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1. NOTA INTRODUTÓRIA 
 

Os indicadores que sustentam a caraterização da realidade do território concelhio têm vindo a sofrer alterações, devendo as 

mesmas ser devidamente ponderadas e incorporadas na revisão do Plano Diretor Municipal, não apenas no âmbito dos 

estudos de caracterização e diagnóstico que suportam o estabelecimento da situação de referência do concelho, mas 

também, e sobretudo, aquando da redefinição das regras de ocupação e utilização dos solos e do estabelecimento de 

estratégias e políticas de desenvolvimento que se pretendem ver futuramente implementadas ao longo do período previsto 

para a vigência do plano. 

O Plano Diretor Municipal de Montemor-o-Novo procurará assim formalizar o estabelecimento de um diagnóstico 

demográfico do concelho, assumindo o mesmo por objetivo detalhar e singularizar o perfil da sua população residente, mas 

também sustentar a obtenção de um conhecimento relativo às tendências de evolução desta mesma população, por forma a 

perspetivar e equacionar um novo modelo de desenvolvimento e crescimento concelhio, mais equilibrado e sustentável, e que 

melhore se adeque à realidade atual e que se enquadre com as expetativas futuras. 

Quais as caraterísticas da população residente no concelho de Montemor-o-Novo? Quais as tendências evolutivas que se 

têm registado ao longo das décadas mais recentes? Quais os fatores que têm estado na génese desta evolução? As 

dinâmicas evolutivas observadas são sustentadas num diferencial entre as taxas de natalidade e mortalidade, ou, pelo 

contrário, resultam de fluxos migratórios? São estas algumas das questões que a presente análise procurará responder. 

As migrações poderão sem dúvida ser encaradas como a componente menos previsível da evolução de uma população, 

constituindo, de forma inquestionável, um fenómeno determinante para poder compreender as dinâmicas do território. Por 

que se movem as populações e quais as razões que estão na génese da sua mobilidade? Qual a situação concreta que tem 

vindo a verificar-se no concelho de Montemor-o-Novo? 

Poderão ser elencadas razões de natureza diversa que estarão na base deste fenómeno, de entre elas se podendo destacar 

as seguintes: 

 1. Razões de ordem económica, que constituem um fator determinante nos registos dos fluxos migratórios. 

Torna-se assim necessário a compreensão relativa à estrutura da base económica local que se encontra 

presente no concelho de Montemor-o-Novo, identificando os setores de atividade a que a população se 

encontra diretamente associada, que tipo de mercado e de empregos o concelho oferece à sua população 

residente, se os empregos gerados no concelho são capazes de suprir as necessidades desta população, ou 

se, pelo contrário, estão na génese das deslocações da população para outras localizações, de maior ou 

menor proximidade, por forma a garantir a satisfação das suas necessidades; 

 2. Razões de ordem territorial e infraestrutural, entre as quais se enquadram as acessibilidades. Em que 

sentido é que a presença ou a ausência de determinadas tipologias de infraestruturas podem determinar e 

influenciar os movimentos que estão na génese das deslocações entre os locais de residência e os locais de 

trabalho, ou entre locais de residência e os locais de ensino, e em que medida o concelho de Montemor-o-

Novo e a sua população, fortemente concentrada em torno da sede de concelho, se articula com outras 

realidades territoriais; 
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 3. Razões de ordem social. Estamos na presença de uma população aberta ou de uma população fechada 

(sem migrações)? A população desloca-se para satisfazer as suas necessidades de ordem social, 

designadamente em termos de acesso a funções de lazer? De que forma, e em que medida, é que estas 

questões se apresentam relacionadas com o nível de vida da população? 

 4. Razões de ordem cultural. A população residente constitui uma sociedade homogénea em termos 

culturais, linguísticos e religiosos, ou, ao invés, apresenta-se como uma sociedade heterogénea, com 

capacidade de ser geradora e recetora dessa mesma mobilidade?   

 5. Razões de ordem ambiental. A população é confrontada com a presença de áreas degradadas em termos 

ambientais, ou, pelo contrário, o território em que reside apresenta um elevado nível de padrões ambientais 

capazes de atrair população? 

Estas questões, embora padeçam de alguma subjetividade, serão entendidas como algumas das questões que irão orientar 

e auxiliar a formulação de outras que se afiguram merecedoras de análises mais aprofundadas, as quais serão formalmente 

desenvolvidas no âmbito de outros conteúdos documentais a produzir no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de 

Montemor-o-Novo.
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2. ASPETOS METODOLÓGICOS 
 

O conhecimento efetivo dos movimentos da população, da sua estrutura, composição e distribuição na realidade territorial em 

estudo, das dinâmicas evolutivas que em torno dela têm vindo a ocorrer, assim como dos fenómenos que estarão na génese 

das mudanças ocorridas, assume-se com um dos elementos determinantes no processo de adequação da atividade de 

planeamento e gestão à realidade territorial sobre a qual estas atividades incidem. 

No âmbito do presente descritor procurar-se-á desenvolver uma análise em torno de alguns dos principais indicadores 

demográficos que sustentam a caraterização da população residente no concelho de Montemor-o-Novo, assumindo para 

o efeito como principais elementos informativos os dados estatísticos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), nomeadamente a informação disponibilizada no âmbito dos Recenseamentos Gerais da População, sendo esta 

informação complementada, sempre que tal se entenda como necessário, através do recurso à informação produzida no 

âmbito de outros estudos e/ou trabalhos já desenvolvidos com um âmbito territorial similar ao do Plano Diretor Municipal de 

Montemor-o-Novo. 

Este diagnóstico sustentado na evolução dos principais indicadores de análise, constituirá assim um elemento auxiliar de 

importância extrema e um ponto de partida para o esboço das linhas de orientação que permitirão, de uma forma equilibrada 

e sustentável, perspetivar e equacionar o modelo de desenvolvimento que se pretende ver formalmente estabelecido 

para o território concelhio e concretizado ao longo do horizonte temporal previsto para a vigência do plano.
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3. ANÁLISE DEMOGRÁFICA E 
SOCIAL 

 

 

3.1. EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO 
 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a população residente apresenta-se definida como sendo o conjunto de pessoas 

que, independentemente do facto de se encontrarem presentes ou ausentes num determinado alojamento no momento da 

observação, viveram no local de residência habitual durante um período contínuo de, pelo menos, 12 meses anteriores ao 

momento da observação, ou que chegaram ao seu local de residência habitual no decurso do período correspondente aos 12 

meses anteriores ao momento da observação, com a intenção de aí permanecer durante um período mínimo de um ano. 

Uma análise relativa à variação e evolução da população residente orientada em função da sub-região do Alentejo Central 

permite afirmar que esta tem vindo a manifestar uma dinâmica demográfica negativa. A perda populacional tem vindo a 

assumir um caráter marcante e, apesar de nos anos de 1991 e 2001 se tenha assistido a um abrandamento da tendência, os 

dados dos Censos de 2011 revelam, de novo, uma diminuição da população residente da ordem dos 4 pontos percentuais. 

Quadro 1 - Evolução e variação da população residente nos concelhos da NUT III – Alentejo Central 

Concelhos 
População 
residente 

(1991) 

Variação 
(%) 1991-

2001 

População 
residente 

(2001) 

Variação 
(%) 2001-

2011 

População 
residente 

(2011) 

Variação 
(%) 1991-

2011 

Alandroal 7347 -10,37 6585 -11,27 5843 -20,47 

Arraiolos 8207 -7,20 7616 -3,32 7363 -10,28 

Borba 8254 -5,72 7782 -5,77 7333 -11,16 

Estremoz 15461 1,36 15672 -8,64 14318 -7,39 

Évora 53754 5,14 56519 0,14 56596 5,29 

Montemor-o-Novo 18632 -0,29 18578 -6,14 17437 -6,41 

Mora 6588 -12,14 5788 -13,99 4978 -24,44 

Mourão 3273 -1,31 3230 -17,55 2663 -18,64 

Portel 7525 -5,53 7109 -9,58 6428 -14,58 

Redondo 7948 -8,30 7288 -3,53 7031 -11,54 

Reguengos de Monsaraz 11401 -0,17 11382 -4,87 10828 -5,03 

Vendas Novas 10476 10,91 11619 1,95 11846 13,08 

Viana do Alentejo 5720 -1,84 5615 2,28 5743 0,40 

Vila Viçosa 9068 -2,17 8871 -6,22 8319 -8,26 

Alentejo Central 173654 0,00 173654 -3,99 166726 -3,99 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Esta tendência de perda populacional pode ser generalizada a praticamente todos os concelhos que integram a sub-região 

do Alentejo Central, verificando-se que as únicas exceções a esta tendência de decréscimo populacional ocorrem nos 

concelhos de Évora, Viana do Alentejo e Vendas Novas, que registaram ao longo deste último período intercensitário um 

crescimento da sua população residente em 0,14%, 2,28% e 1,95% respetivamente. 
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A realidade observada ao nível do concelho de Montemor-o-Novo segue a tendência de perda que se observa na generalidade 

dos concelhos que fazem parte integrante da sub-região do Alentejo Central. De facto, e tendo em presença os dois períodos 

intercensitários em análise, pode-se concluir que Montemor-o-Novo registou uma perda de 1195 habitantes, traduzindo-

se este registo numa variação negativa da ordem dos 6,4%, sendo importante salientar que a dinâmica de perda foi 

sobretudo sentida ao longo do último período intercensitário, em que a perda populacional observada se cifrou em torno de 

um registo da ordem dos 1141 habitantes. 

Analisando a evolução da população do concelho ao longo dos tempos, e tendo presentes os dados do quadro e gráfico 

seguintes, constata-se que até à década de 50, a população apresentava um registo de crescimento linear, tendo atingido o 

seu auge no ano censitário de 1950, com um registo populacional da ordem dos 38930 habitantes. 
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Figura 1 - Evolução da população residente no concelho de Montemor-o-Novo (1940-2011) 

No decurso da década de 50, muito por força do abrandamento do auge demográfico que se havia sentido nas décadas 

anteriores em resultado das campanhas de promoção da cultura cerealífera, fortemente caracterizadas pela sua associação 

a um grande nível de ocupação de mão de obra, a população viria a diminuir em cerca de 1602 residentes. 

A década compreendida entre os anos censitários de 1960 e 1970 viria a marcar e afetar de forma profunda os quantitativos 

demográficos do concelho, registando-se um decréscimo acentuado (Taxa de variação = -51,5%).  
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Quadro 2 - Evolução da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1940-2011) 

Freguesias  1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 

Cabrela  2801 4300 4095 1587 1771 869 703 649 

Landeira  967 - - - - - - - 

Lavre 4393 5156 4949 3791 3571 919 887 740 

Nossa Senhora do Bispo 3790 6249 6761 5440 6226 4994 5411 4931 

Nossa Senhora da Vila  3377 6429 6354 3996 5020 5200 5629 6070 

Represa 515 - - - - - - - 

Safira 1210 - - - - - - - 

Santa Sofia 660 - - - - - - - 

Santiago do Escoural  3574 4017 3584 1791 2301 1935 1659 1335 

São Cristóvão 1363 1866 1910 1486 1321 997 754 540 

Santo Aleixo 881 - - - - - - - 

São Brissos 520 - - - - - - - 

São Gens 780 - - - - - - - 

São Geraldo 1583 - - - - - - - 

São Mateus 1613 - - - - - - - 

São Romão 492 - - - - - - - 

Ciborro  - - - - - 898 841 714 

Cortiçadas do Lavre - - - - - 1136 995 821 

Foros de Vale Figueira - - - - - 976 1065 1070 

Silveiras  - - - - - 708 634 567 

Vendas Novas  6960 10913 9675 - - - - - 

Concelho 35479 38930 37328 18091 20210 18632 18578 17437 

Fonte: INE, Recenseamentos Gerais da População (1940-1981) e Censos 1991, 2001 e 2011 

O decréscimo populacional verificado terá resultado, em grande medida, devido à ocorrência dos fortes fenómenos migratórios 

que se fizeram sentir em todo o País, não só o êxodo rural em direção a Lisboa, mas também a forte corrente de 

emigração para o estrangeiro que viria a ocorrer ao longo da década de 60, e devido à reorganização administrativa ocorrida 

neste período, em que a freguesia de Vendas Novas que fazia parte integrante do concelho de Montemor-o-Novo, passou a 

concelho, assumindo este o mesmo nome.  

Segundo as análises desenvolvidas no âmbito da Carta Estratégica de Montemor-o-Novo, a desertificação acelerada 

poderá ser a expressão que melhor se adequa à evolução populacional observada no concelho no período 

compreendido entre os anos censitários de 1950 e 1970, tendo este mesmo fenómeno resultado, para além dos 

fundamentos supra expostos, das alterações ocorridas ao nível da estrutura produtiva existente, que se apresentava 

fortemente sustentada, e de forma quase exclusiva, numa base económica associada à agricultura extensiva, e, em particular, 

de uma forte diminuição das necessidades de mão de obra associada a esta mesma atividade agrícola e da escassez de 

oportunidades de emprego que se verificava ao nível de outros setores de atividade. 

No período intercensitário subsequente, década de 70, verifica-se um progressivo abrandamento do fenómeno migratório 

que se havia verificado na década anterior que se traduziu num acréscimo da população residente em cerca de 11,7%, 

resultando, em termos absolutos, num incremento da população residente de 2119 habitantes. 

De acordo com as análises desenvolvidas no âmbito da Carta Estratégica de Montemor-o-Novo, a evolução observada o 

longo deste período resulta, dos impactes positivos gerados pela reforma agrária e pelo poder local, sobretudo quando se 

atende ao seu papel enquanto fatores de contenção do despovoamento, e com o retorno de população das ex-colónias 

africanas, o que se verificou em meados da década de 70, embora a verdadeira extensão deste fenómeno possa ser de difícil 

quantificação. 
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Entre 1970 e 1981 verifica-se o desaparecimento de muitos lugares, cuja ocupação se encontrava associada a mão de 

obra agrícola existente no concelho. No entanto e apesar deste fenómeno, a população residente no concelho regista uma 

dinâmica de crescimento positiva, concluindo-se que existe uma concentração da população em aglomerados de maior 

dimensão, designadamente, e sobretudo, em torno dos aglomerados correspondentes às sedes de freguesias e na própria 

sede de concelho. 

A partir de 1981 verifica-se uma contínua perda populacional no concelho, como se verifica em grande parte dos 

concelhos do Alentejo. 

Os resultados dos Censos de 1991, refletem de novo uma dinâmica de perda da população residente relativamente ao 

ano censitário anterior, assumindo o registo observado uma perda de 1578 habitantes no território concelhio (variação 

negativa de 7,8%).  

A análise dos dados referentes aos Censos realizados em 2001 permite sustentar que a dinâmica evolutiva observada em 

torno da população residente no concelho registou apenas uma ligeira diminuição relativamente ao que havia sido 

anteriormente observado traduzindo um decréscimo populacional de apenas 54 habitantes, o que corresponde, em termos 

relativos, a uma variação negativa da ordem do 0,29%. 

Este ligeiro decréscimo observado ao longo do período intercensitário compreendido entre 1991 e 2001 poderia indiciar uma 

recuperação da dinâmica evolutiva da população residente no concelho, o que não veio no entanto a acontecer. 

Na realidade, a leitura e análise da informação referente aos últimos censos realizados (Censos de 2011) permite concluir 

que a dinâmica de perda que vinha a ser observada assume continuidade, constatando-se que o concelho de Montemor-o-

Novo apresentou um decréscimo da sua população residente em 1141 habitantes, correspondendo a uma variação 

negativa da ordem dos 6,14%, refletindo assim um acentuar da tendência de decréscimo que havia sido observada no período 

intercensitário anterior. 

Tendo em consideração o âmbito do presente documento entende-se qua a avaliação da dinâmica demográfica ocorrida ao 

nível das freguesias deverá centrar-se nos momentos censitários de 1991, 2001 e 2011, incidindo a mesma sobre o período 

de abrangência do PDM. 

Quadro 3 - Evolução da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011)  

Freguesias 1991 
Var 91/01 

(%) 
2001 

Var 01/11 
(%) 

2011 
Var 91/11 

(%) 

Cabrela  869 -19,10 703 -7,68 649 -25,32 

Lavre 919 -3,48 887 -16,57 740 -19,48 

Nossa Senhora do Bispo 4994 8,35 5411 -8,87 4931 -1,26 

Nossa Senhora da Vila  5200 8,25 5629 7,83 6070 16,73 

Santiago do Escoural  1935 -14,26 1659 -19,53 1335 -31,01 

São Cristóvão 997 -24,37 754 -28,38 540 -45,84 

Ciborro  898 -6,35 841 -15,10 714 -20,49 

Cortiçadas do Lavre 1136 -12,41 995 -17,49 821 -27,73 

Foros de Vale de Figueira 976 9,12 1065 0,47 1070 9,63 

Silveiras  708 -10,45 634 -10,57 567 -19,92 

Concelho 18632 -0,29 18578 -6,14 17437 -6,41 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Da análise dos dados do gráfico da figura 2 e quadro anterior verifica-se que, excetuando as freguesias que estão associadas 

à sede do concelho (Nossa Senhora da Vila e Nossa Senhora do Bispo) e a freguesia de Foros de Vale de Figueira, a 

tendência aponta para um decréscimo da população. As freguesias de Cabrela, Santiago do Escoural, São Cristóvão e 

Cortiçadas de Lavre registaram no período de 1991 a 2011 um decréscimo superior a 25%. De referir ainda, que a freguesia 

de São Cristóvão nesses 20 anos perdeu 457 residentes o que corresponde a cerca de -46% da população relativamente a 

1991. 

Estes valores denotam a tendência de diminuição de população nas freguesias mais rurais e um aumento nas 

freguesias mais urbanas, verificando-se a existência de uma deslocação das pessoas para a cidade ou para 

aglomerados mais próximos da cidade e com melhores acessibilidades, como é o caso de Foros de Vale de Figueira. 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, relativa à reorganização administrativa das freguesias houve 

lugar à criação de freguesias por agregação de algumas das freguesias já existentes no concelho de Montemor-o-Novo, 

resultando numa diminuição do número de freguesias, passando o concelho a apresentar uma organização administrativa 

sustentada em apenas 7 freguesias, ao invés das 10 freguesias que haviam sido consideradas aquando da realização dos 

Censos de 2011. 
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Figura 2 - Evolução da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011) 

A reorganização administrativa operada agregou as freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre e as freguesias de Nossa 

Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, estando representadas no quadro seguinte as áreas e população 

residente resultantes dessa agregação. 

Quadro 4 - Distribuição da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (2011), de acordo com a 
reorganização administrativa de 2013 

Freguesia Área (km2) População (2011) 

Cabrela 192,26 649 

Ciborro 55,49 714 

U.F: de Cortiçadas de Lavre e Lavre 213,70 1561 

Foros de Vale de Figueira 67,40 1070 

U.F. de N.S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 419,49 11568 

São Cristóvão 145,92 540 

Santiago do Escoural 138,70 1335 

Concelho  1232,97 17437 
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Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 e INE, Censos 2011 

Da leitura do quadro anterior constata-se que é a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do 

Bispo e Silveiras, a freguesia com maior área (419,9 Km2) e onde se concentra 66,3% da população do concelho 

(11568 residentes), facto que se justifica por ser nesta freguesia que se localiza a cidade de Montemor-o-Novo. 

As freguesias de São Cristóvão, Cabrela e Ciborro, apresentam pouca expressão em termos populacionais, com uma 

população residente de, respetivamente, 540, 649 e 714 habitantes. Estas três freguesias, no seu conjunto, apresentam um 

registo populacional de 1903 habitantes, o que corresponde, em termos relativos, a cerca de 10,9% do total da população 

residente no concelho de Montemor-o-Novo.  
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Figura 3 - Distribuição da população residente por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (2011) 

Para uma melhor compreensão da distribuição da população no território concelhio é importante ter em atenção a ocupação 

por lugares. Entende-se por lugar, de acordo com a definição do INE, um "Aglomerado populacional com dez ou mais 

alojamentos destinados à habitação de pessoas e com uma designação própria, independentemente de pertencer a uma ou 

mais freguesias." 

Neste sentido, os quadros seguintes representam a população residente (Censos 2011) por lugares em cada uma das 

freguesias, tendo em conta a reorganização administrativa de 2013.  

Quadro 5 - Distribuição da população residente por lugares na Freguesia de Cabrela 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 
Residente 

% Pop. / Total 
Freguesia 

% Pop. / Total 
Concelho 

Cabrela 568 87,5% 3,3% 

Residual 81 12,5% 0,5% 

Freguesia de Cabrela 649 100% 3,7% 

Fonte: INE, Censos 2011 

Quadro 6 - Distribuição da população residente por lugares na Freguesia de Ciborro 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 
Residente 

% Pop. / Total 
Freguesia 

% Pop. / Total 
 Concelho  

Ciborro 672 94,1% 3,9% 

Residual 42 5,9% 0,2% 

Freguesia do Ciborro  714 100% 4,1% 

Fonte: INE, Censos 2011 
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Da leitura dos quadros anteriores constata-se que o peso da população residente nas freguesias de Cabrela e Ciborro 

relativamente à população total do concelho é de 3,7% e 4,1%. Para além dos aglomerados sedes de freguesia não existem 

outros lugares, concentrando-se a população maioritariamente nestes aglomerados, apenas 12,5% e 5,9% da população 

residente se distribui pelo território da freguesia, considerado espaço residual. 

Quadro 7 - Distribuição da população residente por lugares na Freguesia de Foros de Vale de Figueira 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 
Residente 

% Pop. / Total 
Freguesia 

% Pop. / Total 
 Concelho 

Foros de Vale de Figueira 978 91,4% 5,6% 

Courelas da Caneira 35 3,3% 0,2% 

Courelas da Carvalhice 9 0,8% 0,1% 

Courelas da Freixeirinha 25 2,3% 0,1% 

Courelas do Portaleiro 6 0,6% 0,0% 

Residual 17 1,6% 0,1% 

Freguesia de Foros de Vale de Figueira 1070 100% 6,1% 

Fonte: INE, Censos 2011 

Maioritariamente a população concentra-se no aglomerado de Foros de Vale de Figueira, 91,4% da população da 

freguesia. Embora existam outros lugares, estes têm uma expressão muito pouco significativa em termos de população (75 

pessoas), o que corresponde a 8,6% população residente da freguesia.  

Quadro 8 - Distribuição da população residente por lugares na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 

Residente 

% Pop. / Total 

Freguesia 

% Pop. / Total 

Concelho 

Cortiçadas de Lavre 463 29,7% 2,7% 

Lavre 482 30,9% 2,8% 

Casas Novas 56 3,6% 0,3% 

Paraíso da Mata 33 2,1% 0,2% 

Courelas da Gralheira 3 0,2% 0,0% 

Foros da Palhota 51 3,3% 0,3% 

Alhos Vedros 37 2,4% 0,2% 

Vale das Custas 53 3,4% 0,3% 

Vale da Chama 33 2,1% 0,2% 

Cimarros 14 0,9% 0,1% 

Vinha das Canas 37 2,4% 0,2% 

Vale da Pedreira 5 0,3% 0,0% 

Courela de Santa Comba 17 1,1% 0,1% 

Foros da Mata 26 1,7% 0,1% 

Residual 251 16,1% 1,4% 

UF Cortiçadas de Lavre e Lavre 1561 100% 9,0% 

Fonte: INE, Censos 2011 

A população residente na União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre representa 9% da população do concelho, 

e concentra-se essencialmente nos aglomerados de Cortiçadas de Lavre (463 residentes) e Lavre (482 residentes) que 

em conjunto correspondem a 60,5% da população da freguesia. 

Importa ainda referir que 23,4% da população da freguesia (365 residentes) reside em lugares e que 251 pessoas (16,1% da 

população da freguesia) residem em espaço residual, ou seja, em espaço rural em propriedades mais isoladas. 
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Quadro 9 - Distribuição da população residente por lugares na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora 
do Bispo e Silveiras 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 
Residente 

% Pop. / Total 
Freguesia 

% Pop. / Total 
Concelho 

Montemor-o-Novo (cidade) 8681 75% 49,8% 

Silveiras 359 3,1% 2,1% 

Baldios 79 0,7% 0,5% 

São Geraldo 123 1,1% 0,7% 

Fazendas do Cortiço 262 2,3% 1,5% 

Rosenta 60 0,5% 0,3% 

Ferro da Agulha 38 0,3% 0,2% 

Rebola 46 0,4% 0,3% 

Maia 158 1,4% 0,9% 

Lanita 19 0,2% 0,1% 

Reguengo 220 1,9% 1,3% 

Pintada 95 0,8% 0,5% 

Foros da Adua 31 0,3% 0,2% 

Santa Sofia 46 0,4% 0,3% 

Residual 1351 11,7% 7,7% 

UF N.ª Sr.ª da Vila, N.ª Sr.ª Bispo e Silveiras 11568 100% 66,3% 

Fonte: INE, Censos 2011 

Da leitura do quadro anterior importa referir que: 

 A União de Freguesias de Nossa Senhora Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras representa em termos de 

população residente 66,3% da população do Concelho; 

 75% da população residente da freguesia concentra-se na Cidade de Montemor-o-Novo, que representa 

49,8% da população do Concelho; 

 O Aglomerado de Silveiras e os lugares de Fazendas do Cortiço e Reguengo têm mais de 200 residentes; 

 Os lugares de São Geraldo e Maia têm mais de 100 residentes; 

 Na área correspondente ao espaço residual (isolados) residem 1351 indivíduos. 

Quadro 10 - Distribuição da população residente por lugares na Freguesia de São Cristóvão 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 
Residente 

% Pop. / 
TotalFreguesia 

% Pop. / Total 
Concelho 

São Cristóvão 350 64,8% 2,0% 

Baldios 3 0,6% 0,0% 

Foros da Amendonça 24 4,4% 0,1% 

Foros do Pinheiro 15 2,8% 0,1% 

Foros da Tojeira 63 11,7% 0,4% 

Residual 85 15,7% 0,5% 

Freguesia de São Cristóvão 540 100% 3,1% 

Fonte: INE, Censos 2011 

A população da freguesia de São Cristóvão reside maioritariamente na sede de freguesia (64,8%), verificando-se no 

entanto que 18,9% reside nos lugares dos Foros de Amendonça, Pinheiro e da Tojeira na envolvência de São Cristóvão onde 
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a propriedade é constituída por parcelas de média dimensão. A freguesia de São Cristóvão representa apenas 3% da 

população residente no concelho. 

Quadro 11 - Distribuição da população residente por lugares na Freguesia de Santiago do Escoural 

Unidade Territorial - Lugares INE 
População 
Residente 

% Pop. / Total 
Freguesia 

% Pop. / Total 
Concelho 

Santiago do Escoural 964 72,2% 5,5% 

Aldeia da Biscaia 24 1,8% 0,1% 

Casa Branca 154 11,5% 0,9% 

São Brissos 109 8,2% 0,6% 

Residual 84 6,3% 0,5% 

Freguesia de Santiago do Escoural 1335 100% 7,7% 

Fonte: INE, Censos 2011 

A freguesia de Santiago do Escoural representa 7,7% dos residentes do concelho e 72,2% da população da freguesia reside 

em Santiago Escoural (964 residentes), 11,5% em Casa Branca (154 residentes) e 8,2% em São Brissos (109 residentes). 

3.2. DENSIDADE POPULACIONAL 
 

A densidade populacional apresenta-se definida, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) como sendo a 

intensidade do povoamento expressa pela relação entre o número de habitantes de uma área territorial determinada e a 

superfície desse território, sendo habitualmente expressa em número de habitantes por quilómetro quadrado. 

Tendo por base os dados estatísticos referentes aos Censos de 2011, o concelho de Montemor-o-Novo apresentava, nesta 

data, uma população total de 17437 habitantes, traduzindo a mesma uma densidade populacional da ordem dos 14,14 

hab/km2. 

A densidade populacional registada para o concelho assume um valor pouco expressivo, e que resultará de forma 

inequívoca da extensa área territorial do concelho. O registo observado relativamente a este indicador confere-lhe apenas 

o estatuto de 9º concelho com maior densidade populacional de entre o conjunto de concelhos que faz parte integrante da 

NUT III do Alentejo Central, inferência que pode ser sustentada através da leitura e análise da informação constante do quadro 

que se apresenta. 

Quadro 12 - Densidade populacional do concelho de Montemor-o-Novo e dos concelhos que integram a NUT III - Alentejo Central 

Unidade geográfica Área (km2) População (2011) 
Densidade 

populacional 
(hab/km2) 

Portugal Continental 89102,14 10047621 112,77 

Alentejo 31604,90 757302 23,96 

Alentejo Central 7393,46 166726 22,55 

Alandroal 542,68 5843 10,77 

Arraiolos 683,75 7363 10,77 

Borba 145,19 7333 50,51 

Estremoz 513,80 14318 27,87 

Évora 1307,08 56596 43,30 

Montemor-o-Novo 1232,97 17437 14,14 

Mora 443,95 4978 11,21 
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Unidade geográfica Área (km2) População (2011) 
Densidade 

populacional 
(hab/km2) 

Mourão 278,63 2663 9,56 

Portel 601,01 6428 10,70 

Redondo 369,51 7031 19,03 

Reguengos de Monsaraz 464,00 10828 23,34 

Vendas Novas 222,39 11846 53,27 

Viana do Alentejo 393,67 5743 14,59 

Vila Viçosa 194,86 8319 42,69 

Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 e INE, Censos 2011 

No concelho de Montemor-o-Novo a densidade populacional é claramente inferior aos valores da densidade 

populacional do Alentejo Central (22,55 hab/km2) e da região do Alentejo (23,96 hab/km2), sendo igualmente inferiores 

ao registo da densidade populacional verificada ao nível do continente (112,77 hab/km2).A baixa densidade populacional 

do concelho resulta não só das características de povoamento que o concelho apresenta, mas também, e sobretudo, pela 

extensa área de abrangência territorial (1233 Km2). 

Ao nível das freguesias constata-se que a freguesia que apresenta uma maior densidade populacional é a União de 

Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, que apesar de ser a freguesia do concelho 

que apresenta uma maior área de abrangência territorial, resultante da agregação de três freguesias quando da reorganização 

administrativa de 2013, é no entanto a freguesia onde reside 66,3% da população e onde se insere a cidade de Montemor-o-

Novo (75% da população da freguesia). 

Tendo em conta a informação constante do quadro apresentado, torna-se possível assumir uma divisão do território concelhio, 

no que observa relação direta com a densidade populacional, em três zonas distintas: Norte, Centro e Sul.  

Quadro 13 - Densidade populacional por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo  

Freguesia Área (km2) 
População 

(2011) 

Densidade 
populacional 

(hab/km2) 

Cabrela 192,26 649 3,38 

Ciborro 55,49 714 12,87 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 213,70 1561 7,30 

Foros de Vale de Figueira 67,40 1070 15,88 

UF de N. S. da Vila, N.S. do Bispo e Silveiras 419,49 11568 27,58 

São Cristóvão 145,92 540 3,70 

Santiago do Escoural 138,70 1335 9,63 

Concelho  1232,97 17437 14,14 

Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 e INE, Censos 2011 

A zona central, como anteriormente referido, apresenta-se como a zona do concelho onde se observa uma densidade 

populacional mais elevada. O registo de 27,58 hab/km2 que se encontram associados à União de Freguesias de Nossa 

Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras surge complementado pela densidade populacional que se observa na 

freguesia de Foros de Vale de Figueira (15,88 hab/km2), resultando assim, ao nível destas duas freguesias, uma densidade 

populacional da ordem dos 25,95 hab/km2, registo que continua a assumir-se como sendo manifestamente superior ao 

observado para o concelho de Montemor-o-Novo, que, como referido, assumia, no ano intercensitário em análise, um registo 

de densidade populacional da ordem dos 14,14 hab/km2. 
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A zona Norte do concelho engloba as freguesias de Ciborro e União de Freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre, que 

apresentam registos de densidade populacional de, respetivamente, 12,87 e 7,3 hab/km2. Estas duas freguesias, apesar de 

se encontrarem sob influência dos traçados de dois eixos viários tidos como estruturantes ao nível do território concelhio (EN 

114 e da ER2) assumem um registo de densidade populacional conjunto da ordem dos 8,45 hab/km2, assumindo este registo 

uma expressão manifestamente inferior à que se observa ao nível do concelho. 

Será, por último, de considerar a zona Sul do concelho, na qual se incluem as freguesias de Santiago do Escoural, São 

Cristóvão e Cabrela, sendo de referir que, de entre este conjunto de freguesias, a freguesia de Santiago do Escoural é aquela 

que observa uma maior relação de proximidade com a sede de concelho.  

Existe de facto uma relação de proximidade entre Montemor-o-Novo e Santiago do Escoural, proximidade esta que se 

apresenta reforçada pela presença do traçado da ER2 (antiga EN2), não sendo assim de estranhar que esta freguesia 

assuma, ao nível desta zona do concelho, o registo de densidade populacional mais elevado (9,63 hab/km2).  

A densidade populacional observada nesta freguesia, apesar de ser já inferior ao registo que se observa para o concelho, 

assume uma expressão claramente superior à que se verifica nas duas outras freguesias consideradas, designadamente as 

freguesias de São Cristóvão e Cabrela, que apresentavam, no ano censitário de 2011, registos de densidade populacional 

de, respetivamente 3,7 e 3,38 hab/km2. 

Na sua globalidade, estas três freguesias apresentam um registo de densidade populacional da ordem dos 5,29 hab/km2, que 

assume uma expressão manifestamente inferior à que se observa nas outras zonas do concelho, sendo mesmo inferior ao 

registo que se verifica ao nível do concelho de Montemor-o-Novo. 

3.3. ESTRUTURA ETÁRIA DA 
POPULAÇÃO 

 

A análise desenvolvida em torno da evolução da estrutura etária da população residente no concelho de Montemor-o-Novo 

ao longo das últimas décadas permite constatar que o grupo etário que assume maior representatividade em termos de 

população é o grupo etário dos 15 aos 64 anos, representando cerca de 59,3% do total de residentes no concelho no ano 

de 2011. 
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Figura 4 - População residente por grandes grupos etários no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011) 

Da leitura do gráfico constata-se que o grupo etário 15-64 ano tem vindo a diminuir nas últimas décadas, 

correspondendo a 63,2% em 1991 e apenas a 59,3% da população no ano de 2011.  

Idêntica dinâmica tem sido observada em torno da população residente até aos 14 anos, verificando-se uma diminuição 

de 1060 indivíduos neste grupo etário em duas décadas. De acordo com os dados estatísticos referentes aos Censos de 

2011, a população com menos de 14 anos representava neste ano censitário cerca de 12% do total da população residente 

no concelho. 

Quadro 14 - Evolução da distribuição da população residente por grandes grupos etários no concelho de Montemor-o-Novo 
(1991-2011) 

Grupos etários 
1991 2001 2011 

N.º % N.º % N.º % 

0-14 anos 3155 16,9 2334 12,6 2095 12,0 

15-64 anos 11778 63,2 11489 61,8 10339 59,3 

65 anos ou +  3699 19,9 4755 25,6 5003 28,7 

Total 18632 100,0 18578 100,0 17437 100,0 

Fonte: INE, Recenseamentos da População de 1981, Censos 1991, 2001 e 2011 

Legenda: Decréscimo  Acréscimo 

Relativamente ao grupo etário com 65 ou mais anos, constata-se que a tendência é de crescimento, verificando-se um 

aumento de cerca de 8,8 pontos percentuais desde 1991, refletindo um envelhecimento da população de Montemor-o-

Novo ao longo das últimas décadas. 

Em termos relativos, e de acordo com os dados constantes do quadro apresentando, pode afirmar-se que a população idosa 

em 1991 representava cerca de 19,9% da população residente no concelho, valor que em 2011 já correspondia a 28,7%, ou 

seja um aumento de 1304 idosos relativamente a 1991.  
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O peso da população idosa residente no concelho de Montemor-o-Novo é superior ao verificado na sub-região do 

Alentejo Central e na própria região do Alentejo, embora com dinâmicas idênticas, o que vem confirmar o envelhecimento 

generalizado da população da região. 

Quadro 15 - Distribuição da população residente por grandes grupos etários no concelho de Montemor-o-Novo, na sub-região 
do Alentejo Central e na região do Alentejo (2011) 

Grupos etários 
Montemor-o-Novo Alentejo Central  Alentejo  

N.º % N.º % N.º % 

0-14 anos 2095 12,0 22189 13,3 102774 13,6 

15-64 anos 10339 59,3 103866 62,3 471540 62,3 

65 anos ou +  5003 28,7 40767 24,4 182988 24,2 

Total 17437 100,0 166822 100,0 757302 100,0 

Fonte: INE, Censos 2011 

De facto, e tendo por base os dados referentes aos Censos de 2011, pode-se verificar que a população com 65 ou mais anos 

de idade residente no concelho representava, neste ano censitário, cerca de 28,7% da população residente no concelho, 

registo que assume uma expressão claramente superior à dos registos observados para a sub-região do Alentejo Central e 

para a região do Alentejo, que neste mesmo ano censitário apresentavam uma população com 65 ou mais anos de idade 

(24% do total da população residente nestas unidades administrativas). 
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Figura 5 - Distribuição da população residente por grandes grupos etários no concelho de Montemor-o-Novo, na sub-região do 

Alentejo Central e na região do Alentejo (2011) 

A análise orientada em função da distribuição da população residente nas diversas freguesias do concelho por grandes grupos 

etários permite afirmar que a freguesia onde se encontra localizada a sede de concelho é a que apresenta um valor 

percentual relativo ao grupo etário dos 15-64 anos (61,8%) superior ao registado para o concelho (59,3%) o que poderá 

indiciar o caráter de atratividade da sede de concelho, sobretudo no que observa relação direta com a fixação de 

residentes em idade ativa. 
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Quadro 16 - Estrutura etária da população por freguesia (2011) 

Freguesias Total 

Grupos etários 

0-14 anos 15-64 anos 65 anos ou +  

N.º % N.º % N.º % 

Cabrela 649 42 6,5 338 52,1 269 41,4 

Ciborro 714 61 8,5 366 51,3 267 37,4 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 1561 134 8,6 871 55,8 556 35,6 

Foros de Vale de Figueira 1070 129 12,1 590 55,1 351 32,8 

UF de N. S. da Vila, N. S. do Bispo e Silveiras 11568 1569 13,6 7148 61,8 2851 24,6 

São Cristóvão 540 44 8,1 277 51,3 219 40,6 

Santiago do Escoural 1335 116 8,7 729 54,6 490 36,7 

Concelho 17437 2095 12,00 10339 59,3 5003 28,7 

Fonte: INE, Censos 2011 

Relativamente à população com idade até aos 14 anos, verifica-se que a freguesia onde se encontra localizada a sede de 

concelho é aquela que apresenta um registo mais expressivo (13,6%), sendo superior ao registo médio da população 

integrada neste grupo etário ao nível do concelho, que representava, no ano censitário em análise, cerca de 12% do total da 

população residente no concelho. 
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Figura 6 - Estrutura etária da população por freguesia (2011) 

O registo médio observado para o concelho de Montemor-o-Novo ao nível deste grupo etário apenas assume uma expressão 

similar na freguesia de Foros de Vale de Figueira, que apresentava no ano censitário de 2011 uma população residente com 

idade até aos 14 anos que correspondia a cerca de 12,1% do total da população residente na freguesia, podendo esta situação 

assumir justificação na proximidade e nas acessibilidades relativamente à sede de concelho, tornando assim uma freguesia 

mais atrativa à fixação de população em idade ativa e, consequentemente de uma população jovem. 

Todas as restantes freguesias apresentam uma população jovem que assume uma expressão manifestamente inferior à do 

valor médio que se observa ao nível da sede de concelho, assumindo a este nível particular destaque a freguesia de Cabrela, 

que no ano censitário em análise apresentava um registo de população residente com idade até 14 anos correspondente a 

apenas 6,5%. 

Relativamente à população com idade superior a 65 ou mais anos de idade, verifica-se que, com exceção da União de 

Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, todas as restantes freguesias apresentam registos 
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superiores ao registo do concelho, que se situa nos 28,7%. Na globalidade, estas apresentam uma população idosa que 

assume um peso sempre superior a 30% da população residente na respetiva freguesia, registando as freguesias de Cabrela 

e São Cristóvão, valores de 41,4% e 40,6%, podendo desta forma concluir-se que são as duas freguesias do concelho que 

apresentam uma população residente mais envelhecida. 

O agravamento do envelhecimento da população é uma realidade transversal a todo o país, sendo mais notória na região 

Alentejo onde o concelho de Montemor-o-Novo se insere, sendo considerada de acordo com os censos de 2011, a região 

mais envelhecida do país.  

A análise do índice de envelhecimento, que traduz a relação entre a população idosa e a população jovem, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos e o número de pessoas com idades 

compreendidas entre os 0 e os 14 anos (expressa habitualmente por 100 pessoas dos 0 aos 14 anos), permite sustentar esta 

constatação, verificando-se que na região do Alentejo o índice de envelhecimento passou de 163 para 178 idosos por cada 

100 jovens registo manifestamente superior ao observado em Portugal, onde este indicador passou de 102, em 2001 para 

128 em 2011.  

Quadro 17 - Índice de envelhecimento (2001-2011) 

Unidade Territorial 2001 2011 

Portugal 102,2 127,8 

Alentejo 162,7 178,0 

Alentejo Central 160,5 183,7 

Alandroal 226,0 267,2 

Arraiolos 197,5 211,8 

Borba 177,8 194,2 

Estremoz 192,1 245,0 

Évora 123,6 137,1 

Montemor-o-Novo 203,7 238,8 

Mourão 143,8 165,8 

Portel 166,1 221,3 

Redondo 179,6 201,0 

Reguengos de Monsaraz 166,9 169,5 

Sousel 227,6 246,4 

Vendas Novas 152,1 178,0 

Viana do Alentejo 168,6 178,3 

Vila Viçosa 134,3 155,6 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Em 2011, no Alentejo Central todos os municípios apresentam índices de envelhecimento superiores a 100, o que 

significa que têm mais população idosa do que jovem, verificando-se um agravamento em todos os concelhos de 2001 para 

2011. No concelho de Montemor-o-Novo, este indicador passou de 203,7 em 2001 para 238 idosos por cada 100 jovens 

em 2011, registo que embora inferior ao observado em alguns dos concelhos do Alentejo Central não deixa de ser significativo 

e reflete o envelhecimento da população concelhia, sendo manifestamente superior aos registos da região do Alentejo e 

do País.  
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Uma análise desagregada deste indicador, orientada em função das diversas freguesias do concelho de Montemor-o-Novo, 

vem sustentar as inferências anteriormente estabelecidas em torno do envelhecimento generalizado da população residente 

no concelho, como se pode depreender através da leitura da informação disponibilizada no quadro que se apresenta. 

De facto, praticamente todas as freguesias apresentam índices de envelhecimento superiores ao verificado para o concelho 

no ano censitário de 2011, sendo de assumir como única exceção a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa 

Senhora do Bispo e Silveiras, com um índice de envelhecimento de 181,7, o que poderá assumir justificação no facto de ser 

nesta freguesia que se encontra 75% da população dos 0-14 anos e 69% população em idade ativa que reside no concelho 

de Montemor-o-Novo. 

Quadro 18 - Índice de envelhecimento nas freguesias do concelho de Montemor-o-Novo (2011) 

Freguesias 
Índice de 

envelhecimento (%) 

Cabrela 640,5 

Ciborro 437,7 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 414,9 

Foros de Vale de Figueira 272,1 

UF de N. Sra. da Vila, N. Sra. do Bispo e Silveiras 181,7 

São Cristóvão 497,7 

Santiago do Escoural 422,4 

Concelho 238,8 

Fonte: INE, Censos 2011 

Excetuando a freguesia de Foros de Vale de Figueira e a União de Freguesias Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do 

Bispo e Silveiras, todas as freguesias têm índices superiores a 400, o que significa que existem mais de 4 pessoas idosas por 

cada indivíduo dos 0 aos de 14 anos de idade. Assume neste contexto particular destaque o índice de envelhecimento da 

freguesia de Cabrela de 640,5, traduzindo a existência de uma relação de 6,4 idosos por cada jovem dos 0 aos de 14 anos 

de idade 

3.4. DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 
POR ESCALÕES ETÁRIOS E POR 
SEXOS 

 

O concelho de Montemor-o-Novo apresenta uma estrutura etária que manifesta uma tendência para o estreitamento da base 

e para o alargamento do topo da sua pirâmide etária, como se pode depreender através da leitura da informação constante 

do quadro que se apresenta.  

A situação observada reflete, de forma inequívoca, e como anteriormente referido, a existência de uma população residente 

no concelho que se encontra associada a um fenómeno de envelhecimento, o que pode ser comprovado, não apenas 

através da variação negativa que se regista ao longo do período intercensitário em análise ao nível de alguns dos escalões 

que integram a base da estrutura / pirâmide etária, mas também, e sobretudo, pelo aumento da peso da população idosa 

residente, com particular ênfase para a população que integra os escalões etários com idade superior a 75 anos. 
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Quadro 19 - Distribuição da população residente por escalões etários no concelho de Montemor-o-Novo 

Escalões etários 

População residente  

2001 2011 

N.º % N.º % 

0-4 anos 735 4,0 631 3,6 

5-9 anos 697 3,8 741 4,2 

10-14 anos 902 4,9 723 4,1 

15-19 anos 1148 6,2 740 4,2 

20-24 anos 1222 6,6 831 4,8 

25-29 anos 1215 6,5 982 5,6 

30-34 anos 1093 5,9 1094 6,3 

35-39 anos 1123 6,0 1176 6,7 

40-44 anos 1183 6,4 1084 6,2 

45-49 anos 1057 5,7 1111 6,4 

50-54 anos 1077 5,8 1163 6,7 

55-59 anos 1073 5,8 1050 6,0 

60-64 anos 1298 7,0 1108 6,4 

65-69 anos 1443 7,8 1082 6,2 

70-74 anos 1284 6,9 1172 6,7 

75-79 anos 986 5,3 1239 7,1 

80-84 anos 584 3,1 868 5,0 

85-89 anos 335 1,8 454 2,6 

90 ou + anos 123 0,7 188 1,1 

Total 18578 100,0 17437 100,0 

Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 

Uma análise exclusivamente orientada em função da distribuição da população residente por sexos permite constatar que o 

concelho de Montemor-o-Novo apresentava, à data dos Censos de 2011, um maior efetivo de população residente do 

sexo feminino. 

Quadro 20 - Distribuição da população por sexos e escalões etários (2011) 

Escalões etários 

2011 

Homens Mulheres 

N.º % N.º % 

0-4 anos 320 50,7 311 49,3 

5-9 anos 381 51,4 360 48,6 

10-14 anos 371 51,3 352 48,7 

15-19 anos 395 53,4 345 46,6 

20-24 anos 427 51,4 404 48,6 

25-29 anos 515 52,4 467 47,6 

30-34 anos 553 50,5 541 49,5 

35-19anos 569 48,4 607 51,6 

40-44anos 556 51,3 528 48,7 

45-49anos 572 51,5 539 48,5 

50-54anos 572 49,2 591 50,8 

55-59anos 512 48,8 538 51,2 

60-64anos 509 45,9 599 54,1 

65-69anos 478 44,2 604 55,8 

70-74anos 499 42,6 673 57,4 

75-79 anos 559 45,1 680 54,9 

80-84 anos 403 46,4 465 53,6 

85-89 anos 201 44,3 253 55,7 

90 ou + anos 69 36,7 119 63,3 

Total 8461 48,5 8976 51,5 

Fonte: INE, Censos 2011 
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De facto, e tendo por base os dados estatísticos referentes a este ano censitário, a população residente feminina no concelho 

apresentava-se constituída por 8976 pessoas, traduzindo-se em termos relativos em 51,5% da população total residente no 

concelho de Montemor-o-Novo. 
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Figura 7 - Pirâmide etária do concelho de Montemor-o-Novo (2011) 

Resulta da análise da informação disponibilizada a constatação que a prevalência de população feminina não assume um 

caráter linear, ou seja, não é extensível a todos os escalões etários, sendo efetivamente notório a partir do escalão etário dos 

50 aos 54 anos. Por oposição, constata-se a existência de um maior efetivo de população masculina nos escalões etários 

que constituem a base da estrutura etária da população, verificando-se esta situação em todos escalões etários que se 

encontram associados à população jovem (em idade não ativa), assim como em grande parte partes dos escalões etários 

que integram a população em idade ativa. 

3.5. MIGRAÇÕES E ATRAÇÃO DE 
NOVOS RESIDENTES 

 

A análise da informação que se encontra disponibilizada no quadro seguinte permite constatar que a população imigrante no 

concelho relativamente a 31/12/2009 era de 489 habitantes, correspondendo este registo a cerca de 2,8% do total de 

residentes no concelho. 

Esta população é constituída por 409 residentes provenientes de outros concelhos, cerca de 83,6% do total, e por 80 

residentes provenientes do estrangeiro (16,4%). 
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Quadro 21 - População residente segundo as migrações (relativamente a 31/12/2009), por concelho de residência habitual em 
21/03/2011 

Freguesias 
População 

residente em 
2011 

População que não 
mudou de concelho 

Imigrantes do concelho  

Provenientes de 
outros concelho 

Provenientes do 
estrangeiro 

N.º % N.º % N.º % 

Cabrela  649 579 89,21 25 3,85 5 0,77 

Ciborro 714 661 92,58 10 1,4 4 0,56 

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre 1561 1416 90,71 34 2,18 4 0,26 

Foros de Vale de Figueira 1070 947 88,5 18 1,68 5 0,47 

UF de N.S. Vila, N.S. Bispo e Silveiras 11568 9946 85,98 253 2,19 52 0,45 

São Cristóvão  540 460 85,19 22 4,07 1 0,19 

Santiago do Escoural  1335 1178 88,24 47 3,52 9 0,67 

Concelho 17437 15187 87,10 409 2,35 80 0,46 

Fonte: INE, Quadros 6.09 e 6.11 (Censos 2011) (adaptado) 

Constata-se de facto que em todas as freguesias do concelho a população imigrante se apresenta maioritariamente 

constituída por residentes provenientes de outros concelhos, assumindo a população proveniente do estrangeiro um 

registo claramente inferior, podendo mesmo a sua expressão no total da população residente nas diversas freguesias do 

concelho ser considerada residual. 

A única freguesia em que a população proveniente do estrangeiro assume alguma expressão corresponde à União de 

Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, com um total de 52 residentes. Esta população 

assume no entanto uma expressão residual na estrutura da população residente, representando apenas 0,45% dos residentes 

na freguesia. 

A presença da população imigrante assume particular expressão na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, 

Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, onde residem 305 imigrantes, ou seja cerca de 62,3% do total da população imigrante 

identificada. 

Assume igualmente alguma expressão a população imigrante residente na freguesia de Santiago do Escoural, com 56 

residentes, correspondendo a mesma a cerca de 11,5%.  

Tendo em presença os valores supra mencionados, poder-se-á assumir que o concelho de Montemor-o-Novo se apresenta 

pouco atrativo à instalação de novos residentes, uma vez que a população imigrante assume uma expressão pouco 

significativa na estrutura da população residente. 

De acordo com a informação constante do quadro apresentado, torna-se ainda possível verificar que uma significativa maioria 

da população de Montemor-o-Novo (87,1%) não mudou de concelho de residência. 

A situação observada ao nível do concelho é similar em todas as freguesias, constatando-se que as duas freguesias que 

apresentam um registo menos expressivo são as freguesias de São Cristóvão (85,19%) e União de Freguesias de Nossa 

Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras (85,98%). 

Uma análise das migrações ocorridas, tendo em presença a divisão administrativa existente anteriormente à reorganização 

administrativa das freguesias em 2013 e a informação do quadro seguinte, permite constatar que grande parte da população 

que mudou de residência, fê-lo dentro da mesma freguesia (1040 habitantes).  
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Quadro 22 - População residente segundo as migrações (relativamente a 31/12/2009), por concelho de residência habitual em 
21/03/2011 

Freguesias 
População 

residente em 
2011 

População que mudou de residência (relativamente a 31/12/2009) 

Na mesma 
freguesia 

Noutra 
freguesia do 

mesmo 
município 

Noutro 
município  

No 
estrangeiro  

Cabrela  649 34 5 25 5 

Lavre  740 37 19 16 3 

Nossa Senhora do Bispo  4931 349 217 112 25 

Nossa Senhora da Vila  6070 336 242 130 23 

Santiago do Escoural  1335 76 23 47 9 

São Cristóvão  540 42 13 22 1 

Ciborro 714 33 4 10 4 

Cortiçadas de Lavre 821 42 3 18 1 

Silveiras  567 26 15 11 4 

Foros de Vale de Figueira 1070 65 30 18 5 

Concelho 17437 1040 571 409 80 

Fonte: INE, Quadros 6.09 (Censos 2011)  

Ao nível da população que mudou de freguesia de residência dentro do concelho, 571 habitantes, assume particular destaque 

a atratividade das freguesias de Nossa Senhora do Bispo e Nossa Senhora da Vila. 

3.6. INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
 

Tidos em atenção e conhecidos os dados estatísticos referentes às principais variáveis demográficas que caracterizam o 

concelho de Montemor-o-Novo, torna-se igualmente pertinente a obtenção de um conhecimento sumário relativo a alguns dos 

indicadores demográficos, entre eles se incluindo algumas taxas e índices que permitem sustentar um melhor conhecimento 

da dinâmica demográfica registada no concelho. 

A consulta destes indicadores demográficos foi concretizada tendo por base os dados estatísticos disponibilizados pelo 

Instituto Nacional de Estatística, bem como a informação estatística constante da PORDATA - Base de Dados de Portugal 

Contemporâneo. 

De acordo com a definição do INE, a Taxa Bruta de Natalidade, é o número de nados vivos ocorrido durante um determinado 

período de tempo, geralmente um ano civil, referido à população média desse período, sendo usualmente expressa em 

número de nados-vivos por 1000 habitantes (permilagem). 

Quadro 23 – Evolução da taxa bruta de natalidade no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se enquadra 
(‰) 

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 7,4 8,5 8,8 10,8 

2009 6,4 7,8 8,2 9,4 

2010 6,9 7,9 8,4 9,6 

2011 6,9 8,2 8,1 9,1 

2012 6,9 7,8 7,9 8,5 

2013 6,0 7,1 7,1 7,9 
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Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2014 6,4 6,8 7,0 7,9 

Fonte: www.pordata.pt 

Da leitura do quadro anterior, verifica-se que a taxa bruta de natalidade tem vindo a diminuir, contribuindo assim para 

tendência de decréscimo populacional que o concelho de Montemor-o-Novo tem vindo a manifestar. De facto, e tendo por 

base os registos referentes aos dois últimos anos censitários, torna-se possível constatar que se assistiu a uma diminuição 

da taxa bruta de natalidade, cifrando-se a mesma em 6,9 ‰ em 2011, enquanto no ano censitário anterior (2001), a taxa em 

análise apresentava um valor ligeiramente superior, com um registo da ordem dos 7,4 ‰. Esta tendência de decréscimo tem 

vindo a assumir continuidade no período subsequente aos últimos Censos, verificando-se, em 2014, que a taxa bruta de 

natalidade no concelho assumia uma expressão de 6,4 ‰. 
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Figura 8 - Evolução da Taxa Bruta de Natalidade (2001 - 2014) 

Uma análise comparativa da evolução deste indicador com os registos da taxa bruta de natalidade ao nível das diversas 

NUT's em que o concelho se enquadra, permite concluir que a taxa bruta de natalidade do concelho é inferior às 

registadas para o Alentejo Central, região do Alentejo e Continente, concluindo-se que a tendência de decréscimo da 

Taxa de Natalidade é um fenómeno transversal a todas as unidades territoriais em análise. 

No entanto, e apesar do concelho continuar a apresentar a taxa bruta de natalidade menos elevada, a tendência evolutiva 

registada ao longo do período em análise aponta para uma clara aproximação entre os valores das taxas nas várias unidades 

administrativas, ainda que o nivelamento que tem vindo a verificar-se constitua um reflexo de uma diminuição efetiva do 

número de nados-vivos em todas estas unidades territoriais. 

O segundo indicador objeto de análise assume correspondência com a Taxa Bruta de Mortalidade, traduzindo esta o número 

de óbitos registado durante um determinado período de tempo, normalmente um ano civil, referido à população média desse 

período, sendo expressa em número de óbitos por cada 1000 habitantes (permilagem). 

Quadro 24 - Evolução da taxa bruta de mortalidade no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se 
enquadra (‰) 
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Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 12,4 12,3 13,5 10,1 

2009 15,5 13,2 13,6 9,9 

2010 15,8 13,4 13,8 10,0 

2011 14,8 12,2 13,4 9,8 

2012 14,0 13,3 13,9 10,3 

2013 15,4 13,2 13,6 10,2 

2014 14,8 13,4 13,5 10,1 

Fonte: www.pordata.pt 

Da análise do quadro anterior, verifica-se que a taxa bruta de mortalidade no concelho tem vindo a aumentar, sendo de 

assumir que esta dinâmica, em articulação com a diminuição da taxa bruta de natalidade no concelho, tem contribuído, a par 

de outros fatores, para a diminuição da população residente no concelho de Montemor-o-Novo. 

Na realidade, e tidos em consideração os registos da taxa bruta de mortalidade referentes a 2001 e 2011, torna-se notório o 

aumento da taxa bruta de mortalidade no concelho, tendo a mesma assumido um registo da ordem dos 12,4 ‰, em 2001, e 

de 14,8 ‰ no ano censitário de 2011, ainda assim inferior aos registos observados nos anos de 2009 e 2010, em que se 

registaram valores de, respetivamente 15,5 ‰ e 15,8 ‰. 

A tendência de aumento da taxa bruta de mortalidade constitui um reflexo do envelhecimento generalizado da população 

residente que tem vindo a ocorrer no concelho ao longo das últimas décadas, tendo apresentado uma dinâmica variável 

no período posterior ao ano censitário de 2011.  

De facto, os registos observados após este ano censitário não assumem um comportamento linear, tendo a taxa observado 

um ligeiro decréscimo em 2012 (14,0 ‰) e um crescimento no ano seguinte (15,4 ‰). O registo da taxa bruta de mortalidade 

ocorrido em 2013 viria de novo a diminuir no ano seguinte, cifrando-se, em 2014, em torno de um valor da ordem dos 14,8 

‰, registo que se apresenta idêntico ao que havia sido anteriormente observado no ano censitário de 2011. 

Não obstante se verificar a ocorrência de algumas variações em torno dos registos associados à taxa bruta de mortalidade 

do concelho, a tendência verificada ao longo do período em análise aponta para um aumento desta taxa.  
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Figura 9 - Evolução da Taxa Bruta de Mortalidade (2001 - 2014) 
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De facto, e tendo em presença a informação anterior, pode-se considerar que os registos da taxa bruta de mortalidade da 

região do Alentejo e do Continente têm-se mantido estáveis, apresentando registos que refletem uma taxa bruta de 

mortalidade com um valor na ordem dos 13,5 ‰ e 10,1 ‰, respetivamente. Idêntica inferência não poderá ser estabelecida 

ao nível da sub-região do Alentejo Central e do próprio concelho de Montemor-o-Novo, uma vez que os dados estatísticos 

disponibilizados apontam para um aumento dos valores associados à taxa bruta de mortalidade nestas duas unidades 

administrativas. 

Em resultado da análise da informação constante do quadro apresentado, pode concluir-se que o concelho de Montemor-o-

Novo apresenta uma taxa bruta de mortalidade superior à observada para todas as restantes unidades 

administrativas em análise. Verificando-se que a dinâmica de crescimento desta taxa é superior à observada ao nível da 

sub-região do Alentejo Central, crendo-se que esta ocorrência poderá assumir explicação no facto do concelho de Montemor-

o-Novo apresentar uma população mais envelhecida. 

A Taxa de Crescimento Natural assume-se enquanto indicador estatístico resultante do cruzamento da informação referente 

à taxa de natalidade e à taxa de mortalidade, traduzindo a diferença entre ambas, sendo o saldo obtido expresso por cada 

1000 habitantes (permilagem). 

A análise da taxa de crescimento natural que se verifica no concelho de Montemor-o-Novo permite sustentar algumas das 

considerações anteriormente formalizadas, legitimando a conclusão que o concelho tem vindo a apresentar um saldo 

natural negativo, refletindo assim uma taxa de crescimento natural igualmente negativa. 

Quadro 25 - Evolução da taxa de crescimento natural no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se 
enquadra (‰) 

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 -5 -3,8 -4,7 0,7 

2009 -9,1 -5,4 -5,4 -0,5 

2010 -8,9 -5,5 -5,4 -0,4 

2011 -7,9 -4 -5,3 -0,7 

2012 -7,1 -5,5 -6 -1,8 

2013 -9,4 -6,1 -6,5 -2,3 

2014 -8,4 -6,6 -6,5 -2,2 

Fonte: www.pordata.pt 

De facto, e tendo em presença os dados estatísticos que se encontram diretamente associados a este indicador, torna-se 

evidente que a taxa de crescimento natural que se verifica no concelho assumiu, ao longo de todo o período em análise, um 

registo negativo, sendo notória a evolução negativa ocorrida entre os anos censitários de 2001 e 2011. A taxa de 

crescimento natural observada no início do período intercensitário 2001-2011 apresentava um registo negativo da ordem dos 

5 ‰, assumindo no ano censitário de 2011 uma expressão, igualmente negativa, da ordem dos 7,9 ‰. 

Embora se tenha assistido a uma ligeira quebra no ano de 2012, a dinâmica anteriormente verificada continua a observar-se, 

registando-se uma taxa de crescimento natural negativa de 8,4 ‰ em 2014, registo claramente superior ao de 2001. 

Uma análise comparativa da evolução da taxa de crescimento natural nas diversas NUT's em que o concelho se insere permite 

concluir que a esta taxa têm vindo a registar uma dinâmica evolutiva negativa em todas as unidades territoriais em 

análise, ainda que com uma expressão variável, como se pode observar da leitura do quadro anterior. O concelho de 
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Montemor-o-Novo regista valores muito superiores quando comparados com a taxa de crescimento natural do Continente, 

que em 2014 era de -8,4‰ para o Concelho e de -2,2‰ para o Continente. 

A Taxa de Fecundidade Geral traduz o número de nados-vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, 

normalmente um ano civil, referido ao efetivo médio de mulheres em idade fértil (entre os 15 e os 49 anos) nesse mesmo 

período, expressa em número de nados-vivos por cada 1000 mulheres em idade fértil. 

Da leitura da informação estatística disponibilizada para este indicador, constata-se que a taxa de fecundidade geral 

observada no concelho de Montemor-o-Novo tem vindo a decrescer ao longo do período em análise, ainda que esta 

diminuição ocorra de forma pouco expressiva. O registo deste indicador no ano censitário de 2001 era 35,6 ‰, sendo no ano 

censitário seguinte (2011) de 34,3 ‰.  

Quadro 26 - Evolução da taxa de fecundidade geral no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se 
enquadra (‰) 

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 35,6 37,7 39,3 42,7 

2009 31,2 35,1 37,6 39,0 

2010 34,3 35,9 38,9 40,1 

2011 34,3 37,6 37,9 38,6 

2012 34,7 36,2 37,1 36,4 

2013 30,1 33,0 33,7 34,1 

2014 32,6 32,2 33,4 34,4 

Fonte: www.pordata.pt 

A diminuição generalizada da taxa de fecundidade geral é transversal a todas as unidades territoriais, verificando-se 

uma dinâmica de perda ao nível deste indicador, sendo esta sobretudo notória no Continente, que tinha um valor de 42,7 ‰ 

no ano de 2001 e que no ano de 2014 tem um valor de 34,4‰. 
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Figura 10 - Evolução da Taxa Fecundidade Geral (2001 - 2014) 

A dinâmica evolutiva observada, independentemente das variações ocorridas em cada uma das unidades territoriais em 

análise, reflete no entanto uma tendência de uniformização da taxa de fecundidade geral, verificando-se de facto uma 

aproximação efetiva dos valores observados nas diversas unidades territoriais em estudo ao longo do período em análise. 
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Será no entanto de observar que a taxa de fecundidade geral verificada no concelho assume uma expressão inferior 

quando comparada com as taxas que se verificam nas outras unidades territoriais em análise. Esta inferência pode ser 

assumida praticamente em todos os períodos considerados, constituindo a única exceção o registo ocorrido em 2014, onde 

se constata que o valor da taxa de fecundidade geral do concelho de Montemor-o-Novo (32,6 ‰) se apresenta ligeiramente 

superior ao valor observado ao nível deste indicador na sub-região do Alentejo Central (32,2 ‰). 

Para além dos indicadores demográficos anteriormente considerados, será igualmente importante para a compreensão da 

realidade demográfica concelhia a análise dos seguintes índices: índice de dependência de jovens, Índice de dependência de 

idosos, índice de dependência total, índice de envelhecimento, índice de longevidade e a relação de substituição de gerações. 

O índice de dependência de jovens (IDJ) traduz a relação entre a população jovem e a população em idade ativa, definida 

usualmente como o quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos e o número de 

pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos. Este índice é usualmente expresso em percentagem, 

traduzindo-se no número de jovens por cada 100 pessoas em idade ativa. 

Quadro 27 - Índice de dependência de jovens no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se enquadra (%)  

 

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 20,3 21,8 21,5 23,3 

2011 20,3 20,3 21,8 22,4 

Fonte: www.pordata.pt 

Da análise do quadro anterior constata-se que o índice de dependência de jovens no concelho é de 20,3 para ambos os 

anos considerados, o que significa que para cada 100 pessoas em idade ativa existem 20 jovens.  

Uma análise comparativa com os registos dos índices de dependência ao nível das diversas NUT's em que o concelho se 

enquadra permite concluir que o concelho apresenta um índice de dependência de jovens inferior às restantes unidades 

territoriais em análise, indiciando assim, uma população jovem proporcionalmente inferior à que se encontra presente 

nessas mesmas unidades territoriais.  

No entanto, verifica-se que no ano de 2011 os índices de dependência do concelho e da sub-região do Alentejo Central 

assumem o mesmo valor (20,3%). 

O índice de dependência de idosos, representa a relação entre a população idosa e a população em idade ativa, definida 

habitualmente como o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos de idade e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, expresso em número de idosos por cada 100 pessoas em idade ativa (%).  

Quadro 28 - Índice de dependência de idosos no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se enquadra (%)  

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 41,4 35,2 34,9 24,4 

2011 48,4 39,3 38,8 29,2 

Fonte: www.pordata.pt 

Em resultado da análise desenvolvida com base nos dados estatísticos referentes à evolução deste indicador ao longo dos 

diversos anos censitários considerados, torna-se possível concluir que a expressão assumida pela população idosa 
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relativamente à população ativa do concelho tem vindo a aumentar, sustentando assim, e uma vez mais, a inferência 

estabelecida em torno do envelhecimento da população residente no concelho de Montemor-o-Novo. 

De facto, verifica-se que em 2001 existia uma relação de 41,4 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, registo inferior 

ao observado no último ano censitário considerado (2011), em que o índice de dependência de idosos traduzia já, ao nível do 

concelho de Montemor-o-Novo, a existência de 48,4 idosos por cada 100 pessoas em idade ativa, registando um agravamento 

de 7 pontos percentuais.  

A análise comparativa estabelecida em torno da evolução do índice de dependência de idosos que se verifica para as diversas 

NUT's em que o concelho se insere permite constatar uma tendência de aumento do número de idosos dependentes da 

população ativa em todas as unidades territoriais consideradas. No entanto é de assinalar que no concelho de Montemor-

o-Novo no ano de 2011, os valores são claramente superiores aos da sub-região Alentejo Central (39,3%) da região Alentejo 

(38,8%) e do Continente (29,2%). 

O índice de dependência total traduz a relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, definido o 

quociente entre o número de pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos em conjunto com as pessoas que 

possuem 65 ou mais anos de idade e o número de pessoas com idades compreendidas entre os 15 e os 64 anos, ou seja, a 

população em idade ativa. Este índice, tal como os índices anteriormente objeto de análise, é igualmente expresso em 

percentagem, refletindo esta o número de jovens e de idosos por cada 100 pessoas em idade ativa.  

O índice de dependência total é um indicador que permite uma perceção sobre o esforço que a sociedade exerce sobre a 

população ativa.  

Os resultados dos Censos 2011 permitem quantificar que o esforço da sociedade sobre a população ativa no Continente se 

agravou na última década em 4% e que, a menos que se verifique uma inversão da diminuição da natalidade, este indicador 

tenderá a agravar-se.  

Quadro 29 - Evolução do índice de dependência total no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se 
enquadra (%)  

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 61,7 57,0 56,4 47,7 

2011 68,7 60,6 60,6 51,6 

Fonte: www.pordata.pt 

Ao nível do concelho de Montemor-o-Novo constata-se um agravamento do índice de dependência total, cifrando-se o 

mesmo, no ano censitário de 2011, em 68,7%, ou seja 68,7 dependentes (jovens e idosos) por cada 100 residentes em idade 

ativa, valor superior ao que havia sido observado para o ano de 2001 (61,7). Este agravamento é consequência de um 

aumento do índice de dependência de idosos que subiu de 41,3 para 48,4 de 2001 para 2011 respetivamente, e da 

diminuição do número de jovens.  

Estes resultados refletem o perfil demográfico do concelho caracterizado por um aumento da população mais idosa e pela 

diminuição da população mais jovem, motivado sobretudo pela diminuição da natalidade. 
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Comparativamente com as unidades territoriais em que o concelho se enquadra, torna-se possível observar um aumento 

dos valores do índice de dependência total em todas as unidades territoriais no ano de 2011, sendo o valor no concelho 

(68,7) superior a todas as unidades (Alentejo Central e Região Alentejo (60,6); e Continente (51,6). 

A tendência evolutiva deste indicador ao nível do concelho tem vindo a registar um incremento superior ao observado na sub-

região do Alentejo Central e na região do Alentejo, assumindo, no ano censitário de 2001, uma expressão da ordem dos 

61,7%, valor claramente superior aos registos de 57,0% e 56,4% observados para a sub-região e para a região, 

respetivamente. 

O índice de envelhecimento traduz a relação entre a população idosa e a população jovem, sendo o mesmo usualmente 

definido como sendo o quociente entre o número de pessoas com 65 ou mais anos de idade e o número de pessoas com 

idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Este índice, tal como os índices anteriormente considerados e analisados, é 

expresso em percentagem, traduzindo a mesma o número de idosos por cada 100 jovens. 

O envelhecimento da população representa um dos fenómenos demográficos mais preocupantes das sociedades atuais, pois 

tem reflexos de âmbito socioeconómico com impacto nas políticas sociais e de sustentabilidade.1 

Quadro 30 - índice de envelhecimento no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se enquadra (%)  

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 203,7 160,05 162,7 102,2 

2011 238,8 183,7 178,0 127,8 

Fonte: www.pordata.pt 

Os resultados dos Censos 2011 indicam que o índice de envelhecimento acentuou o predomínio da população idosa 

sobre a população jovem, verificando-se que o envelhecimento da população na última década ocorreu de forma 

generalizada em todo o país. 

Como se pode constatar através da leitura da informação estatística o índice de envelhecimento no concelho representa um 

crescente aumento do peso da população idosa residente traduzindo-se o índice de envelhecimento no concelho, no ano 

censitário de 2011, em 238,8%, ou seja, na existência de 238,8 idosos com 65 ou mais anos de idade por cada 100 residentes 

jovens com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. 

Resulta da análise do quadro a constatação que o concelho de Montemor-o-Novo é a unidade territorial em que o índice de 

envelhecimento tem vindo a manifestar um crescimento mais significativo, sendo a unidade territorial em que o fenómeno de 

envelhecimento da população é mais notório. 

Esta notoriedade assume particular expressão em 2011, ano em que o concelho de Montemor-o-Novo apresentava um índice 

de envelhecimento da ordem dos 238,8%, registo claramente superior ao observado na sub-região do Alentejo Central 

(183,7%) e na região do Alentejo (178,0%), distanciando-se igualmente, e cada vez mais, dos registos associados ao índice 

de envelhecimento que se verifica ao nível do Continente que, neste ano censitário, assumiu uma expressão da ordem dos 

127,8%, o que significa que Portugal tem hoje mais população idosa do que jovem.  

                                                           
1 Censos 2011 - Resultados Provisórios - Análise de Resultados 
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O índice de longevidade traduz, por definição, a relação entre a população mais idosa e a população idosa, representando 

o quociente entre o número de pessoas com 75 ou mais anos de idade e o número de pessoas com 65 ou mais anos. Sendo 

igualmente expresso em percentagem, este índice reflete o número de número de pessoas com 75 ou mais anos de idade 

por cada 100 idosos.  

Tendo por base os dados estatísticos torna-se possível concluir que o índice de longevidade no concelho de Montemor-

o-Novo tem vindo a aumentar, cifrando-se, no ano censitário de 2011, em 54,9%, ou seja, mais de metade da população 

idosa residente no concelho possui 75 ou mais anos de idade. 

O agravamento deste índice, em 12% numa década, reflete um aumento do peso da população idosa com 75 ou mais anos 

relativamente à população idosa, traduzindo-se num crescente e continuado envelhecimento da população residente no 

concelho. 

Quadro 31 - Evolução do índice de longevidade no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho se enquadra 
(%)  

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 42,6 42,8 42,7 41,4 

2011 54,9 53,6 51,9 47,9 

Fonte: www.pordata.pt 

A dinâmica que se observa ao nível deste indicador no território concelhio é similar à que se observa nas diversas NUT's em 

que o concelho se enquadra, verificando-se de facto, que em todas as unidades territoriais em análise apresentam um 

incremento dos registos, podendo assim inferir-se que estamos na presença de realidades em que o envelhecimento da 

população se tem vindo a assumir como um fenómeno generalizado, sendo este mais notório nas unidades territoriais que se 

encontram associadas à região do Alentejo. 

Não obstante todas as unidades territoriais em análise apresentarem um aumento do peso da população com 75 ou mais 

anos na população idosa residente na sua área geográfica, a evolução deste indicador foi mais significativa no concelho 

de Montemor-o-Novo, que em 2011, apresentava um índice de longevidade da ordem dos 54,9%.  

O valor deste índice ao nível do concelho é ligeiramente superior aos registos observados ao nível da sub-região do Alentejo 

Central e da região do Alentejo que apresentavam em 2011, índices de longevidade de 53,6% e 51,9%, valores superiores 

ao verificado para o Continente (47,9%). Ao nível da sub-região e da região também se verificam índices de longevidade que 

refletem a existência de uma população com 75 ou mais anos que representa já mais de metade da sua população idosa 

residente situação que não pode, nem deve ser desconsiderada. 

A relação de substituição de gerações, por definição, traduz a relação entre o número de indivíduos entre os 15 e os 39 de 

idade e o número de indivíduos entre os 40 e os 64 anos, permitindo uma aferição relativa à capacidade das gerações mais 

novas assegurarem a substituição das gerações mais antigas. 

Tendo por base a informação do quadro anterior, assim como o pressuposto que assume que quando o efetivo da população 

com idades compreendidas entre os 15 e os 39 anos de idade é superior ao número de residentes com idades compreendidas 

entre os 40 e os 64 anos a substituição de gerações se encontra assegurada, torna-se de possível assumir que a capacidade 

de substituição de gerações no concelho de Montemor-o-Novo nem sempre tem sido garantida. 
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Quadro 32 - Evolução da relação de substituição de gerações no concelho de Montemor-o-Novo e nas NUTs em que o concelho 
se enquadra  

Anos Concelho Alentejo Central Alentejo Continente 

2001 1,02 1,11 1,06 1,19 

2011 0,87 0,89 0,88 0,94 

Fonte: www.pordata.pt / INE, Recenseamento Geral da População 1960 e Censos 2001 e 2011 

De facto, a relação verificada entre os grupos etários supra referenciados nem sempre tem garantido esta substituição, 

situação que, uma vez mais pode ser assumida como um reflexo do envelhecimento da população residente no concelho e 

de uma diminuição efetiva da população jovem potencialmente ativa. Esta capacidade de substituição de gerações apenas 

viria a registar-se no ano censitário de 2001, ainda que por força de um registo de apenas 1,02.  

A análise da informação estatística disponibilizada em torno deste indicador, designadamente a que decorre dos Censos de 

2011, permite sustentar que a evolução observada ao longo do último período intercensitário aponta para uma 

diminuição efetiva do registo anteriormente verificado, cifrando-se o mesmo em 0,87, sendo assim de assumir que em 

2011, a capacidade de substituição de gerações no concelho se apresentava comprometida, legitimando a conclusão que, 

num horizonte temporal de curto / médio prazo, será expetável uma diminuição da população ativa em idade adulta, 

ou seja, da população com idades compreendidas entre os 40 e os 64 anos. 

A tendência de diminuição da relação de substituição de gerações é transversal a todas as unidades territoriais em análise, 

verificando-se no entanto que esta incapacidade de assegurar a substituição de gerações tem assumido uma maior expressão 

no concelho, ainda que os dados estatísticos disponibilizados apontem para uma aproximação dos valores da relação de 

substituição de gerações em todas as unidades territoriais em análise e para uma situação generalizada de incapacidade em 

assegurar esta substituição. 

3.7. FAMÍLIAS 
 

O conceito de família clássica apresenta-se definido, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), como sendo o 

conjunto de pessoas que têm como lugar de residência um mesmo alojamento e que têm entre si relações de parentesco (de 

direito ou de facto), podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento. De acordo com a definição supra, é igualmente 

considerada como uma família clássica qualquer pessoa independente que ocupe uma parte ou a totalidade de uma unidade 

de alojamento. 

Este conceito de família clássica surge complementado com o conceito de família institucional, que corresponde ao conjunto 

de pessoas que têm como lugar de residência um alojamento coletivo e que, independentemente da relação de parentesco 

entre si, observam uma disciplina comum, são beneficiários dos objetivos de uma instituição e são governados por uma 

entidade interior ou exterior ao grupo. 

Observados estes pressupostos, e tendo em consideração a informação estatística disponibilizada nos Censos do INE, será 

de assumir que as análises desenvolvidas em torno deste indicador consideram o conceito de família como um todo, pelo 
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que, sempre que disponíveis, os elementos estatísticos utilizados traduzem o valor resultante da agregação dos dados 

estatísticos referentes às famílias clássicas e institucionais. 

Quadro 33 - Evolução do número de famílias por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011)  

Freguesias 1991 2001 2011 

Cabrela  339 296 275 

Lavre 332 340 302 

Nossa Senhora do Bispo 1798 2043 1999 

Nossa Senhora da Vila  1809 2073 2340 

Santiago do Escoural  748 683 595 

São Cristóvão 396 308 248 

Ciborro  333 332 300 

Cortiçadas do Lavre 435 401 361 

Foros de Vale Figueira 374 421 408 

Silveiras  267 249 244 

Concelho 6831 7146 7072 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

De facto, uma leitura e análise da informação constante dos quadros que se apresentam permitem de imediato constatar que 

nas últimas duas décadas (1991 a 2011), se registou um aumento do número de famílias, resultando a variação num 

acréscimo de 241 famílias (3,53%). 

Quadro 34 - Variação do número de famílias por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011) 

Freguesias 
1991/2001 2001/2011 1991/2011 

Abs % Abs % Abs % 

Cabrela -43 -12,68 -21 -7,09 -64 -18,88 

Lavre 8 2,41 -38 -11,18 -30 -9,04 

Nossa Senhora do Bispo 245 13,63 -44 -2,15 201 11,18 

Nossa Senhora da Vila 264 14,59 267 12,88 531 29,35 

Santiago do Escoural -65 -8,69 -88 -12,88 -153 -20,45 

São Cristóvão -88 -22,22 -60 -19,48 -148 -37,37 

Ciborro -1 -0,30 -32 -9,64 -33 -9,91 

Cortiçadas do Lavre -34 -7,82 -40 -9,98 -74 -17,01 

Foros de Vale Figueira 47 12,57 -13 -3,09 34 9,09 

Silveiras -18 -6,74 -5 -2,01 -23 -8,61 

Concelho 315 4,61 -74 -1,04 241 3,53 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

A análise orientada em torno das dinâmicas ocorridas no período intercensitário compreendido entre 1991 e 2001 permite 

constatar que apesar da população residente no concelho ter diminuído ao longo deste período, ainda que de forma pouco 

expressiva, o número de famílias viria a apresentar uma evolução positiva, traduzindo-se esta variação num aumento de 315 

famílias relativamente ao ano censitário de 1991, o que em termos relativos refletiu uma variação da ordem dos 4,6%. 
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Figura 11 - Variação do número de famílias por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1991-2011) 

A variação positiva observada resulta sobretudo do crescimento do número de famílias ocorrido nas freguesias mais 

urbanas do concelho, nomeadamente as freguesias de Nossa Senhora do Bispo e Nossa Senhora da Vila, que 

apresentaram ao longo deste período um crescimento de 245 e 264 famílias, respetivamente, sendo igualmente de assinalar 

o aumento do número de famílias nas freguesias de Foros de Vale Figueira (47 famílias) e Lavre (8 famílias), registos estes 

que foram suficientes para compensar as perdas ocorridas nas restantes freguesias do concelho.  

A análise das dinâmicas mais recentes, nomeadamente as ocorridas ao longo do período compreendido entre os dois últimos 

anos censitários (2001 e 2011), permite de imediato afirmar que praticamente todas as freguesias do concelho assistiram 

a uma diminuição do seu número de famílias, acompanhando as dinâmicas da população residente. 

A única exceção a esta regra encontra-se associada à freguesia de Nossa Senhora da Vila, que registou um aumento de 267 

famílias, crescimento este que não foi no entanto suficiente para colmatar os registos de crescimento negativo observados 

nas restantes freguesias, os quais refletiram, em termos globais, um decréscimo de 74 famílias (-1,04%). 

A dinâmica de perda que se observa no concelho tem vindo igualmente a ser acompanhada pela crescente concentração 

da população residente e das famílias nas freguesias de Nossa Senhora do Bispo, Nossa Senhora da Vila e Foros de 

Vale de Figueira, sendo estas as únicas que registaram entre 1991 e 2011 um crescimento do número de famílias, com uma 

variação positiva de 531 (11,2%), 201 (29,4%) e 34 famílias (+ 9,1%), respetivamente. 

Quadro 35 - Distribuição das famílias por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo de acordo com a reorganização 
administrativa de 2013 

Freguesia Famílias  % 

Cabrela 275 3,89 

Ciborro 300 4,24 

U.F. de Cortiçadas de Lavre e Lavre 663 9,38 

Foros de Vale de Figueira 408 5,77 

U.F. Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 4583 64,80 

São Cristóvão 248 3,51 

Santiago do Escoural 595 8,41 

Concelho  7072 100,00 

Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 e INE, Censos 2011 
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Relativamente à distribuição do número de famílias por freguesia, tendo em conta a reorganização administrativa de 2013, 

importa referir que 64,8% do número de famílias do concelho (4593) encontram-se na União de Freguesias de Nossa Senhora 

da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras. A União de freguesias de Cortiçadas de Lavre e Lavre tinha no ano de 2011, 

663 famílias (9,38%) e a Freguesia de Santiago do Escoural 8,41% das famílias do concelho, o que corresponde a 595 

famílias. 

As análises anteriormente estabelecidas em torno dos indicadores “população residente” e “número de famílias” permite aferir 

sobre a evolução da dimensão média das famílias residentes nas diversas freguesias que fazem parte integrante do concelho 

de Montemor-o-Novo, estando a mesma traduzida no quadro que se apresenta. 

64,80%

9,38%

8,41% 5,77%
4,24%

3,89%

3,51%

11,64%

UF de Nossa Senhora da Vila, Nossa 

Senhora do Bispo e Silveiras

UF de Cortiçadas de Lavre e Lavre

Santiago do Escoural

Foros de Vale de Figueira

Ciborro

Cabrela

São Cristóvão

 

Figura 12 - Distribuição das famílias por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo 

A análise desenvolvida com base na informação estatística disponibilizada no âmbito dos Censos realizados ao longo do 

período em análise permite concluir que o concelho de Montemor-o-Novo e todas as suas freguesias têm vindo a 

observar uma diminuição da dimensão média da família. 

Quadro 36 - Evolução da dimensão média da família por freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (1960-2011) 

Freguesias 1991 2001 2011 

Cabrela  2,56 2,38 2,36 

Lavre 2,77 2,61 2,45 

Nossa Senhora do Bispo 2,78 2,65 2,47 

Nossa Senhora da Vila  2,87 2,72 2,59 

Santiago do Escoural  2,59 2,43 2,24 

São Cristóvão 2,52 2,45 2,18 

Ciborro  2,70 2,53 2,38 

Cortiçadas do Lavre 2,61 2,48 2,27 

Foros de Vale Figueira 2,61 2,53 2,62 

Silveiras  2,65 2,55 2,32 

Concelho 2,73 2,60 2,47 

Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 

Esta dinâmica de decréscimo do número de indivíduos por família assume uma evolução continuada e linear ao longo do 

período em análise traduzindo-se ao nível do concelho num registo em 2011, de 2,47 indivíduos por família. O registo 

observado neste último ano censitário reflete ao nível do concelho a existência de um agregado familiar que, em média, 
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apresenta menos que um filho, o que constitui um reflexo da diminuição da natalidade que se tem vindo a sentir ao longo 

das últimas décadas, sendo extensível a todas as freguesias do concelho. 

A dinâmica observada desde 1991, reflete a tendência para uma diminuição da dimensão média da família, tendo 

apresentado registos que variaram entre os 2,73 indivíduos por família, em 1991, e os 2,47 indivíduos por família no último 

ano censitário em análise (2011). 

Tendo em consideração a reorganização administrativa recentemente operada no território concelhio, torna-se importante 

assumir que, por força desta mesma reorganização se verificaram alguns ajustes à dimensão média das famílias no concelho 

de Montemor-o-Novo, designadamente nas freguesias que foram objeto de agregação. 

Quadro 37 - Dimensão média das famílias nas freguesias no concelho de Montemor-o-Novo (2015) 

 

Freguesia População (2011) Famílias (2011) 
Indivíduos / 

família 

Cabrela 649 275 2,36 

Ciborro 714 300 2,38 

U.F. de Cortiçadas de Lavre e Lavre 1561 663 2,35 

Foros de Vale de Figueira 1070 408 2,62 

U.F. Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras 11568 4583 2,52 

São Cristóvão 540 248 2,18 

Santiago do Escoural 1335 595 2,24 

Concelho  17437 7072 2,47 

Fonte: www.dgterritorio.pt - CAOP 2015 e INE, Censos 2011 

Os valores do quadro anterior, não traduzem quaisquer alterações passíveis de invalidar as considerações e conclusões 

estabelecidas anteriormente, sendo válida a conclusão que a dimensão média da família tem vindo a diminuir de forma 

continuada, apresentando, de acordo com os Censos de 2011, um registo de uma família média em que o número de filhos 

é inferior a um. 

3.8. ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO 
 

A dimensão da componente demográfica assume, num contexto de prática de planeamento, e em concreto no âmbito da 

figura do Plano Diretor Municipal, um caráter determinante, resultando esta importância da necessidade de assumir um 

conhecimento da população concelhia num futuro próximo.  

Neste contexto, e tendo em presença que a dinâmica evolutiva da população residente pode e deve ser entendida como um 

instrumento importante e influente no processo de tomada de decisão e na definição de estratégias de desenvolvimento e 

políticas municipais, torna-se imperativa a realização, ainda que de forma expedita, de uma estimativa da evolução da 

população residente no concelho de Montemor-o-Novo num horizonte temporal de curto / médio prazo.  

A estimativa que presentemente se apresenta foi realizada tendo por base a dinâmica evolutiva da população que o concelho 

tem vindo a manifestar, sendo notória a tendência de decréscimo continuado.  



 

 
 

 

  
SOCIODEMOGRAFIA - 37 

VOL II ESTUDOS SETORIAIS DE CARATERIZAÇÃO 
 

P
D

M
M

N
 –

 0
3/

20
21

 D
P
 

Esta perda generalizada de residentes que o concelho tem vindo a registar ao longo das últimas décadas assumiu particular 

expressão, tendo em consideração o período em análise, entre 1981 e 1991, tendo-se verificado ao longo deste período 

intercensitário uma variação negativa da população no concelho que assumiu então uma expressão da ordem dos 7,8%. 

Quadro 38 - Evolução e variação da população residente no concelho de Montemor-o-Novo (1981-2001) 

População 
residente 

(1981) 

Variação 
1981-1991 (%) 

População 
residente 

(1991) 

Variação 
1991-2001 

(%) 

População 
residente 

(2001) 

Variação 
2001-2011 (%) 

População 
residente 

(2011) 

Variação 
1981-2011 (%) 

20210 -7,81 18632 -0,29 18578 -6,14 17437 -13,72 

Fonte: INE, Recenseamento Geral da População, 1981 e Censos 1991, 2001 e 2011 

Esta dinâmica de perda viria a observar continuidade no período intercensitário seguinte, ainda que a tendência de perda 

anteriormente observada tenha diminuído de forma substancial. A variação observada ao longo deste período 

intercensitário (1991-2001) assumiu uma expressão de apenas - 0,29%, registo que, embora traduza uma evolução 

negativa, se considera como sendo pouco expressivo. 

Este decréscimo da perda populacional que havia sido observada no período intercensitário anterior poderia sugerir uma 

recuperação da dinâmica de evolução positiva da população residente que o concelho apresentou no passado, situação que 

não viria no entanto a confirmar-se. De facto, e tendo por base os dados estatísticos referentes aos Censos de 2011, a 

população residente no concelho viria a registar uma perda de 1141 habitantes, traduzindo esta ocorrência uma 

variação negativa da população que atingiu um registo da ordem dos 6,14 pontos percentuais. 

A tendência observada ao longo destes três últimos períodos intercensitários reflete de forma inequívoca uma perda 

populacional do concelho, traduzindo-se a mesma numa diminuição da população residente em 2773 habitantes, perda 

esta que, em termos relativos, resultou numa variação negativa da população em cerca de 13,7%.  

Esta dinâmica de perda populacional viria a assumir continuidade após o ano censitário de 2011, inferência que surge 

sustentada com base nas estimativas provisórias da população residente realizadas pelo Instituto Nacional de Estatística para 

o ano de 2013. De acordo com as estimativas realizadas, a população residente no concelho de Montemor-o-Novo assume, 

neste ano, um registo de 16850 habitantes, refletindo assim uma perda estimada de 587 habitantes relativamente ao que 

havia sido considerado aquando da realização dos Censos de 2011.  

A variação negativa resultante desta estimativa traduz uma variação negativa da população residente em cerca de 3,4% ao 

longo destes dois anos, confirmando desta forma a tendência de perda populacional que o concelho tem vindo a manifestar. 

Tendo por base as dinâmicas evolutivas mais recentes, e dado o âmbito do Plano, optou-se por assumir o desenvolvimento 

de uma estimativa sumária da evolução da população residente no concelho, tendo para o efeito sido considerados três 

cenários distintos, ainda que em todos eles seja perspetivada uma evolução negativa da população residente no concelho. 

O primeiro cenário considerado, que traduz um cenário pessimista, assume para o efeito uma variação negativa da 

população de 8%, assumindo este registo correspondência com o observado no período intercensitário ocorrido entre 1981 e 

1991. 

O segundo cenário evolutivo considerado, que pode ser assumido como um cenário tendencial, assume um registo de 

variação negativa da ordem dos 6 pontos percentuais, que assume de resto uma expressão similar à da variação populacional 

que ocorreu no concelho ao longo do último período censitário (2001-2011). 
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Por último, houve igualmente lugar à consideração de um cenário otimista. Este cenário, embora designado de otimista, 

assume para efeitos de estimativa da evolução da população residente no concelho de Montemor-o-Novo uma variação 

negativa da ordem dos 4 pontos percentuais. 

Tendo em consideração o supra exposto, apresentam-se seguidamente as estimativas da evolução da população residente 

no concelho, tendo para efeito sido considerada a população residente no último ano censitário e as variações que se 

encontram diretamente associadas a cada um dos cenários supra referenciados.  

Quadro 39 - Estimativas populacionais  

Cenário  
Taxa de 

variação (%) 

População 
residente 

(Censos 2011) 

População residente 
estimada 

2021 2031 

Pessimista 8 

17437 

16042 14759 

Tendencial 6 16391 15407 

Otimista 4 16740 16070 

Em resultado das estimativas realizadas, e tendo por base os três cenários formulados, será expetável uma diminuição da 

população residente no concelho, sendo manifestamente notórias as grandes diferenças da população residente estimada 

em função dos dois cenários extremos, nomeadamente os cenário otimista e pessimista.  

Considerado um horizonte temporal de 2021, a estimativa da população residente no concelho assume registos de 16042 e 

16740 habitantes, respetivamente para o cenário pessimista e para o cenário otimista, enquanto para o ano de 2031, a 

população estimada assume, para cada um deste cenários, registos de, respetivamente 14759 e 16070 habitantes.  

Será em todo o caso de considerar, como anteriormente referido, a estimativa da população residente já realizada pelo 

Instituto Nacional de Estatística para o ano de 2013. A população residente estimada para o concelho neste ano assumir já 

um registo da ordem dos 16850 habitantes, pelo que poder-se-á assumir que as estimativas resultantes da consideração 

do cenário pessimista poderão inclusivamente ser excedidas, sobretudo se não se verificar uma inversão acentuada da 

tendências evolutivas observadas em torno das taxas de natalidade e de mortalidade que tem vindo a verificar-se no concelho. 

Esta dinâmica de perda populacional, independentemente da expressão que possa assumir, conjugada com a tendência de 

concentração da população residente na sede de concelho que tem vindo a ocorrer, num passado recente, poderá resultar, 

num horizonte temporal de médio prazo, num acentuar da desertificação das freguesias mais rurais do concelho, cujas 

dinâmicas de perda populacional se têm igualmente manifestado nas últimas décadas. 

Esta situação, que tem vindo a verificar-se assume uma importância extrema ao nível da definição de políticas municipais 

de natureza diversa, sendo disso um exemplo a programação a desenvolver em matéria de equipamentos de utilização 

coletiva e infraestruturas, assim como ao nível da expressão territorial da reorganização do modelo de ordenamento 

que se pretende ver futuramente implementado no concelho, designadamente no que observa relação direta com a 

redefinição dos perímetros urbanos que haviam sido formalmente estabelecidos no âmbito do Plano Diretor Municipal que 

se encontra em vigor. 
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3.9. NÍVEL DE ENSINO 
 

Uma análise orientada em função do nível de escolaridade da população residente no concelho de Montemor-o-Novo, 

nomeadamente da população residente com 15 e mais anos, tendo em consideração o seu nível de escolaridade completo 

mais elevado, permite constatar que o nível de ensino que assume maior expressão no concelho é o Ensino Básico, 

com o qual se encontra qualificada cerca de 58% da população residente com 15 e mais anos de acordo com os Censos de 

2011. 

18,9%

30,8%

11,1%

16,1%

13,6%

0,8%
8,8%

Sem nível de escolaridade

1º Ciclo

2º Ciclo

3º Ciclo

Secundário

Médio

Superior

 
Figura 13 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado no Concelho de 

Montemor-o-Novo (2011) 

No entanto se desagregarmos a informação relativa ao ensino básico, constata-se que 31% da população com 15 ou mais 

anos apenas completou o 1º Ciclo do Ensino Básico, 11% o 2º Ciclo e 16% completou o Ensino Básico completo. 

Se atendermos ao facto de que 18,9% da população com 15 ou mais anos não tem qualquer nível de escolaridade, e que 

30,8% da população tem apenas o 1º Ciclo do Ensino Básico completo, então, estamos perante um concelho com um nível 

de escolaridade baixo. Este registo corresponderá seguramente a uma população mais idosa, podendo assumir 

justificação no facto de os encontrarmos na presença de um concelho, e mesmo de uma região, onde o acesso à educação 

nem sempre esteve ao alcance de toda a população. 

Quadro 40 - População residente com 15 e mais anos por nível de escolaridade completo mais elevado (2011) (%) 
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Portugal 10,4 27,2 12,8 19,1 15,7 1 13,8 

Alentejo 15,5 28,3 12 18,5 14,8 0,8 10,2 

Alentejo Central 15,1 27,7 11,9 17,6 15,5 0,8 11,3 

Montemor-o-Novo 18,9 30,8 11,1 16,1 13,6 0,8 8,8 

Fonte: www.pordata.pt 

Estamos assim na presença de um concelho que apresenta um registo de 49,7% de população residente com 15 e mais anos 

que apresenta como qualificação máxima o 1º Ciclo do Ensino Básico ou que não apresenta qualquer tipo de escolaridade. 
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Da análise dos valores do quadro anterior verifica-se que o concelho tem uma percentagem de indivíduos com 15 ou 

mais anos sem nível de escolaridade (18,9%) bastante superior à registada nas restantes unidades territoriais onde o 

concelho se insere, quer na região do Alentejo (15,5%), quer no País (10,4%). 

Uma análise orientada em função da população com 15 ou mais anos que se apresenta qualificada com um nível de 

escolaridade equivalente ao ensino secundário permite inferir que o concelho de Montemor-o-Novo apresentava no ano 

censitário de 2011 um registo de 13,6%, sendo este valor inferior aos observados na sub-região do Alentejo Central 

(15,5%) e do território nacional (15,7%).  

Relativamente ao ensino superior, apenas 8,8% da população residente no concelho de Montemor-o-Novo com 15 e 

mais anos de idade, completou este nível de ensino, verificando-se que este valor é inferior ao registado na sub-região 

do Alentejo Central e para o próprio território nacional, uma vez que estas duas realidades territoriais apresentavam, no 

ano censitário de 2011, ao nível da sua população qualificada com este nível de ensino, registos de, respetivamente 11,3% e 

13,8%.  

Tendo por base a informação estatística referentes aos dois últimos Censos realizados, 2001 e 2011, torna-se possível, 

constatar que, em linhas gerais, o nível de ensino da população residente no concelho de Montemor-o-Novo evoluiu de 

forma notória, sendo a este nível de assinalar um significativo decréscimo da taxa de analfabetismo. 

De facto a taxa de analfabetismo para o concelho em 2011 era 17,5%, valor que viria a diminuir ao longo do período 

intercensitário em análise, cifrando-se em 2011 num registo da ordem dos 11,4 pontos percentuais. A evolução observada 

em torno deste indicador constitui um reflexo da evolução dos níveis de qualificação escolar da população residente no 

concelho, sendo no entanto de referir que, apesar do decréscimo observado ao longo deste período intercensitário, os 

registos associados à taxa de analfabetismo observados no concelho de Montemor-o-Novo continuam a ser superiores aos 

verificados no ano de 2011 na sub-região do Alentejo Central (9,26%) e a nível nacional (5,23%)  

Quadro 41 - Taxas de Analfabetismo (2001-2011) 

Unidade territorial 
2001 2011 Variação 

% % nº 

Portugal 9,00 5,23 -3,77 

Alentejo 15,90 9,57 -6,33 

Alentejo Central 14,80 9,26 -5,54 

Montemor-o-Novo 17,5 11,37 -6,13 

Fonte: INE, Quadro 1.03 Censos 2001 e 2011 

Importa referir que os valores apresentados no quadro seguinte representam o nível de escolaridade atingido pelo total da 

população residente no concelho, referindo-se a cada um dos três níveis sequenciais que constituem o sistema de ensino, 

ensino básico, ensino secundário e ensino superior e corresponde ao grau de ensino mais elevado atingido, completo ou 

incompleto.
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Quadro 42 - População Residente, segundo o nível de escolaridade atingido no concelho de Montemor-o-Novo (2001-2011) 

Níveis de Ensino  
2001 2011 

N.º % N.º % 

Nenhum nível de escolaridade 3655 19,7 2333 13,4 

Ensino Pré-Escolar 249 1,3 389 2,2 

1º Ciclo do Ensino Básico 7074 38,1 6087 34,9 

2º Ciclo do Ensino Básico 2061 11,1 1593 9,1 

3º Ciclo do Ensino Básico 1720 9,3 2412 13,8 

Ensino Secundário 2443 13,1 2664 15,3 

Ensino Pós-Secundário 72 0,4 110 0,6 

Ensino Superior 1304 7,0 1849 10,6 

População residente  18578 100 17437 100 

Fonte: INE, Quadro 1.03 Censos 2001 e 2011 

Centrando a análise no total da população residente segundo o nível de escolaridade atingido, que se encontra representado 

no quadro anterior, verifica-se que existe um decréscimo da população que não tem qualquer nível de escolaridade entre 

2001 e 2011 (-6,3 pontos percentuais) e um acréscimo nos níveis de instrução mais elevados, a partir do 3º Ciclo do Ensino 

Básico.  

Embora em 2011 ainda se registe uma percentagem elevada da população que apenas têm o 1º Ciclo de Ensino Básico ou 

não tem qualquer nível de escolaridade (50,5% da população residente), este valor sofreu um decréscimo relativamente ao 

ano de 2001, que era de 59,1% da população residente.  

Em termos absolutos, a população residente que em 2011 tinha o nível de escolaridade referente ao ensino básico era de 

10092 indivíduos, repartindo-se do seguinte modo pelos diferentes níveis de ensino: 1º Ciclo do Ensino Básico - 6087 

indivíduos, 2º ciclo do Ensino Básico - 1593 indivíduos e 3º Ciclo do Ensino Básico - 2412 indivíduos.  

Relativamente aos três níveis de ensino mais elevados, Ensino Secundário, Ensino Pós-secundário e Ensino Superior, 

verifica-se que houve um aumento relativamente a 2001 de 6 pontos percentuais. No ano de 2011, 26,5% da população 

residente tinha pelo menos um destes graus de ensino (15,3% Ensino Secundário, 0,6% Ensino Pós Secundário e 10,6% 

Ensino Superior), o que representa em termos absolutos 4623 indivíduos. 

Tendo por base as considerações supra formuladas, pode-se afirmar que o concelho de Montemor-o-Novo tem vindo a 

registar uma evolução significativa em matéria de qualificação da sua população residente, seguindo a tendência que 

tem vindo a ocorrer ao nível de outras realidades territoriais/administrativas, designadamente a sub-região do Alentejo Central 

e a região do Alentejo, bem como, numa perspetiva mais vasta, ao nível do próprio território nacional. 

De facto, ao longo do período intercensitário em análise, o concelho assistiu a um aumento do nível de instrução da sua 

população, sendo no entanto de assumir que o nível de escolaridade atingido, continua a ser inferior ao observado na 

subregião do Alentejo Central assim como no país para o ano de 2011. 

O reforço da qualificação da população residente no concelho tem vindo igualmente a ser acompanhado por um significativo 

decréscimo da taxa de analfabetismo, que continua no entanto a ser superior à observada ao nível das unidades 

territoriais/administrativas supre referenciadas. Será no entanto expetável que a taxa de analfabetismo no concelho, que 
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estará seguramente associada a uma população residente mais idosa, venha a ser substancialmente reduzida num futuro 

próximo, seguindo a tendência que tem vindo a ser observada num passado recente. 

Uma análise do nível de instrução da população residente nas freguesias do concelho permite verificar que estas, na sua 

generalidade, traduzem a tendência observada à escala concelhia, ou seja, um predomínio claro e efetivo de uma população 

residente que apresenta um nível de instrução ao nível do Ensino Básico, e de forma prevalecente, de uma população que 

se apresenta sobretudo qualificada ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico. Esta constatação poderá evidenciar a existência de 

uma população envelhecida e possuidora de um grau de instrução mais baixo.  

Complementarmente, verifica-se a existência de uma população mais jovem, que por força da implementação das políticas 

no setor da educação e das crescentes exigências de acesso ao mercado de trabalho tem vindo a apostar na conclusão 

dos seus estudos num nível de escolaridade mais avançado. 

De acordo com o Censos de 2011, a taxa de analfabetismo no concelho é de 11,37%. Das 7 freguesias que integram o 

concelho, apenas uma, União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras (9,52%) 

apresenta um valor inferior à taxa de analfabetismo do concelho, situando-se próxima da taxa de analfabetismo da região 

Alentejo (9,57%). As freguesias de Cabrela (19,48%), São Cristóvão (16,08%) e Santiago do Escoural (16,27%) apresentam 

as taxas de analfabetismo mais elevadas.  

Relativamente à população que não atingiu nenhum nível de escolaridade constata-se que 13,4% da população do concelho 

não obteve qualquer nível de escolaridade. A grande maioria das freguesias apresenta valores superiores a 15%, sendo de 

destacar as freguesias de Cabrela e São Cristóvão com 20% da população destas freguesias a não ter nenhum nível de 

escolaridade. Apenas a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras e na União de 

Freguesias de Cortiçadas de Lavre têm valores inferiores ao registado para o concelho, 12% e 13,1% respetivamente. 

Quadro 43 - População residente segundo o nível de escolaridade atingido e taxa de analfabetismo, nas freguesias e no 
concelho de Montemor-o-Novo (2011) de acordo com a reorganização administrativa de 2013 
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Cabrela 649 19,48 
131 6 290 34 70 60 7 51 

20% 1% 45% 5% 11% 9% 1% 8% 

Ciborro 714 14,75 
117 7 252 73 142 77 3 43 

16% 1% 35% 10% 20% 11% 0% 6% 

União de Freguesias de Cortiçadas de 
Lavre e Lavre 

1561 12,54 
204 27 686 172 169 170 9 124 

13% 2% 44% 11% 11% 11% 1% 8% 

Foros de Vale de Figueira 1070 13,21 
158 22 431 92 163 138 8 58 

15% 2% 40% 9% 15% 13% 1% 5% 

UF de N. Sra. da Vila, N. Sra. do Bispo 
e Silveiras 

11568 9,52 
1384 303 3644 1021 1662 2019 75 1460 

12% 3% 32% 9% 14% 17% 1% 13% 

São Cristóvão 540 16,08 
109 9 222 51 42 67 2 38 

20% 2% 41% 9% 8% 12% 0% 7% 

Santiago do Escoural 1335 16,27 
230 15 562 150 164 133 6 75 

17% 1% 42% 11% 12% 10% 0% 6% 

Concelho 17437 11,37 
2333 389 6087 1593 2412 2664 110 1849 

13,38% 2,23% 34,91% 9,14% 13,83% 15,28% 0,63% 10,60% 

Fonte: INE, Quadro 1.03 Censos 2011  
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Excetuando a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, em todas as restantes 

freguesias mais de 50% da população apenas possui o 1º Ciclo do Ensino Básico ou não tem qualquer nível de escolaridade, 

constatando-se que na freguesia de Cabrela esse valor é de 66% da população residente (427 indivíduos). 

A representatividade da população residente possuidora de um grau de instrução ao nível do 2º Ciclo do Ensino Básico 

assume uma expressão que se pode considerar similar em todas as freguesias do concelho, estando os registos na sua 

generalidade, próximos do registo médio do concelho (9,14% da população residente qualificada com este nível de ensino). 

A única freguesia que apresentava um registo inferior à média concelhia correspondia à freguesia de Cabrela, com 5% do 

total da população residente a possuir este nível de escolaridade. 

Resulta ainda da leitura do quadro anterior, a constatação que a população residente no concelho que possui como 

qualificação o 3º Ciclo do Ensino Básico (13,8%) tem, em 2011, uma expressão superior à observada pela população que 

apresenta um grau de qualificação escolar ao nível do 2º Ciclo do Ensino Básico (9,1%).  

Esta constatação poderá ser encarada como um reflexo do reforço do nível de instrução da população residente no 

concelho, verificando-se que as freguesias do Ciborro, de Foros de Vale de Figueira, e a União de Freguesias de Nossa 

Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras apresentaram registos de população com uma qualificação ao nível do 

3º Ciclo do Ensino Básico superior ao registo médio observado para o concelho, sendo de, respetivamente 20%, 15% e 14% 

do total da população residente nestas freguesias. 

A representatividade da população residente com níveis de qualificação superiores ao Ensino Básico corresponde a cerca de 

26% da população residente no concelho, constatando-se que apenas na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, 

Nossa Senhora do Bispo e Silveiras este valor é superior à média do concelho (31%).  

O ensino secundário é o nível de escolaridade atingido por 15,3% da população do concelho, tendo maior expressão na União 

de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras (17%) e freguesias de Foros de Vale Figueira 

(13%) e São Cristóvão (12%). 

A população residente no concelho possuidora de um nível de instrução pós secundário assume uma expressão 

pouco significativa, sendo de apenas 110 residentes, o que corresponde, em termos relativos a apenas 0,6% do total de 

residentes no concelho. Tendo por base a informação disponibilizada no quadro apresentado, torna-se possível afirmar que 

75 destes residentes (68% do total) residem na União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e 

Silveiras, observando assim o seu local de residência uma forte relação de proximidade com a sede de concelho, onde se 

estarão localizadas grande parte das atividades que exigirão este tipo de qualificação. 

De acordo com o quadro anterior, o Ensino Superior é o nível de escolaridade atingido por cerca de 10,6% da população 

residente no concelho, o que corresponde a 1849 residentes. Excetuando a União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, 

Nossa Senhora do Bispo e Silveiras, onde se insere a cidade e por esse motivo é um polo de atratividade de atividades e de 

concentração de serviços que necessitam de pessoas com níveis de instrução mais elevados, todas as restantes freguesias 

tem percentagens de população com este nível de escolaridade inferiores à verificada para o concelho.  

Uma significativa maioria da população que tem nível de escolaridade ao nível do Ensino superior reside na freguesia 

onde se encontra localizada a sede de concelho, mais propriamente 1460 residentes, o que corresponde, em termos 

relativos, a cerca de 79% do total de residentes no concelho que possui este nível de habilitações. 
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A presença de tão significativo contingente de residentes em torno da sede de concelho, que se traduz, em termos relativos, 

em cerca de 13% do total de residentes na freguesia, assumirá seguramente justificação no facto da cidade de Montemor-

o-Novo, enquanto sede de concelho, concentrar em si grande parte das funções e/ou atividades que requerem uma 

mão de obra mais qualificada, o que justificará assim a opção de escolha da cidade como local preferencial de residência 

da população que possui maior nível de instrução e a consequente proximidade entre os locais de residência e de exercício 

da atividade profissional. 
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4. ASPETOS A RETER PARA O 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
E DESENVOLVIMENTO 

 

Em resultado da análise sociodemográfica efetuada importa sistematizar os aspetos que se entendem como mais 

significativos, procurando assim orientar a definição futura de políticas e de prioridades e sustentar um apoio efetivo à definição 

da estratégia e das propostas para o concelho. 

Em termos demográficos estamos em presença de um concelho que tem vindo a assistir a uma perda significativa de 

população, sobretudo a partir do início da década de 80. Esta perda, mais notória nas freguesias mais rurais, tem vindo a 

ser acompanhada de uma crescente concentração da população na freguesia sede de concelho, o que tem conduzido a 

um maior investimento, sobretudo na cidade, em infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva.  

Esta concentração resulta essencialmente da procura de melhores condições de vida, sendo a oferta de emprego e a 

diversidade de funções urbanas fatores determinantes para a ocorrência deste fenómeno, contribuindo para um acentuar 

da desertificação das freguesias mais rurais. 

Importa nesta medida assumir a necessidade de criação de condições capazes de suster este êxodo rural para a cidade, 

considerando a adoção de políticas que potenciem a instalação de atividades e funções complementares da função 

residencial, e em particular, a adoção de medidas capazes de contribuir para a fixação de novas atividades económicas de 

âmbito, local capazes de gerar emprego e, consequentemente, fixar população e atrair novos residentes em idade ativa. 

A dinâmica demográfica recente tem vindo a caracterizar-se igualmente por um duplo envelhecimento da população, 

motivado pela diminuição do número de jovens e aumento do número de idosos, pelo que a atração de novos residentes 

deverá assim ser encarada como solução única para suster este fenómeno, reforçando-se uma vez mais o papel e a 

importância da dinamização das atividades económicas na geração de emprego e no reforço da atratividade concelhia. 

Esta perspetiva não deverá, no entanto, omitir a realidade em presença, sendo determinante equacionar as necessidades 

da população idosa em matéria de acessibilidades e mobilidade, nomeadamente no acesso a equipamentos, funções e 

serviços que se encontram maioritariamente concentrados na sede de concelho. 

Importará igualmente observar as projeções de evolução da população num horizonte temporal de curto/médio prazo, sendo 

expetável uma diminuição da população residente, em todos os cenários considerados. Será assim legítimo supor que a 

desertificação das freguesias mais rurais possa vir a ser agravada, pelo que o incremento da atratividade à instalação de 

novos residentes deverá ser encarado como sendo a chave para o sucesso no combate à desertificação e ao 

restabelecimento da dinâmica demográfica positiva que o concelho já manifestou no passado. 

A monitorização desta dinâmica assume uma importância extrema na definição de políticas municipais de natureza diversa, 

não apenas ao nível da expressão territorial da reorganização do modelo de ordenamento que se pretende ver 

implementado, designadamente no que se refere à redefinição dos perímetros urbanos, mas também, ao nível da 

programação dos equipamentos de utilização coletiva e das infraestruturas. 

Importará igualmente considerar a situação de referência em matéria de escolaridade, pois estamos em presença de um 

concelho com um nível de escolaridade bastante baixo, o que se justificará em grande medida no facto do concelho 
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apresentar uma população envelhecida e se integrar numa região onde o acesso à educação nem sempre esteve ao alcance 

de toda a população. 

As dinâmicas recentes indicam, no entanto, um reforço da qualificação dos níveis de escolaridade, não obstante se ter 

assistido ao encerramento de algumas escolas, sobretudo nas freguesias mais rurais, e a uma crescente concentração da 

oferta escolar e do número de alunos na sede de concelho, em razão da política de educação implementada. 

Uma vez que os principais estabelecimentos escolares estão localizados na cidade de Montemor-o-Novo, sobretudo 

a partir do 1º Ciclo do Ensino Básico, e considerando que as distâncias entre os principais aglomerados e a sede de 

concelho condicionam o acesso à escolaridade, é importante proceder ao reforço das condições de mobilidade / 

acessibilidade às escolas, contribuindo assim para o reforço das competências dos seus residentes e para a criação de 

uma mão de obra mais qualificada e competitiva. 
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