setor, visto que a autarquia terá que criar 

equipamentos com vista a melhor servir a sua população. Desta forma, ter-se-á que por um lado, criar uma 

rede de equipamentos de forma a melhor servir a população concelhia. 

 

 

 

 



03.  estudo  demográfico  |   plano  diretor  munic ipal  de  ne la s   

 

munic ípio de nelas /  lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |  3.18 

 
Histograma 3.1.  Estrutura Etária da População – 1991. 

 

 
Histograma 3.2. Estrutura Etária da População – 2001. 
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Histograma 3.3. Estrutura Etária da População - 2011 

 

 

 

Quadro 3.6.  Taxa de Envelhecimento, Coeficiente de Dependência e Relação de Substituição de Gerações ( 1991, 2001, 2011 

Unidade 
Geográfica 

Ano 
Classes Etárias Índice de 

Vitalidade 
a ) 

Coeficiente de 
Dependência 

b ) 

Relação de 
Substituição 

de Gerações  c ) 0 - 14 15 - 24 25 - 64 > 65 

Canas de 
Senhorim 

1991 754 578 1916 500 66,3 50,3 1,2 

2001 517 536 1845 657 127,1 49,3 1,1 

2011 468 357 1855 829 177,1 58,6 - 

Carvalhal 
Redondo 

1991 252 123 529 191 75,8 67,9 0,9 

2001 145 177 532 212 146,2 50,4 1,0 

2011 115 78 499 282 245,2 68,8 - 

Nelas 

1991 709 507 1729 511 72,1 54,6 1,1 

2001 649 556 2150 718 110,6 50,5 1,2 

2011 802 463 2511 926 115,5 58,1 - 

Santar 

1991 261 168 571 253 96,9 69,6 1,1 

2001 165 172 554 265 160,6 59,2 1,0 

2011 120 104 542 276 230,0 61,3 - 

Senhorim 

1991 330 202 683 335 101,5 75,1 1,1 

2001 212 210 697 334 157,5 60,2 1,0 

2011 128 109 599 320 250,0 63,3 - 

Vilar Seco 

1991 208 141 457 188 90,4 66,2 1,1 

2001 114 127 425 215 188,6 59,6 0,9 

2011 85 71 379 210 247,1 65,6 - 
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Agueira 

1991 149 97 339 130 87,2 64,0 1,1 

2001 80 89 302 149 186,3 58,6 0,9 

2011 69 48 272 169 244,9 74,4 - 

Lapa do Lobo 

1991 196 142 433 128 65,3 56,3 1,1 

2001 89 134 370 179 201,1 53,2 0,9 

2011 88 59 370 239 271,6 76,2 - 

Moreira 

1991 197 113 440 158 80,2 64,2 0,8 

2001 71 105 343 188 264,8 57,8 0,8 

2011 50 50 281 214 428,0 79,8 - 

Concelho 

1991 3 056 2 071 7 097 2 394 78,3 59,4 1,1 

2001 2 042 2 106 7 218 2 917 142,9 53,2 1,0 

2011 1925 1339 7308 3465 180,0 62,3 - 

Fonte : INE, Recenseamento Geral da População de 1991, Censos 2001 e Resultados Provisórios dos Censos 2011. 

a ) Pop. ( 65 e + anos ) / Pop. ( 0 - 14 anos ) x 100. 

b ) Pop. ( 65 e + anos + Pop. ( 0 - 14 anos ) / Pop. ( 15 - 64 anos ) x 100. 

c ) Pop. ( 15 - 39 anos ) / Pop. ( 40  -  64 anos ). 

 

Procuremos agora, identificar a repartição o peso de cada sexo na estrutura etária da população, através 

do indicador ‘ relação de masculinidade ’. Tendo como referência ainda o Quadro 3.5. 

- Distribuição da População por Sexos e Idades e Relação de Masculinidade -, constata-se, que no ano de 

2011 a relação de masculinidade era de 90,7, um valor em tudo semelhante aos anos anteriores.  No ano 

de 2001 a relação entre o número de homens e o número de indivíduos do sexo feminino, varia de escalão 

para escalão etário, sendo porém, desde logo evidente que, globalmente, nesta data, existiam apenas 

cerca de 942 homens por cada 1000 mulheres, no Concelho. Enquanto no ano de 1991, este valor cifrava-

se nos 955 homens por cada 1000 mulheres.  

 

A superioridade quantitativa do sexo masculino em 2011 é verificada nos estratos mais novos: dos [ 0 - 4 ], 

[ 5 - 9 ], [ 10 - 14 ], [ 15 - 19 ], e [ 25 - 29 ] anos de idade, sendo que a partir desta classe, o número de 

mulheres se mantém sempre superior ao dos homens.  

 

Em 2011, por cada 1000 mulheres existiam 907 indivíduos do sexo masculino, o que comparativamente 

com 1991 e 2001 revela uma tendência para a diminuição deste indicador, na medida em que a relação 

era 955 e 942 homens por 1000 mulheres, respetivamente. A partir das classes etárias mais idosas, a 

tendência das pirâmides etárias revela uma predominância, por regra, do sexo feminino. 

 

As pirâmides etárias ( 1991, 2001 e 2011 ) espelham exatamente, a situação demográfica de Nelas, 

coroando de certa maneira, toda a descrição feita atrás. 

 

Importa de seguida, tecer também, algumas considerações sobre a evolução de outros indicadores 

demográficos, igualmente importantes na análise da distribuição populacional por estratos etários. Através 

do indicador ‘ Coeficiente de Dependência ’ relacionar-se-á, por exemplo, o quantitativo das pessoas que 

na sua maioria, não produzem riqueza ( jovens e idosos ), com o extrato da população em idade de 

produzir ( população ativa ), evidenciando tanto maior desequilíbrio, quanto maior for o seu índice. 



03.  estudo  demográfico  |   plano  diretor  munic ipal  de  ne la s   

 

munic ípio de nelas /  lugar  do  plano ,  gestão  do  terr itór io  e  cultura  |  3.21 

 

Por sua vez, através do relacionamento entre os ativos mais novos e os mais velhos, obter-se-á indicações 

sobre a capacidade que as gerações mais recentes têm, de vir a substituir as mais antigas. Quanto maior o 

valor deste índice mais probabilidades existem de ser garantida a substituição da geração criadora. Se 

esta relação for inferior à unidade, a substituição é posta em causa. Posto isto, da análise do 

Quadro relativo à Taxa de Envelhecimento, Coeficiente de Dependência e Relação de Substituição de 

Gerações. É de relevar o seguinte: 

 

 Reforço da tendência para o envelhecimento, transmitida através da evolução crescente na última 

década da ‘ taxa de vitalidade / envelhecimento ’. De facto, o referido índice cresceu cerca de 82,5% 

de 1991 para 2001 e 102,4% de 2001 para 2008. Esta dinâmica demográfica é suscitada 

diretamente pela diminuição do crescimento natural. Os Resultados Provisórios dos Censos 2011 

indicam um índice de envelhecimento para o concelho de Nelas de 180. A desagregação por 

freguesias permite descortinar que apenas as freguesias de Nelas e de Canas de Senhorim 

possuem um valor inferior à média concelhia (115,5 e 177,1, respetivamente). As restantes 

freguesias possuem todas, um índice superior a 200, realçando o caso extraordinário de Moreira 

com um índice de envelhecimento de 428. 

 

 Uma redução do ‘ coeficiente de dependência ’ ( razão entre a população dos grupos etários 

potencialmente não ativos e os potencialmente ativos ), em cerca de seis pontos ( passou de 59,4 

para 53,2 ) de 1991 para 2001, circunstância que resulta basicamente do decréscimo da população 

jovem entre 1991 e 2001, como consequência da constante diminuição da natalidade no decénio 

1991 / 2001, bem assim como, do n.º de dependentes jovens; simultaneamente, o incremento do n.º 

de idosos, neste período ( 15,6 % ) fez com que o coeficiente de dependência se mantivesse 

considerável, pois este grupo etário aumentou o seu peso. No entanto, entre 2001 e 2010, o 

‘coeficiente de dependência ‘ apresentou um crescimento para registar um valor de 62,3, devido ao 

crescimento da população idosa, e à diminuição da população jovem e ativa. 

 

 Ocorrência de uma ligeira diminuição ( no período referente a 1991 / 2001, embora não muito 

significativa ) no indicador ‘ relação de substituição de gerações ’, isto é, a população com mais 

de 14 anos e menos de 40 anos diminuiu um ponto, relativamente às classes etárias entre os 40 e 

64 anos. Deste modo, o facto de as camadas etárias ativas potencialmente, terem manifestado um 

pequeno impulso ao nível dos escalões etários ativos mais jovens, revela uma pequena oscilação 

crescente do potencial demográfico durante o decénio 1991 / 2001, o que, face à tendência de 

envelhecimento já constatada, vem atenuar a probabilidade de se acentuar nas próximas gerações, 

afastando-se do limiar da insubstitubilidade. 

 

 Outro indicador disponível nos Resultados Provisórios dos Censos 2011 é o ‘índice de 

sustentabilidade potencial’ que nos fornece a relação entre a população em idade ativa e a 

população idosa, definida habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 15 e os 64 anos e o número de pessoas com 65 ou mais anos. O concelho 

de Nelas apresenta um índice de 2,5, com a freguesia de Nelas a apresentar o maior índice (3,2) e 
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Moreira o menor (1,6). Estes valores estão um pouco abaixo da média de Dão-Lafões (2,7) e da 

região Centro (2,8). Em 2001 o concelho apresentava um índice mais favorável com 3,2, com a 

freguesia de Nelas a registar um índice de 3,6.   

 

Ao nível da freguesia, manifestam-se preocupantes os índices de envelhecimento atingidos em 2001, nas 

freguesias de Moreira ( 264,8 ), Lapa do Lobo ( 201,1 ), Vilar Seco ( 188,6 ), Aguieira ( 186,3 ), 

relativamente a 1991, tendo a relação entre o escalão de indivíduos com mais de 65 anos e o estrato etário 

inferior a 14 anos, atingindo o seu expoente em Moreira de um jovem por cada idoso, para 2 idosos para 

cada jovem. Como já referido, em 2011 aponta-se o caso de Moreira com um índice de 428. 

 

No que respeita ao coeficiente de dependência em 2010, as freguesias onde este indicador é mais visível, 

são as freguesias de Moreira ( com um índice de 79,8 ), Lapa do Lobo (76,2) e Aguieira (74,4). Ocorreu um 

incremento de dependência da população das classes etárias potencialmente inativas em relação aos 

escalões etários em idade ativa em todas as freguesias do concelho 

 

Não serão, no entanto, resultados completamente inesperados, na medida em que correspondem a 

freguesias interiores e mais deprimidas relativamente à sede do concelho, que têm vindo a perder 

população, sendo inclusive as freguesias com menor quantitativo populacional. Estas diminuições 

traduzem dinâmicas negativas e na consequente desertificação destas áreas. Por se tratar de áreas 

administrativas, com uma dimensão média muito baixa dos seus lugares, não oferece condições de fixação 

às gerações mais jovens, levando a que estes procurem na sede do concelho e nas freguesias limítrofes, 

oportunidades de emprego noutros setores de atividade, que não na agricultura de forma a obterem 

melhores perspetivas de vida. 

 

Por se estar na presença das freguesias de menor dinâmica e por que importa desenvolver mecanismos 

que invertam as tendências de desertificação destas áreas e promovam a fixação dos jovens e a 

manutenção da vida nestes espaços territoriais. A promoção de atividades, equipamentos básicos e a 

dotação destes lugares de infraestruturas materiais ( abastecimento de água, esgotos, etc. ), são 

condições essenciais à melhoria das condições de vida das suas populações. 
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C. P o p u l a ç ã o  p o r  N í v e l  d e  I n s t r u ç ã o  

 

 

 

Recorrendo ao Quadro seguinte pode-se caracterizar o nível de instrução da população residente do 

Concelho de Nelas em 2011. 

 

Quadro 3.7.  População residente por nível de escolaridade mais elevado completo, 2011 

  Total Nenhum Básico - 1.º 
ciclo 

Básico - 2.º 
ciclo 

Básico - 3.º 
ciclo 

Secundário Pós-
secundário 

Superior 

Centro 2327755 100% 466146 20,0% 640510 27,5% 297911 12,8% 370419 15,9% 290871 12,5% 18427 0,8% 243471 10,5% 

Dão-Lafões 277240 100% 58406 21,1% 81103 29,3% 37075 13,4% 40373 14,6% 31915 11,5% 1670 0,6% 26698 9,6% 

Nelas 14037 100% 2890 20,6% 4399 31,3% 1762 12,6% 2202 15,7% 1601 11,4% 77 0,5% 1106 7,9% 

Canas de Senhorim 3509 100% 615 17,5% 1007 28,7% 385 11,0% 665 19,0% 480 13,7% 21 0,6% 336 9,6% 

Carvalhal Redondo 974 100% 240 24,6% 360 37,0% 118 12,1% 142 14,6% 73 7,5% 6 0,6% 35 3,6% 

Nelas 4702 100% 916 19,5% 1203 25,6% 619 13,2% 753 16,0% 663 14,1% 27 0,6% 521 11,1% 

Santar 1042 100% 171 16,4% 409 39,3% 158 15,2% 122 11,7% 111 10,7% 6 0,6% 65 6,2% 

Senhorim 1156 100% 232 20,1% 486 42,0% 151 13,1% 146 12,6% 88 7,6% 7 0,6% 46 4,0% 

Vilar Seco 745 100% 174 23,4% 270 36,2% 110 14,8% 114 15,3% 52 7,0% 4 0,5% 21 2,8% 

Aguieira 558 100% 140 25,1% 208 37,3% 77 13,8% 78 14,0% 33 5,9% 2 0,4% 20 3,6% 

Lapa do Lobo 756 100% 202 26,7% 239 31,6% 95 12,6% 121 16,0% 62 8,2% 3 0,4% 34 4,5% 

Moreira 595 100% 200 33,6% 217 36,5% 49 8,2% 61 10,3% 39 6,6% 1 0,2% 28 4,7% 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

O nível de instrução predominante no Concelho de Nelas, em 2011, é o 1.º Ciclo do Ensino Básico com 

cerca de 31% da população, valor um pouco acima do registado em Dão-Lafões e na região Centro. 

Significativo é também a população que não possuí nenhum nível de escolaridade completo, que 

representa cerca de 1/5 da população concelhia, praticamente idêntico à sub-região e região. Não se deve, 

contudo, confundir com a taxa de analfabetismo, que segundo os dados dos Censos de 2011 situava-se 

nos 5,6% para o concelho de Nelas, o que configurava uma situação mais favorável do que a sub-região 

Dão-Lafões (com uma taxa de analfabetismo de 7,1%), que a região Centro (6,39%) e equiparável a 

Portugal que registava 5,2%.  

 

Os dados dos Censos de 2001 situavam a taxa de analfabetismo nos 8,2% para o concelho de Nelas, a 

sub-região Dão-Lafões (com uma taxa de analfabetismo de 11,62%), a região Centro (10,91%) e Portugal 

com 9,03%, o que configura uma melhoria substancial. 

 

A desagregação da taxa de analfabetismo por freguesias, em 2011, revelava que a freguesia de Moreira 

apresentava a maior taxa (11,29%), enquanto as freguesias de Nelas, Canas de Senhorim e Aguieira 

registaram as menores taxas (3,23%, 4,34% e 5,23%, respetivamente). 

 

Continuando a análise ao quadro anterior, constatamos que cerca de metade da população tem, no 

máximo, o 1.º CEB, o que configura um concelho com um baixo índice de escolaridade da população. Esta 

ilação deve ser enquadrada com as habilitações da maior parte da população adulta/idosa que possuem 

até à antiga 4.ª classe, que face ao índice de envelhecimento crescente faz com que as habilitações 
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dominantes sejam baixas. Por outro lado, atualmente, a escolaridade obrigatória é até ao 12.º ano e, regra 

geral, a esmagadora maioria das crianças e jovens prolongam a sua vida escolar até mais tarde em virtude 

do salto qualitativo e da mudança de paradigma educacional ocorrido, com mais notoriedade, desde o 25 

de Abril de 1974 e a entrada de Portugal na antiga CEE.  

 

De referir, que é reflexo da população de Nelas, que ainda, no ano de 2011, devido ao grau de 

escolaridade atingido, não abunde a mão de obra qualificada. 

 

Relativamente aos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, os valores observados no concelho de Nelas são de 

12,6% e 15,7%. Comparativamente com a sub-região de Dão Lafões e a região Centro os valores são 

similares. 

 

No que diz respeito ao Ensino Secundário, cerca de 11% da população detinha este nível de ensino, valor 

que acompanha o cenário verificado na sub-região Dão-Lafões ( 11,5% ) e Região Centro (12,5%). 

Sabendo que o grau de especialização de mão de obra, ou seja, a existência de mão de obra qualificada é 

um aspeto fundamental para o desenvolvimento local e mesmo regional será este um nível de ensino em 

que se deverá apostar, nomeadamente através da promoção de cursos com uma componente vocacional 

profissionalizante, em função das capacidades e potencialidades dos setores de atividade económica 

locais e regionais, tal como do caráter dos equipamentos existentes no concelho e na região. Desta forma, 

devem-se suprimir deficiências no campo da formação técnico - profissional, de modo a colmatar as 

necessidades e as carências presentes no que diz respeito à mão de obra especializada. 

 

Quanto ao ensino médio e superior e mais concretamente ao quantitativo de alunos com grau de ensino 

atingido, pode dizer-se que, em Nelas, 8,4% da população residente no concelho atingiu este grau de 

ensino. Este valor fica ligeiramente abaixo dos registos de Dão-Lafões e da região Centro. 

 

Comparando estes valores com os registados na sub-região de Dão-Lafões, podemos referir que a 

tendência registada no Concelho reflete a realidade da região em geral. 

 

A análise por freguesias revela, sem grande supressa, que as freguesias de Nelas e Canas de Senhorim 

detêm a população com maiores habilitações literárias, ao passo que as freguesias de Moreira, Aguieira e 

Senhorim possuem a população com nenhuns ou mais baixos índices de escolaridade.  
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Gráfico 3.4 População residente por nível de escolaridade mais elevado completo no concelho de Nelas, 2011 

Fonte: INE, Censos 2011 

 

A população estudantil do concelho de Nelas era no ano letivo 2009/2010 de 2257 alunos distribuídos 

pelos vários níveis de ensino conforme ilustrado no gráfico seguinte. A maior parte da população estudantil 

frequenta o 1.º CEB, ao passo que o 2.º CEB é o menos representativo. 

 

 

 
Gráfico 3.5 Alunos Matriculados em 2009 / 2010 no concelho de Nelas 

Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Centro, 2010 
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