
Maria João
Cadete

de Oliveira
e

Raul
da Silva
Pereira *

Envelhecimento
e vitalidade
da população
portuguesa:
uma análise distrital

A composição da população portuguesa por
grupos de idades nos três últimos Censos
mostra um processo de envelhecimento em
curso, cuja principal causa reside na quebra
da taxa de natalidade. Mas o fenómeno não
se tem processado igualmente em todas as re-
giões; a sua observação à escala distrital, con-
jugada com o cálculo de um índice de vita-
lidade, permite detectar assimetrias muito
pronunciadas, cujo significado importa apro-
fundar nas suas várias implicações.

I. INTRODUÇÃO

1. A estrutura de uma população no que se refere à idade
dos indivíduos que a compõem em dado momento — a sua estru-
tura etária— constitui um aspecto demográfico de primordial
importância quando se trata de estudar a situação sócio-económica
desse país ou de programar a sua evolução.

Não é indiferente que exista maior ou menor proporção de
jovens, de adultos ou de velhos. Para só citar, por forma simpli-
ficada, campos de observação muito gerais, a proporção dos jovens
determinará o peso das estruturas do ensino relativamente à utili-
zação global dos recursos disponíveis; a proporção dos adultos

* A selecção e recolha dos dados estatísticos utilizados no presente tra-
balho, bem como os respectivos cálculos, devem-se a D. Maria João Cadete de
OLIVEIRA, com a colaboração de A. Sedas NUNES; O texto foi elaborado por
Raul da Silva PEREIRA.



condicionará os níveis e as políticas do emprego; a dos velhos irá
reflectir-se nos esquemas da previdência social e nos encargos de
assistência à saúde.

O interesse pela distribuição etária da população cresce, ainda,
se da análise estrutural passarmos às previsões do comportamento
das variáveis cuja actuação conjunta há-de determinar as futuras
modificações dessa estrutura: Qual a população em idade escolar
prevista para determinado ano? Qual a mão-de-obra teoricamente
disponível nesse ano? Qual a dimensão que então terá o sector
populacional inactivo? —eis algumas perguntas a que se não pode
negar importância para a elaboração de programas de desenvol-
vimento.

Mas a estas duas perspectivas globais — uma estática, outra
dinâmica— pode ainda acrescentar-se uma perspectiva espacial,
que consiste na desagregação da estrutura etária do país em estru-
turas de áreas territoriais menores, por forma a realçar a diver-
sidade das situações reais encontradas, perspectiva sem dúvida
mais rica de ensinamentos do que a estrutura global.

2. É precisamente desta perspectiva espacial que nos iremos
ocupar, utilizando a divisão do Continente português por distritos,
única hipótese de trabalho de que se dispõe para o efeito.

É provável que a divisão distrital não seja a mais adequada
para este tipo de análise, como, aliás, o não é para outros. E se bem
que, não existindo outra possibilidade, pareça ocioso justificá-la,
convém ao menos reflectir sobre os motivos que levam a não a re-
jeitar.

O principal deles reside na convicção de que não existe cor-
relação perfeita, pelo menos a nível operacional, entre as frontei-
ras espaciais dos fenómenos demográficos e as dos restantes indica-
dores de natureza social e económica, em termos de se poder recear
uma não coincidência das zonas consideradas para uns e para ou-
tros. Com efeito, as conclusões que se formularem a partir do grau
de envelhecimento da população ou do indicador mais completo
que é o índice de vitalidade, no sentido de detectar a influência
dessas características demográficas sobre o grau de desenvol-
vimento ou as suas perspectivas, são empíricas e tendenciais, so-
mente podendo considerar-se válidas para áreas suficientemente
grandes e de contornos esbatidos.

Por tal motivo, afigura-se de grande interesse estabelecer com-
parações de estruturas etárias entre zonas do litoral e do interior,
zonas com grandes concentrações urbanas e outras predominante-
mente rurais, etc, sem que haja necessidade de pormenorizar este
tipo de análise, por exemplo, à escala concelhia1»

Est-a afirmação não invalida o princípio geral de que sobre qualquer



Â divisão por distritos pode dar-no& uma imagem útil, quei*
em comparações isoladas* quer por agrupamentos de alguns deles.
Além disso, dispõe-se também de elementos relativos às cidades de
Lisboa e do Porto, o que permite observar isoladamente os dois
centros urbanos mais importantes do País, embora o mesmo se não
possa fazer quanto aos respectivos aglomerados suburbanos.

3. Numa perspectiva geral, isto é, à escala de todo o territó-
rio, a população do Continente acusa envelhecimento nos últimos
decénios, fenómeno que é, aliás, corrente entre os países europeus.

As proporções dos indivíduos de menos de 20 anos, de 20 a 59
e de 60 ou mais anos, aos quais convencionamos chamar, respecti-
vamente, «jovens», «adultos» e «velhos», alteraram-se, nos vinte
anos que precederam o último Censo, pela forma seguinte:

(Em percentagens da população total)

1940 1950 1960

Jovens 41,4 38,8 37,2
Adultos 48,4 50,6 51,0
Velhos 10,2 10,6 11,8

1ÕÕÕ 1ÕÕÕ 1ÕÕÕ

A comparação destas percentagens, conquanto evidencie a
tendência apontada, não é tão rica de conclusões como a que se
fizer com base em classes de idade de 5 anos, tal como se pode
observar em trabalho publicado nesta revista2. As diferenças en-
contram-ise sobretudo no grupo dos «adultos», que revela compor-
tamentos diversos, consoante se consideram os indivíduos de 20 a
34 anos ou os de 35 a 59: nos primeiros ainda se verifica redução
da percentagem, enquanto os de 35 a 59 anos aumentaram o sufi-
ciente para, além de anular esta redução, fazer subir a percenta-
gem do conjunto do grupo, conforme se indicou.

Esta evolução deve-se a diversas causas, entre as quais con-
vém destacar a descida da natalidade e o efeito da emigração. Um
outro factor importante a considerar é a redução da mortalidade
infantil, cuja taxa desceu de 126,08 em 1940 para 77,50 em 1960,
anulando assim uma parte dos efeitos da descida da natalidade.

4. Conforme se documenta no Quadro I, a taxa média de na-
talidade para o Continente verificada no quinquénio de 1945-1949
foi de 25,15, tendo experimentado uma descida no anos seguintes,

assunto é conveniente obter a maior quantidade possível de informação,
desde que haja possibilidade de a tratar devidamente e em tempo útil.

2 «O envelhecimento da População Portuguesa em face do Censo de 1960»
— Análise Social, n.° 4, Out. 1963 pp. 600-610 (gráfico da pág. 605).
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até atingir 23,52 em 1960-1Ô64. No entanto, as descidas mais im-
portantes da natalidade deram-se antes de 1940, conforme se con-
clui das seguintes taxas médias, calculadas para o Continente e
Ilhas:

Taxas anuais médias

1920-1924 33,03
1930-1934 29,32
1940-1944 24,47

À escala distrital é notório o predomínio- das taxas de natali-
dade mais altas no Norte do País, ao contrário do que acontece
no Sul, onde se encontram as taxas mais baixas. Este facto é do
conhecimento geral, mesmo sem se dispor de uma ordenação dos
distritos pela ordem decrescente daquelas taxas, como a que é for-
necida pelo Quadro I (coluna 2).

Taxas de natalidade por distritos

(Médias quinquenais)
QUADRO I

Distritos * 1960-64 1955-59 1950-54 1945-49 1940-44

CONTINENTE ....

Braga
Porto
Vila Real
Aveiro
Bragança
Viseu ,
Viana do Castelo
Leiria
Guarda
Coimbra
Lisboa
Castelo Branco ..
Santarém
Beja
Évora
Setúbal
Portalegre
Faro

23,52

33,92
30,45
28,74
28,00
26,63
25,30
24,19
21,99
21,66
20,32

18,87
18,72
17,61
17,07
16,95
16,84
15,93

23,69

33,82
29,70
30,54
27,75
29,54
26,08
25,17
23,03
24,29
20,11
17,23
21,81
19,62
20,68
18,21
17,84
18,35
17,48

23,67

33,40
29,42
30,51
27,31
30,14
26,46
25,45
23,53
25,67
20,62
15,77
23,07
20,05
21,44
19,12
17,89
18,75
18,22

25,15

33,60
29,52
30,79
28,51
30,64
28,57
27,51
25,51
28,66
22,12
16,66
25,70
21,68
22,81
22,01
22,06
21,73
20,49

24,12

30,02
25,85
30,41
26,51
31,46
27,89
25,04
24,95
29,83
20,79
15,70
26,79
21,55
23,60
22,60
22,44
22,27
21,38

a Por ordem decrescente das taxas em 1960-64.
Fonte: Anuário Demográfico,



Esta ordenação mostra-nos que, na média quinquenal de 1960-
-64, a taxa menor (15,93)correspondente a Faro, não atinge me-
tade da mais elevada (33,92) registada em Braga. Entre estes
pontos extremos situam-se as restantes taxas distritais; e a or-
dem pela qual os distritos vão aparecendo à medida que as taxas
decrescem é, com uma ou outra excepção, de sentido Norte-Sul.

Os motivos desta diversidade, que nos extremos se traduz por
uma disparidade tão acentuada, bem como a arrumação geográfica
aparente numa primeira observação de conjunto, não se encontram
ainda suficientemente esclarecidos. E não faltaria aqui matéria
para um estudo que, entrando com elementos de natureza étnica,
económica e sociológica (porventura, também de ordem religiosa
e histórica) procurasse fornecer uma explicação satisfatória para
o fenómeno.

Por agora, acrescentaremos que nos vinte anos que precederam
o último Censo, as principais alterações à ordenação preexistente
mostram forte redução das taxas em algumas regiões a Norte do
Tejo — nomeadamente nas Beiras — e continuação da redução das
taxas, já tradicionalmente baixas, nas regiões do Sul, a par da
elevação em .alguns distritos mais desenvolvidos e urbanizados,
incluindo Lisboa e Porto.

5. Outro factor de relevo actuando directamente sobre a es-
trutura etária da população e também indirectamente, pelas suas
incidências na natalidade, é constituído pela emigração3.

Os emigrantes são geralmente jovens ou, pelo menos, em idade
adulta, mas escasseando os velhos. De 1960 a 1964, y 4 dos indi-
víduos que emigraram legalmente tinha menos de 20 anos; e todos
os de menos de 40 anos representaram 85 % do conjunto da emi-
gração oficial.

Este exemplo, que não é específico do período apontado, serve
para mostrar os dois tipos de influência que a emigração pode exer-
cer no envelhecimento da população.

Por um lado, a redução nas classes jovens, característica do
envelhecimento, atingiu sobretudo os menores de 20 anos — e te-
mos assim a influência directa que, em números absolutos, se tra-
duziu, no mesmo quinquénio, pela saída de 77 milhares de jovens.

Por outro lado, é sobretudo nos restantes emigrantes com me-
nos de 40 anos (87 milhares em 1960-64, com idades entre 20 e 39)
que a influência indirecta se terá exercido, através da redução da
natalidade4 — embora aqui se trate de um efeito muito mais li-
mitado do que o assinalado anteriormente.

8 As migrações internas, conquanto muito importantes na análise dis-
trital, não se conhecem directamente, só podendo ser obtidas pela conjugação
de outros elementos. Vd. sobre o assunto, o trabalho de Alberto ALARCÃO —
«Êxodo rural e atracção urbana no Continente», Análise Social, n.° 7-8, 2.°
sem. 1964.
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Ás incidências da emigração nas estruturas etárias dos vários
distritos dependem, naturalmente,, da intensidade com que a emi-
gração se tem processado em cada um. Ora, a este respeito, regis-
tam-se alterações que importa ter em conta.

Há distritos considerados tradicionalmente como fontes de
emigração e que sempre se têm mantido com essas características:
Braga e Viana do Castelo são exemplos desta continuidade. Outros,
porém, têm contribuído muito irregularmente para alimentar o
caudal dos que saem. Em períodos de intensificação emigratória
são frequentemente estes últimos que concorrem com os maiores
acréscimos, salvo, até agora, os distritos alentejanos, tanto quanto
as estatísticas nos revelam.

E assim que no período de rápido incremento da emigração
dos princípios deste século5 surgem os distritos de Viseu, do Porto
e de Coimbra à frente dos distritos minhotos e também (embora
bastante mais próximos), dos transmontanos. Em 1908, aqueles três
distritos contribuíram com mais de 1/3 da emigração total. Já en-
tão se declarou uma rápida intensificação do fenómeno no distrito
da Guarda (677 emigrantes em 1901, 2490 em 1908), mas não che-
garam a ser afectados os distritos de Castelo Branco, Santarém e
Lisboa, bem como os distritos a Sul do Tejo, cujo contributo era
então praticamente nulo.

Confrontando a composição por distritos da emigração no
quinquénio de 1904-1908 com a de 1960-1964, verificam-se algu-
mas alterações de vulto.

Composição percentual da emigração por distritos

1901^1908 1960-196 A

Principais distritos cuja participação no to-
tal aumentou (Leiria, Castelo Branco,
Santarém, Lisboa, Braga, Faro e Viana
do Castelo) 23% 53%

Principais distritos cuja participação no
total diminuiu (Viseu, Porto, Coimbra,
Vila Real e Aveiro) 65% 34%

Resto do Continente 12% 13%fo

4 Em % dos nascimentos ocorridos era 1965, as mães tinham idades com-
preendidas entre 20 e 34 anos. E para um intervalo de idades desta ampli-
tude parece legítimo considerar abrangidos na sua maior parte os progeni-
tores do sexo masculino, sendo ainda de notar que as idades dos emigrantes
«adultos» acima consideradas vão até 39 anos.

6 Os elementos referentes a este período foram colhidos em Afonso
COSTA — Estudos de Economia Nacional — /. O problema da emigração —
Imprensa Nacional, Lisboa, 1911.
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Esta comparação entre dois períodos de intensificação emigra-
tória separados por cerca de meio século, conquanto não chegue
para concluir sobre as tendências gerais do fenómeno, exemplifica
oscilações pronunciadas no contributo dos vários distritos para a
formação do fluxo emigratório e, portanto, nas incidências da emi-
gração sobre as estruturas das respectivas populações.

Uma outra conclusão pode ainda ser extraída: a emi-
gração portuguesa, sem deixar de se verificar nas regiões onde é
tradicional, passou a afectar também outras onde era praticamente
desconhecida, transformando-se assim num fenómeno muito mais
generalizado, cujas consequências, do ponto de vista que nos inte-
ressa, passaram a abranger uma área maior do território continen-
tal.

Tais consequências hão-de incidir, no entanto, em maior grau
sobre a vitalidade da população do que no aspecto restrito da re-
dução das classes muito jovens, visto a emigração, de um modo
geral, as não afectar intensamente.

II. A ESTRUTURA ETÁRIA BA POPULAÇÃO

6. Apresenta-se em seguida um conjunto de pirâmides de ida-
des, com a distribuição da população masculina e feminina nos
vários distritos do Continente, em 1940 e 1960, por classes de 5
anos, expressas em percentagens do total de cada distrito. As li-
nhas a negro sobre os gráficos relativos a 1940 representam o
contorno dos gráficos correspondentes a 1950, a fim de permitir
comparações decenais.

Na arrumação dos distritos, dois a dois, feita por economia de
espaço, seguiu-se um critério de proximidade geográfica de orien-
tação geral Norte-Sul que, ao fim e ao cabo, veio a revelar mais
afinidades do que discrepâncias, facilitando portanto o comentário.

7. É a Norte do Douro que se localizam, de um modo geral,
as populações mais jovens- do País.

Braga, Vila Real e Bragança apresentam distribuições bas-
tante regulares. Pelo contrário, o gráfico referente a Viana do Cas-
telo acusa com muita nitidez o desgaste causado pela emigração,
pelo menos nas idades de 20 a 39 anos. Quanto à assimetria entre
sexos nas idades mais jovens, patente no último dos gráficos cita-
dos, ignoramos se existe alguma explicação conhecida para o facto.

Nestes gráficos, tal como nos restantes que se seguem, as per-
centagens dos indivíduos nascidos entre 1916 e 1920 (ou seja, os
que tinham de 30 a 34 anos em 1950), aparecem fortemente redu-
zidas, em virtude da quebra da natalidade durante o período da
primeira Grande Guerra.
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Fenómeno semelhante surge também, embora com menor niti-
dez, quanto aos indivíduos nascidos entre 1936 e 1945 — agora
como efeito do segundo conflito mundial; observem-se, por exem-
plo, os gráficos referentes ao Porto e a Lisboa para o ano de 1950,
nas idades de 5 a 14 anos.

A comparação das pirâmides distritais de Viana do Castelo,
Braga, Vila Real e Bragança, correspondentes a 1940, 1950 e 1960
poucos sintomas de envelhecimento denuncia. Os mais nítidos re-
ferem-se a aumentos nas proporções dos indivíduos mais idosos,
sobretudo do sexo feminino. Este último facto verifica-se também
em outros distritos, o que não é de estranhar, visto corresponder
a uma característica geral do processo de envelhecimento6. Na opi-
nião de Alfred SAUVY, «a marcha do envelhecimento da população
feminina é mais regular, porque depende menos das guerras e das
migrações» 7.

Quanto às idades mais jovens, não houve reduções de vulto, o
que se harmoniza com a relativa estabilidade das taxas de natali-
dade destes distritos entre 1940 e 1960, embora posteriormente a
situação se tivesse modificado, conforme se documenta no Quadro I.

8. O distrito do Porto apresenta uma particularidade: as es-
truturas etárias do distrito e da cidade do mesmo nome diferem
grandemente, o que não acontece entre o distrito de Lisboa e a
capital, conforme se verá mais adiante.

O destaque dado à cidade do Porto tem a sua justificação por
se tratar da segunda cidade do Continente e a sua estrutura ur-
bana e suburbana ser a mais importante do Norte do País.

A pirâmide de idades deste distrito para 1950, na qual é muito
nítido o retraimento da natalidade no período da guerra, recom-
pôs-se rapidamente, mercê da subsequente recuperação na taxa de
natalidade e da redução da mortalidade infantil, que foi a mais
acentuada do Continente entre 1950 e 1960 (de 133,8 passou para
92,5).

Quanto à cidade do Porto, a diferença nas distribuições etárias
com um intervalo de 20 anos é substancial, revelando-se a de 1960
fortemente influenciada pelos factores já referidos e apresen-
tando uma notória assimetria, com predomínio dos jovens do sexo
masculino.

9. Entre o Douro e o Tejo, apenas os distritos de Aveiro e
Viseu mostram alguma semelhança com a situação descrita a
Norte do Douro, nomeadamente com os distritos transmontanos.

6 Vi d. Le vieillissement des populations et ses conséquences économiques
et sociales — Nações Unidas, Études Démographiques, n.° 26, Nova Iorque,
1956. Como uma das conclusões deste trabalho afirma-se que «nos países evo-
luidos, a percentagem de velhos é frequentemente mais elevada na população
feminina» (p. 20).

7 Théorie Générale de Ia Population, Paris, PUF, 1959, vol. II, pág. 53.
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Em todo o caso, o distrito de Viseu denunciava já em 1Ô60 os
efeitos de uma saída intensa dos seus naturais. Foi este, aliás, o
distrito onde se registou maior «repulsão» populacional em todos
os decénios a partir de 19208, a qual não pode ser explicada apenas
pela saída de emigrantes; neste como em outros distritos, uma
parte muito importante destinou-se às zonas de atracção urbana.

Com a análise dos restantes distritos beirões, nomeadamente
Coimbra e Castelo Branco, a representação gráfica começa a reve-
lar nitidamente sintomas de envelhecimento, que se traduzem pela
presença de classes mais jovens comportando menor número de
indivíduos do que outras classes de idade superior.

Na área que estamos considerando, foram as regiões do inte-
rior das Beiras que sofreram as maiores reduções da taxa de nata-
lidade, nos dois últimos decénios, o que produziu profundas altera-
ções nas pirâmides de idades das populações respectivas. Assim,
entre 1940-1944 e 1960-1964 (médias quinquenais) aquela taxa
passou de 29,83 para 21,66 na Guarda e de 26,79 para 18,87 em
Castelo Branco: em qualquer dos casos, houve portanto reduções
de cerca de 8 pontos—as maiores que se verificaram à escala
distrital.

A forma da representação gráfica nestes dois distritos não
apresenta, apesar de tudo, um envelhecimento muito pronunciado,
em parte porque a quebra da natalidade é relativamente recente,
não tendo ainda sido atingidos níveis tão baixos como no Sul do
País.

Tanto na Guarda e em Castelo Branco como em Leiria e mesmo
em Coimbra, as modificações mais sensíveis nas pirâmides de ida-
des ocorreram no decénio de 1951-1960. A intensificação posterior
a 1980 dos fenómenos ligados quer à taxa de natalidade quer à
emigração (e neste ponto há que ter também em conta a emigração
clandestina, muito intensa em alguns destes distritos), leva a an-
tever, em prazo não muito longo, alterações ainda mais profundas
na estrutura etária das populações consideradas. Esta observação
é, aliás, válida para muitos outros distritos.

10. E no distrito de Lisboa e nos do Sul do País que os tra-
ços característicos do envelhecimento da população mais se evi-
denciam. Mas a Sul do Tejo, sobretudo, a influência da emigração
até 1960 não teve significado na evolução do fenómeno9, o qual
foi praticamente determinado pela quebra acentuada das taxas de
natalidade, já de si as mais baixas do Continente.

8 A. ALARCÃO — «Êxodo rural e atracção urbana...», op. cit, quadro
21, pag. 5*62.

Já o mesmo se não poderá dizer das migrações internas. Em todo o
caso, não foram os distritos alentejanos ou o de Faro os mais atingidos, se
considerarmos todo o País. No de Setúbal verifica-se até uma atracção, deri-
vada, aliás, da influência de Lisboa.
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Por isso se afigura do maior interesse, antes de prosseguir
com a análise destes distritos, fazer uma pequena pausa na obser-
vação das pirâmides de idades, para intercalar mais algumas consi-
derações sobre a evolução da natalidade. Os números-índices que
figuram nos Quadros II e III facilitam as comparações neces-
sárias.

Taxas de natalidade por distritos

Números Índices — (1940-1944 = 100)

QUADRO II

Distritos a

1

CONTINENTE

Lisboa .
Porto
Braga ...•••
Aveiro
Coimbra •••...
Viana do Castelo
Vila Real ..
Viseu
Leiria ••• . .
S ant arém

Setúbal

Portalegre •••...„
Beja
Faro
Guarda .
Castelo Branco

1960-64

2

98

127
118
113
106
98
97
95
91
88
87
85
76
76
76
75
75
73
70

1955-59

3

98

110
115
113
105
97

101
100
94
92
91
94
80
81
82
88
82
81
81

1950-54

4

98

100
114
111
103
99

102
100
95
94
93
96
80
85
84
91
85
86
86

1945-49

5

104

106
114
112
108
106
110
101
102
102
101
97
98
97
98
97
96
96
96

1940-44

6

100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

a Por ordem decrescente dos números-índices em 1960-1964.
Fonte: Quadro I.

O primeiro destes Quadros mostra a evolução individualizada
das taxas de natalidade em cada um dos distritos, a partir de 1940-
-1944. Por ele se constata que a taxa relativa ao conjunto do Conti-
nente se manteve no mesmo nível (índice 98), desde 1950-1954, se
descontarmos pequenas flutuações que o índice, arredondado, não
denuncia.



Taxas de natalidade por distritos

Números-índices — (para cada período: taxa do Continente = 100)

QUADRO III

1960-64

1

Braga 144
Porto 129
Vila Real 122
Aveiro 119
Bragança 113
Viseu 108
V. Castelo 103

CONTINENTE. 100

Leiria 93
Guarda 92
Coimbra 86
Lisboa 85
Santarém 80
C. Branco . 80
Beja 75
Évora 73
Portalegre 72
Setúbal 72
Faro 68

1955-69

2

Braga 143
Vila Real 129
Porto 125
Bragança 125
Aveiro 117
Viseu 110
V. Castelo 106
Guarda 103

100

Leiria 97
C. Branco 92
Beja 87
Coimbra 85
Santarém 83
Évora 77
Portalegre 77
Setúbal 75
Faro 74
Lisboa 73

1950-54

3

Braga 141
V. Real 129
Bragança 127
Porto 124
Aveiro 115
Viseu 112
V. Castelo 108
Guarda 108

100

Leiria 99
C. Branco 97
Beja 91
Coimbra 87
Santarém 85
Évora 81
Portalegre ....... 79
Faro 77
Setúbal 76
Lisboa 67

1945-49

4

Braga 134
Vila Real 122
Bragança 122
Porto 117
Viseu 114
Guarda 114
Aveiro 113
V. Castelo 109
C. Branco 102
Leiria 101

1O0

Beja 91
Coimbra 88
Évora 88
Setúbal 88
Portalegre 86
Santarém 8»6
Faro 81
Lisboa 06

1940-44

5

Bragança „ 130
Vila Real , 126
Braga 124
Guarda 124
Viseu 116
C. Branco 111
Aveiro 110
Porto 107
V. Castelo 104
Leiria 103

1W

Beja 98
Évora 94
Setúbal 93
Portalegre 92
Faro 89
Santarém 89
Coimbra 86
Lisboa 65

Fonte: Quadro I.



Apenas em quatro distritos houve subida de taxa, neles se
incluindo os mais desenvolvidos e que detêm maiores percenta-
gens da população urbana: Lisboa e Porto; também os outros dois
— Braga e Aveiro —englobam algumas das regiões mais desenvol-
vidas do País, nas quais se localizam centros industriais impor-
tantes.

Ã primeira vista, esta evolução surpreende. Pois não é verdade
que se associa geralmente a baixa da natalidade ao ambiente in-
dustrial e urbano, ou seja, ao estilo de vida das populações que se
ocupam nos sectores secundário e terciário? É natural que o
fenómeno seja explicável, em parte, pela influência das migrações
internas, visto que afluem às zonas urbanas indivíduos oriundos
de regiões onde a natalidade é mais elevada10. Por outro lado, exis-
tindo nos distritos de Lisboa e Porto cerca de metade da capacidade
hospitalar do Continente e localizando-se nestes distritos mais de
metade dos nascimentos ocorridos em maternidades, hospitais e
outros estabelecimentos de saúde, é de presumir que um dos facto-
res responsáveis pelo aumento da natalidade em Lisboa e Porto se
encontre na utilização daqueles estabelecimentos por parturientes
com residência em outros distritos.

Com excepção dos quatro distritos a que se acaba de fazer
referência, a descida das taxas foi geral. Do ponto de vista da
intensidade dessa descida, podem distinguir-se dois grupos, de
acordo com os índices atingidos em 1960-1964: os distritos em que
o índice veio a ficar compreendido entre 98 e 85 e o grupo dos que
atingiram índices entre 70 e 76. No primeiro figura grande parte
do território a Norte do Douro, alguns distritos das Beiras e da Es-
tremadura; o segundo engloba todo o Sul do País e, com as descidas
mais pronunciadas, os distritos da Guarda e de Castelo Branco,
conforme já se referiu.

Nos distritos incluídos no primeiro grupo, apenas com a ex-
cepção de Bragança, ainda se registaram subidas de taxas a partir
de 1945 (coluna 5 do Quadro II), o que não surpreende, após o
retraimento motivado pela Guerra Mundial. Mas nos restantes dis-
tritos, a descida processou-se mesmo no após-guerra.

Estas observações podem ser completadas com o Quadro III,
no qual figuram, para cada período, os índices distritais com base
nas taxas do Continente verificadas nesse período.

A ordenação decrescente dos índices permite uma conclusão
imediata: em relação à média do Continente, tem aumentado pro-
gressivamente o número dos distritos com taxas inferiores a essa

10 No inquérito municipal aos bairros de lata de Lisboa, realizado há
cerca de seis anos, no qual se apurou que cerca de % dos chefes de família
eram originários da província, conclui-se também que os menores de 14 anos
representavam 42% da população daqueles bairros, enquanto o Censo (apro-
ximadamente da mesma época) revelou para o conjunto da capital uma pro-
porção de apenas 24% de indivíduos daquelas idades.



Distrito de Lisboa Cidade de Lisboa

M

1940
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Fig. 7



Distrito de Santarém Distrito de Setúbal
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Distrito de Portalegre
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1960
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Distrito de Évora

H
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Distrito de Beja Distrito de Faro
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média e, portanto, diminuído o daqueles que apresentam taxas su-
periores.

11. O distrito de Lisboa, e particularmente a capital, consti-
tuem dois exemplos de estruturas etárias envelhecidas que mos-
tram alguns sinais de rejuvenescimento.

Efectivamente, tanto em 1950 como em 1960, as percentagens
de menores de 5 anos excedem as do grupo etário seguinte, o que
não se verificava em 1940.

Este facto está de acordo com o incremento da natalidade no
distrito de Lisboa, a que se fez referência, e estabelece certo para-
lelismo com a evolução observada no Porto, se bem que as dis-
tribuições etárias sejam muito diferentes de um distrito para o
outro.

Além disso, a confirmação da evolução das taxas de natalidade
que deste modo se obtém mostra que essa evolução, embora possa
ser influenciada pelo registo de crianças nascidas em Lisboa de
mães residentes em outros distritos (que aqui vêm procurar uma
assistência hospitalar mais completa) deve ter a sua principal ex-
plicação em factores internos da população do distrito, e mesmo
da própria capital.

Por outro lado, a estrutura etária foi também influenciada
pela redução da mortalidade infantil, cuja taxa experimentou no
distrito de Lisboa, entre 1950 e 1960, uma das maiores baixas
ocorridas no Continente nesse período: de 77,2 para 55,7 m.

12. Santarém e Setúbal são exemplos típicos de profundas
alterações nas pirâmides de idades devidas à redução da natalidade.

Estas alterações verificaram-se em ambos os decénios cober-
tos pelo conjunto de gráficos apresentado, isto é, tanto entre 1940
e 1950 como entre este último ano e 1960.

Deve, no entanto, recordar-se que sempre que se fala de en-
velhecimento no caso português não se trata propriamente de uma
elevação sensível da proporção dos «velhos», se como tal se consi-
derarem os indivíduos de mais de 60 anos. Trata-se sobretudo da
elevação da proporção dos «adultos», especialmente das classes
mais idosas, isto é, dos 40 aos 60 anos.

Esta observação, que se fez a propósito da estrutura etária
da população em geral, é também facilmente verificável através
de algumas pirâmides de idades distritais: veja-se, por exemplo,
o gráfico referente a Setúbal, na comparação entre 1940 e 1950.

11 Vid. sobre este importante aspecto, Maria Helena Pessoa LOPES €
Maria Luísa SEQUEIRA — Alguns aspectos de análise da mortalidade infantil
em Portugal», in Informação Social, n.° 2, Abr.-Jun. 1966, pp. 21-37.



13. Finalmente, o Alentejo e o Algarve formam a maior
área contínua do País com taxas de natalidade muito baixas e
consequente envelhecimento, o qual se traduz na redução das per-
centagens dos indivíduos muito jovens.

As percentagens de velhos nestes distritos não são todas,
porém, das mais elevadas. Em 1960, apenas Faro apresentava uma
forte proporção de indivíduos com mais de 60 anos (14 9 %), que
era, aliás, a maior do Continente12. Évora e Beja tinham, respec-
tivamente, 11,7 e 11,2%, enquanto Portalegre, com 13,5%, se
aproximava de outros dois distritos do interior: Castelo Branco
(13 3 %) e Guarda (13,6 %). Neste aspecto, o Centro e o Sul do
Alentejo figuram um pouco abaixo da média do Continente, que
era de 11,8%; mas parte do Alto Alentejo e o Algarve, especial-
mente esta última província, encontram-se consideravelmente
acima.

No que se refere à proporção de jovens (menos de 20 anos) é
que se encontram nos distritos do Sul as percentagens mais baixas
— todas elas inferiores à média do Continente, que era de 37,2 %.
Se exceptuarmos o caso de Lisboa (28,5%), a percentagem mais
baixa pertence a Faro (31,6 %). E se, além de Lisboa, exceptuar-
mos Coimbra, pode dizer-se que a linha do Tejo estabelece uma di-
visão: para o Norte, as percentagens acima da média do Conti-
nente; para o Sul, as que se encontram abaixo dela.

A análise das pirâmides etárias do Sul do País e da quebra
das taxas de natalidade em toda esta parte do território, justificam
sérias preocupações quanto às causas que vêm motivando a evolu-
ção apontada13: Tendências atávicas que se exacerbam? Êxodo
dos jovens? Atitude pessimista perante o futuro?

É bem certo que muito nos falta ainda conhecer sobre os facto-
res que impulsionam a evolução social do povo português e sobre o
próprio significado dessa evolução.

in. OS ÍNDICES DE VITALIDADE

14. O estudo da estrutura etária não constitui, como é óbvio,
a única óptica válida para a análise dos problemas da população,
o mesmo se podendo dizer, isoladamente, da evolução da taxa de
natalidade ou de qualquer outro indicador parcial dos fenómenos
demográficos. Daí, o interesse em se encontrar um indicador mais
completo, «um índice que tenha em conta — no dizer de Germaine
VEYRET VERNER — os movimentos da população e da sua estru-

12 Para o seguimento desta parte do comentário, é útil consultar o Qua-
dro IV (colunas 4 e 2).

18 Observem-se, por exemplo, nos gráficos referentes ao distrito de Évora,
as alterações de estrutura entre 1940 e 1960. Não se trata, certamente, de
uma consequência da «industrialização» deste distrito...
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tura, do passado e do presente e que se traduza por uma única ex-
pressão numérica, mais compreensiva do que a do crescimento
natural, portanto susceptível de variações menos bruscas»14.

Esta Autora apresenta, para o fim apontado, um índice de
vitalidade, em cuja elaboração se consideram três elementos essen-
ciais: a fecundidade, a mortalidade e a estrutura da população.

«Com a condição de não lhe atribuir um valor absoluto e de
não considerar que uma vez calculado este índice, todas as análises
demográficas se tornariam supérfluas —são ainda palavras da
mesma Autora — pensámos que esta tentativa podia ser útil para
classificar, comparar e cartografar os conjuntos, a fim de melhor
apreender os grandes problemas e traçar mapas regionais para o
interior dos países».

A construção do índice de vitalidade obedece à seguinte fór-
mula :

Tf X Iy — f A a

sendo

V — Índice de vitalidade
Tf — Taxa de fecundidade (Permilagem dos nados-vivos rela-

tivamente ao número das mulheres em idade de pro-
criar: (15 a 49 anos)

Ia — Percentagem dos adultos de 20 a 40 anos, relativamente
à população total

Tm — Taxa de mortalidade
Iv —Índice de envelhecimento (Relação entre os indivíduos

de mais de 60 anos e os de menos de 20)

Foram calculados por este processo os índices de vitalidade
para vinte e cinco países e efectuou-se a sua comparação. A Autora
distinguiu três espécies de índices: os índices elevados, acima de
8; os médios, entre 4 e 8; e os fracos, inferiores a 4. Na Europa,
pertenciam à categoria dos índices elevados (sempre por ordem
decrescente) a Jugoslávia, a Grécia, a Holanda e Portugal; os
índices médios caracterizavam a Itália, a Hungria, a Bulgária, a
Noruega e a Dinamarca; finalmente, cabiam na categoria dos índi-
ces fracos a Suíça, a França, a Suécia, a Bélgica, a Grã-Bretanha,
a Áustria e a Alemanha Ocidental.

Pelo que se refere ao primeiro grupo — aquele que mais nos
interessa — «é possível distinguir dois tipos de índices elevados:
aqueles que devem a sua força simultaneamente ao presente e ao

14 Population — Mouvements, Structures, Repartition — Ed. Arthand,
Paris, 1959, p. 130.



passado, e aqueles em que o passado é o único responsável — sen-
do o passado representado pela percentagem do grupo dos 20-40
anos e pelo índice de envelhecimento, e o presente pelas taxas de
fecundidade e de mortalidade» 15.

Portugal figura nos índices elevados do primeiro tipo. O valor
encontrado para o nosso País no trabalho que estamos citando é
de 8,73 e refere-se a 1956.

Os elementos que intervieram na fórmula anteriormente in-
dicada foram os seguintes:

Tf= 90,81
Ia = 30,41
Tm= 11,30
h = 0,28

Apesar de se referir a 1956 o resultado apurado, os dados so-
bre a estrutura etária da população, ou seja, Ia e Iv não podem
deixar de se reportar a um Censo e, portanto, a um ano anterior
àquele, que se presume seja 1950.

15. Não escasseavam, pois, os motivos para calcularmos este
índice com base nos resultados do Censo de 1960 e, de acordo com
a finalidade deste trabalho, para dar mais um passo, calculando-o
também para cada um dos distritos. A esta tarefa se procedeu,
seguindo o método citado; os cálculos parciais e os resultados a
que se chegou figuram no Quadro IV.

O valor encontrado para o índice de vitalidade relativo a 1960
foi de 8,20 (inferior, portanto, ao calculado por aquela Autora
para 1956, que atingira 8,73) e os elementos que intervieram no
cálculo foram os seguintes:

17= 92,00
Ia = 29,50
Tm= 10,36
h = 0,32

Em confronto com os valores correspondentes encontrados
para 1956, é fácil verificar que o principal factor que motivou a
descida do índice de vitalidade foi a elevação do índice de envelhe-
cimento— de 0 28 para 0,32.

Não é, porém, o significado destas diferenças que importa
sobretudo apreciar, para mais tendo em conta que no cálculo do
índice de 1956 foi considerada uma estrutura etária anterior à
daquele ano. O nosso principal objectivo consiste em fazer ressaltar
as diferenças distritais do índice de vitalidade.

15 Germaine VEYRET-VERNER — Population—op. cit, p. 133.
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Cálculo do índice de vitalidade por distritos

(Continente —1960)

QUADRO IV

Distritos • de menos
de 20 anos

%

2

37,2

46,3
44,3
42,1
41,4
41,7
33,7
38,2
41,1
35,3
39,1
40,6
33,0
37,2
34,1
32,3
34,5
28.5
31,6

de 20 a 39
anos

%

3

29,5

26,4

26,5
27,6
29,2
27.8
34,2
29,2
25,5
30,3
25,7
25,5
32,0
27,5
29,5
30,0
28,4
34,6
28,9

de mais de
60 anos

%

4

11,8

9,8
10,0
10,3
9,8

11,3
9,5

12,0
12,9
11,2
13,6
13,6

HJ
13,3
13,9
13,5
14,5
12,4
14.9

Índice de
envelheci-

mento
(4)

5

0,32

0,21

023
0,24
0,24
0,27
0.2S
0,31
0,31
0,32
0,35
0,33
0.35
0,36
0,41

0,42
0,42
0,44
0.47

Taxa de
mortali-

dade

6

10,36

11,11

11,21
11,10
11,88
10,21
7,72
8,98

10,56
9.04

10,37
10,94
9,23
9,29
8.96

9,31
10,28

10,19
10,21

Total de mu*
lheres em

idade de pro-
criar

(15 a 49
anos)

7

2114 095

139 091
74 886
54 862

302 612
128 986
102 774
100172
113 377

70 041
67 086
70116
58 662
78 458

117 397
48 662

111211
396 287

79415

Total de
nados-vivos

8

194 548

19 244
9 55*
6 777

35 356
14 451
6 533
8817

12 214
5 340
6 555
6 675
3 932
6 260
8 899
3 446
8 759

26 545
5189

Taxa de
fecundi-

dade
(8)
-—-X1000
(7)

9

92,0

138,4
127,6
123,5
116,8
112,0
63.6
88,1

10 ,7
76,2
97,7
95,2
67J0
79,8
75,8
70,8
78,8
67,0
65,3

fndice de
vitalidade

(9)X(3)
.

(6)X(5)

10

8,20

15,68
13,11
12,13
11.97
11,28
10,07
9,25
8,40
7,99
6,92
6.72
6,64
6,57
6,09
5.43
5,18

4.88
3,93

CONTINENTE

Braga
Vila Real
Bragança
Porto
Aveiro
Setúbal
Leiria
Viseu
Beja ,
Guarda
Viana do Castelo
Évora
Castelo Branco ..
Santarém
Portalegre
Coimbra
Lisboa
Faro

a Por ordem decrescente do índice de vitalidade (coluna 10).
FONTES: X Recenseamento Geral da População» 1960.

Anuário Demográfico, 19C0.



Estas diferenças, que se deduzem dos índices que figuram na
coluna 10 do Quadro IV, abrangem uma variação total entre ín-
dices distritais que vai desde 3,93 em Faro até 15,68 em Braga.
Ê, portanto, muito mais flagrante a disparidade verificada nestes
índices do que a existente entre as taxas de natalidade.

Em relação à classificação dos índices em elevados, médios e
fracos, segundo o critério assinalado, apenas se apresenta como
fraco o índice de Faro, como médios os de oito distritos (abran-
gendo a maior parte do Sul do País e o interior das Beiras, além dos
distritos de Lisboa e de Viana do Castelo) e como índices elevados
os restantes: quase todo o território a Norte do Douro, o distrito
de Viseu e a parte do litoral a Sul do Douro, terminando com o
distrito de Setúbal.

Dentro de cada um dos dois últimos grupos, há, porém, varia-
ções acentuadas: entre 4 88 e 7,99 no segundo grupo de distritos,
entre 8,40 e 15,68 no terceiro.

Para completar a análise dos índices de vitalidade, apresenta-
-se um gráfico mostrando a distribuição distrital das proporções
de adultos, jovens e velhos (de acordo com as definições dadas no
n.° 3.) referida também a 1960 e ordenada por ordem crescente da
proporção de adultos (fig. 11).

16. Da conjugação de todos estes elementos é possível extrair
algumas linhas fundamentais que ajudem a compreender a distri-
buição espacial dos fenómenos estudados.

Assim, os indicadores sobre o grau de envelhecimento são mais
próximos uns dos outros do que os índices de vitalidade, visto que
nestes se entra em linha de conta com as taxas de fecundidade e
de mortalidade que, sobretudo as primeiras, têm uma amplitude
de variação muito grande entre os vários distritos.

As percentagens de adultos mais elevadas—que, como ,se
disse, revelam melhor o envelhecimento actual do que a proporção
de velhos — situam-se a Sul do limite meridional dos distritos de
Aveiro, Viseu e Guarda. O distrito de Lisboa apresenta, no entanto,
uma característica particular, que se compreende por nele se si-
tuar o centro urbano mais importante do País: a percentagem de
adultos atinge aqui o seu valor mais alto: 34,6 %. E o distrito de
Setúbal, que se lhe segue com 34,2 %, não pode deixar de se con-
siderar fortemente influenciado pela capital16.

A distribuição geográfica dos índices de vitalidade revela,
pelas disparidades apontadas, uma irregularidade muito mais
acentuada, conforme se pode observar no mapa junto (fig. 12).
Apenas como indicação muito geral, poder-se-á dizer que os índices
mais elevados se situam a Norte do Douro (com excepção de Viana

16 Nos concelhos deste distrito marginados pelo Tejo localizam-se, efec-
tivamente, alguns dos «dormitórios» mais importantes de Lisboa.
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do Castelo), seguindo depois a linha do litoral, com valores mais
reduzidos, até abrangerem o distrito de Setúbal; há, no entanto,
duas interrupções que quebram a homogeneidade desta última
área: os distritos de Coimbra e de Lisboa, que apresentam índices
consideravelmente menores.

Proporções de adultos, jovens e velhos, por distritos, em 1960 17

(por ordem crescente da proporção de adultos)

ADULTOS

Braga >.':$:

Viseu ::j:

Vila Real ijjj

Viana do Castelo :•:

Aveiro :•:

Guarda \

Bragança :

Porto

Castelo Branco

Leiria

Coimbra

Santarém

Faro

Beja

Portalegre

JOVENS VELHOS

•:-:|x|:j:*:j:-x-:j:;X-:;:;:;:j:-:;:-X;XJ:;:;>X;:-x

iiíiliiiiitiiiil

lillllilliililii!

iiiiiiiiiiii
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Évora

Setúbal

Lisboa

wmmmÊmá

Fig. 11

Lisboa, Santarém e Portalegre integram, numa faixa central,

17 As percentagens de jovens são as que constam da coluna 2 do Qua-
dro IV; as de velhos excedem ligeiramente as da coluna 4 do mesmo Quadro,
por incluírem também os indivíduos com 60 anos completos, e não só os de
idade superior a esta; as de adultos correspondem à diferença para a tota-
lidade.
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Distribuição distrital dos indteês dê vitalidade

Valor do índice

Fig. 12



os índices mais fracos, se descontarmos Faro, que apresenta o mais
baixo de todos.

O resto do País, ou seja os distritos interiores a Norte do Tejo
e os de Évora e Beja, caracterizam-se por índices relativamente
próximos, desde 6,64 até 8,40, que se situam numa posição inter-
média (o que não quer dizer equidistante) dos dois grupos ante-
riormente referidos.

Outro aspecto que se julga de interesse focar é a aparente
falta de correlação geográfica entre os indicadores demográficos
e os níveis de desenvolvimento das diversas regiões. Por exemplo,
os dois distritos mais desenvolvidos — Lisboa e Porto — apresen-
tam índices de vitalidade muito distanciados; do mesmo modo,
distritos de Trás-os-Montes apresentam índices extremamente di-
ferentes de distritos do Alentejo, apesar de abrangerem regiões
com níveis de desenvolvimento semelhantes, neste caso dos mais
baixos.

Trata-se, porém, de um simples confronto numérico entre índi-
ces, ao qual faltam precisamente os elementos explicativos da fe-
nomenologia em apreço, os quais teriam de ir buscar-se à análise
sociológica e económica, bem como aos conhecimentos de outras
ciências humanas.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

17. Algumas das observações feitas ao longo deste texto po-
dem ser interpretadas como revelando uma forte preocupação pelo
decréscimo da natalidade em certas regiões do País, cujas taxas se
desejaria ver subir, em vez de descer. Mas não se estabeleceria
assim uma contradição flagrante com as preocupações, precisa-
mente inversas, que hoje correm pelo mundo? Não é verdade que
as perspectivas de crescimento da população mundial se mostram
aterradoras (é talvez este o termo mais apropriado em face das
últimas declarações dos organismos internacionais que se ocupam
do assunto18), se tivermos em conta a rapidez com que é actual-
mente possível fazer crescer a produção de alimentos e de outros
bens essenciais à vida? — se tivermos em conta que a explosão
demográfica se está processando «espontaneamente», enquanto as
melhorias no aproveitamento dos recursos dependem não só do pro-
gresso científico devidamente orientado, mas também do bom en-
tendimento entre todos os povos19 e entre a generalidade dos ho-
mens de cada povo?

18 Segundo estudos recentes do «Population Reference Bureau», de Wa-
shington, se se mantiver a actual taxa anual de crescimento de 2%, a popu-
lação mundial duplicará novamente nos próximos 35 anos, atingindo cerca
de 7000 milhões pelo ano 2000.

i® 3600 milhões de contos de despesas militares mundiais em cada ano,
segundo cálculos das Nações Unidas.
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Mesmo sem entrar na análise deste problema que actualmente
preocupa especialistas e políticos à escala mundial, e sobre o qual
há ainda muito que dizer (e muito mais, ainda, que realizar) con-
vém recordar que existem fronteiras cuja realidade não pode ser
ignorada: a resolução dos problemas cabe, em primeiro lugar, aos
países onde eles se manifestam, pois nenhum poder exterior se
revelará eficiente, ainda que bem intencionado, se os próprios não
tomarem consciência da situação em que se encontram e de como
a devem enfrentar. E, além disso, há também diferenças de escala.

Voltemos, portanto, ao caso português. O crescimento da nossa
população não é de molde a preocupar o mundo, nem em valor
absoluto nem mesmo em relação à taxa respectiva: a população
metropolitana cresceu tanto em dez anos como a população mun-
dial está a crescer em dois dias e meio!...

Mas se assim é quanto ao enquadramento mundial do problema,
não se deduzirá daqui que o nosso crescimento demográfico deva
efectivamente processar-se segundo taxas elevadas. O problema
tem, como é óbvio, implicações que transcendem o âmbito da pre-
sente análise, limitada ao envelhecimento e à vitalidade da po-
pulação portuguesa.

18. Em termos globais, a nossa posição no contexto europeu
é ainda bastante favorável em matéria de índices de vitalidade,
mesmo com as reservas que as assimetrias espaciais obrigam a
formular. O mesmo se dirá no aspecto mais restrito do envelheci-
mento: as percentagens distritais mais elevadas de sexagenários
não igualam ainda as mais baixas, à escala nacional, verificadas
nos países do centro da Europa.

Mas um processo está em curso, dele resultando alterações
como as que se acaba de observar, pelo que convém ter presentes
alguns dados que auxiliem a estabelecer uma visão prospectiva
do fenómeno.

Tem interesse sob este aspecto compulsar os resultados a que
conduz uma estimativa da população metropolitana para 198020,
considerada como a mais provável, dentro do carácter aleatório
das hipóteses admitidas neste género de previsões. A referida
estimativa pressupõe que se verificará certo decréscimo da mor-
talidade, que a fertilidade se manterá constante e que o saldo emi-
gratório anual será de — 61 500, que foi aproximadamente o saldo
médio no período de 1960-1964. Atingiríamos, assim, cerca de
10170 milhares de habitantes em 1980, cuja distribuição por idades
permite calcular as seguintes percentagens de jovens, adultos e
velhos, de harmonia com os conceitos já utilizados:

20 Maria Gertrudes SALVADO — «Perspectivas da evolução da população
do Continente e Ilhas Adjacentes» — Revista do Centro de Estudos Demo-
gráficos, I.N.E., n.° 16, 1965, pp. 9-Õ2 + anexos.
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Jovens 38,8
Adultos 46,7
Velhos 14,5

100,0

Se admitirmos esta evolução, a proporção dos velhos, que em
1960 ainda se cifrava em 11,8 %., estará, vinte anos depois, em
14,5 %. Mas a proporção dos jovens ter-se-á, mesmo assim, elevado
(de 37,2 para 38,8 %), fazendo-se sentir no grupo dos adultos a
redução percentual correspondente a estes aumentos.

A verificar-se, dentro de treze anos, uma proporção de 14,5 %
de velhos, ter-se-á atingido uma posição que os países industriali-
zados da Europa conheceram anteriormente a 1950 — em alguns
deles mesmo anteriormente à Guerra Mundial. E é natural que
já então venham a ser postos com maior intensidade alguns dos
problemas económicos e sociais derivados do envelhecimento da
população.

19. Descida da natalidade, envelhecimento, emigração — eis
alguns motivos de receio numa economia que se deseja ver pro-
gredir. Se nasce menos gente, se os novos emigram, se a propor-
ção dos velhos aumenta, como será possível dispor do elemento
humano indispensável à criação de novas actividades e ao desen-
volvimento das existentes?

A resposta a esta pergunta comporta, naturalmente, um certo
número de opções, e será diferente consoante a situação real de que
se parte e aquela onde se deseja chegar.

Na verdade, o problema não se põe em Portugal nos termos
em que o conhece a Europa industrializada, não só por nos en-
contrarmos longe dos índices de envelhecimento desses países, mas
pelo simples facto de dispormos de uma grande margem, ainda
por aproveitar, no campo da valorização humana. A formação
técnica e profissional, a todos os níveis, da nossa população activa
pode permitir aumentos de produtividade que compensem larga-
mente a redução da mão-de-obra não qualificada, de que temos
tido abundância. Mas é claro que isto implica opções tais como a
prevalência do esforço a desenvolver nas tarefas do ensino e a
reestruturação da agricultura em moldes adequados.

Sem minimizar as dificuldades originadas em desajustamentos
momentâneos, que são próprios de toda a evolução social, não
parece que o envelhecimento da nossa população nem tão-pouco a
sua vitalidade actual sejam de molde a justificar inquietações ime-
diatas, quanto a satisfação das necessidades da população activa.

Mas há uma condição a preencher: é indispensável que a es-



iruiura económica se adapte à realidade demográfica —e não ò
inverso, como por vezes se pretende.

Esta realidade parece caminhar entre nós mediante transfor-
mações mais rápidas e profundas do que aquelas que a economia
tem experimentado. Os seus indicadores constituem, também por
isso, informações preciosas que convém acompanhar.

Sendo assim, o que deve causar maiores preocupações na que-
bra da natalidade não é o receio de ver reduzida a mão-de-obra do
País, mas o próprio significado da atitude de recusa em procriar,
tão evidente nos distritos do Sul: atitude pessimista, que assim
revela uma falta de confiança no futuro. E o envelhecimento, que
deriva fundamentalmente dessa recusa —e se traduz mais pela
redução dos jovens do que pelo aumento dos velhos— justifica
talvez um receio: o de ver igualmente reduzida a influência da ju-
ventude, cujo espírito, mais permeável às solicitações do progresso,
pode contribuir para que o futuro venha a ser melhor do que o
passado.

Liisboa, Dezembro de 1966.
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