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IV.1.1. A POPULAÇÃO E A SITUAÇÃO SOCIAL.  
FUNDAMENTOS DA ABORDAGEM 

 
 
Constituem objetivos específicos do ordenamento do território e do urbanismo, de entre outros, a 
melhoria das condições de vida e de trabalho das populações e a distribuição equilibrada das funções 
de habitação, trabalho, cultura e lazer (alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 6.º da LBOTDU1). 
 
É nesta linha que o RJIGT2 estabelece que “os instrumentos de gestão territorial devem explicitar, de 
forma racional e clara, os fundamentos das respetivas previsões, indicações e determinações, a 
estabelecer com base no conhecimento sistematicamente adquirido”, de entre outras, “da dinâmica 
demográfica e migratória” e “das transformações económicas, sociais, culturais e ambientais” do 
território (alíneas c) e d) do artigo 4.º). É neste contexto que constituindo o PDM, por excelência, um 
instrumento que visa concretizar a estratégia de desenvolvimento do território bem como a respetiva 
política municipal de ordenamento (n.º 1 do artigo 84.º do RJIGT), no seu conteúdo se inscreva a 
obrigatoriedade de aferir do estado da arte do concelho, nomeadamente, do ponto de vista 
demográfico e social, como consagra a alínea a) do n.º 1 do artigo 85.º do mesmo diploma. Inscreve 
ainda a alínea i), n.º 1 do mesmo artigo, que do conteúdo material do PDM faz parte a “definição de 
programas na área habitacional”. 
 
O PROT Alentejo3, estabelece também normas de carater setorial a concretizar pela Administração 
local, designadamente através dos PMOT, em domínios como a educação e a formação, a saúde ou 
a habitação.  
 

                                                             
1 Lei de bases da política de ordenamento do território e de urbanismo. Lei 48/98, de 11 de agosto. 
2 Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, DL 380/99, de 22 de setembro, na redação atual. 
3 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo. Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de outubro. 
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É neste contexto que se propõe o presente capítulo no qual se procura desenvolver uma análise 
integrada sobre a população e a sua situação social no concelho de Viana do Alentejo, suportada 
essencialmente pela informação estatística disponível e tratada especificamente para o efeito. E, 
compreende, no essencial, duas grandes partes: a primeira que integra uma análise ao potencial 
humano, à sua estrutura e projeções demográficas e a segunda relativa à situação social, abordando-
se aqui as condições sociais de vida da população residente com particular destaque para os 
fenómenos que permitem esse conhecimento, nomeadamente a habitação, a proteção social, a 
saúde, a qualificação e o emprego terminando com uma abordagem de síntese de integração das 
principais conclusões da análise que vão (e)informar a estratégia de desenvolvimento e a política de 
ordenamento municipal. 
 
 

IV.1.2. A POPULAÇÃO 

 
 
Segundo os Censos de 2011, o concelho de Viana do Alentejo apresentava 5.743 habitantes, o que 
corresponde a somente 3,4% da população da sub-região Alentejo Central (166.822 habitantes). Face 
ao território que compreende (393,9 km2), a densidade populacional era de 14,6 hab./km2 (vd. quadro 
IV.1.1) inferior à do Alentejo Central (23,1 hab./km2).  

 

Quadro IV.1.1 
Superfície, população residente e densidade populacional (2011). Alentejo Central, concelho e freguesias 

 

 Superfície População (2011) Densidade populacional 
 km2 Nº hab./km2 

  Alentejo Central 7.229 166.822 23,1 
Viana do Alentejo (Concelho) 393,9 5.743 14,6 

Alcáçovas  268,1 2.111 7,9 
Viana do Alentejo 98,0 2.742 28,0 
Aguiar 27,8 890 32,0 

Fonte: INE, Censos (2011) 
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É ainda assim superior à de três concelhos do Alentejo Central: Alandroal, Arraiolos e Portel (vd. 

figura IV.1.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contudo, as densidades populacionais por freguesia são fortemente contrastadas expressando, mais 
do que o quantitativo populacional ou a dimensão dos principais aglomerados, a extensão territorial 
daquelas. Deste modo, as freguesias de Viana do Alentejo e Aguiar apresentavam uma densidade 
populacional de 28,0 e 32,0 hab./km2, respetivamente, superando o valor da freguesia de Alcáçovas 
por razões que se prendem unicamente com a dimensão territorial desta: 268,1 Km2, contra somente 
98,0 Km2 (Viana do Alentejo) e 27,8 Km2 (Aguiar) (vd. figura IV.1.2). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1.1 
Densidade populacional (hab./km2) no Alentejo Central (2011) 

 

 
Fonte: INE, Censos (2011); CAOP, 2014. 
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Uma breve análise da distribuição da população por lugares evidencia a pronunciada concentração 
do povoamento em Viana do Alentejo. Como se poderá observar (vd. quadro IV.1.2), os três 
aglomerados de Alcáçovas, Viana do Alentejo e Aguiar concentram (em 2011), respetivamente, 89,8, 
93,4 e 88,3% da população das três freguesias. É igualmente de registar a quase inexistente 
expressão da população residente noutros lugares das freguesias (apenas dois lugares – Estação de 
Caminho de Ferro de Alcáçovas e Quinta de Santa Maria –, que detêm 0,1 e 0,7% da população das 
respetivas freguesias); e a ainda relativa expressão da população residente nos “montes” (residual), 
que apresenta valores compreendidos entre os 5,9% da população de freguesia (Viana do Alentejo) 
e 11,7% (Aguiar). Em termos absolutos, para o total da população do concelho, destaca-se que: 
 
1. 91,3% da população residente (5.243 dos 5.743 habitantes) concentra-se nas três sedes de 

freguesia; 
2. somente 0,3% da população residente (20 dos 5.743 habitantes) reside noutros lugares; 
3. e 8,4% da população residente (480 dos 5.743 habitantes) reside nos espaços “residuais”. 

Figura IV.1.2 
Densidades populacionais (hab./km2), freguesias do concelho VA (2011) 

 

 
Fonte: INE, Censos (2011); CAOP, 2014. 
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Tendo um quantitativo populacional reduzido, com pouca expressão mesmo no quadro da sub-região 
onde o concelho se insere há a destacar que o concelho de Viana do Alentejo foi no último período 
intercensitário (2001-2011) aquele que maior crescimento populacional registou (2,3%, ou 128 
habitantes, i.e., de 5.615, em 2001, para 5.743, em 2011) no conjunto dos catorze (14) concelhos da 
NUT3 onde se integra (vd. figura IV.1.3). Em comparação com os restantes concelhos desta NUT3, 
apenas dois apresentaram valores de crescimento populacionais positivos, i.e., Vendas Novas (2,0%) 
e Évora (0,1%). 
 
Contudo, se se atentar ao comportamento demográfico durante um período de 50 anos (1971-2011) 
constata-se que o concelho de Viana do Alentejo, após duas décadas (1981 e 2001) de dinâmica 
negativa (-7,6% entre 1981-1991 e -1,8% entre 1991-2001), apresenta recuperação positiva na 
primeira década do milénio (vd. quadro IV.1.3). Ainda assim o concelho perde 6,9% da população em 
50 anos, embora num panorama em que apenas dois concelhos da sub-região cresceram 
demograficamente – Vendas Novas e Évora –, tendo o decréscimo de Viana do Alentejo sido 
substancialmente inferior ao da maioria dos concelhos da sub-região (com valores que atingem -30% 
e -40%), (vd. figura IV.1.3). 

Quadro IV.1.2 
População residente. Distribuição por lugares (2011) 

 
Nível de desag Concelho / Freguesia / Lugar  População   % na população 

da freguesia .   residente   
Município Viana do Alentejo 5.743     

Freguesia Alcáçovas  2.111    
Lugar     Estação de Caminho de Ferro de Alcáçovas   2  0,1 
Lugar     Alcáçovas   1.895  89,8 
Lugar     Residual   214  10,1 

Freguesia Viana do Alentejo  2.742    
Lugar     Quinta Santa Maria   18  0,7 
Lugar     Viana do Alentejo   2.562  93,4 
Lugar     Residual   162  5,9 

Freguesia Aguiar  890    
Lugar     Aguiar   786  88,3 
Lugar     Residual   104  11,7 

Fonte: INE, Censos (2011) 
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Numa análise interna ao concelho verifica-se que no período 1991-2001, o concelho registou um 
decréscimo populacional de 1,8%. No entanto as freguesias de Viana do Alentejo e Aguiar cresceram 
4,8 e 0,9%, respetivamente, do que decorre que o decréscimo de 10,3% ocorrido na freguesia de 
Alcáçovas anulou o crescimento verificado nas outras duas. 
 
No período compreendido entre 2001 e 2011, quando o concelho no seu todo registou um crescimento 
positivo de 2,3% houve duas freguesias – Alcáçovas e Aguiar – que tiveram crescimentos positivos 
(1,1 e 27,3%, respetivamente). O crescimento ocorrido nestas duas freguesias permitiu, assim, 
compensar o decréscimo de 3,0% verificado na freguesia de Viana do Alentejo. Analisando o 
agregado das duas últimas décadas (de 1991 a 2011) verifica-se atentando para o Quadro IV.1.3, 
que: 
 
1. a freguesia de Alcáçovas perde 9,4% da sua população (218 habitantes); 
2. a freguesia de Viana do Alentejo cresce 1,6% (44 habitantes); 
3.  a freguesia de Aguiar cresce 28,4% (197 habitantes). 
 

Figura IV.1.3 
Crescimento demográfico nas últimas 5 décadas (2011 / 1970). Alentejo Central e concelho V.A. 

 

 
Fonte: INE, Censos (1970 e 2011) 
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Importa assim, a prazo, capitalizar e arrastar para a freguesia de Alcáçovas a dinâmica das freguesias 
de Viana do Alentejo e Aguiar que num contexto de contração, observado na maioria dos concelhos 
na envolvente e na sub-região Alentejo Central, inverteram a tendência da penúltima década 
(1991/2001). Destaque-se que o fortíssimo crescimento populacional observado em Aguiar no 
período 2001/2011 se ficou a dever a um “alargamento” territorial da bacia de emprego gerada pela 
cidade de Évora, a par da criação de oferta de alojamento e de serviços na vila de Aguiar. Com o 
reforço da capitalidade e da centralidade de Évora, é naturalmente expectável que a dinâmica 
observada em Aguiar possa também vir a estender-se a Viana do Alentejo e a Alcáçovas.  
 
Para melhor se entender a natureza das dinâmicas populacionais do concelho de Viana do Alentejo, 
é indispensável observar, mesmo que breve, as duas grandes componentes que a influenciam: o 
crescimento (saldo) natural e o crescimento (saldo) migratório. 
 

DO CRESCIMENTO NATURAL 
 

A natalidade e mortalidade tiveram comportamentos distintos nos últimos 19 anos, à semelhança 
do que se verificou em todo o Alentejo e no território nacional. No que respeita à natalidade, 
observando em concreto a taxa bruta de natalidade (TBN), verifica-se relativamente ao último ano 
em que há registos (2012), que o concelho de Viana apresentou uma TBN de 6,9 0/00 (vd. figura 
IV.1.4). Este valor, inequivocamente baixo (e preocupante), inferior ao valor para a sub-região (7,9 
0/00), é ainda assim superior ao de 5% dos 14 concelhos da NUT3.  
 

Quadro IV.1.3 
População residente; volumes e variação (1991 a 2011). Concelho e freguesias 

 
 População Residente Variação 
 1991 2001 2011 2001 / 1991 2011 / 2001 2011 / 1991 
Concelho 5.720 5.615 5.743 -1,8 2,3 0,4 
Alcáçovas 2.329 2.088 2.111 -10,3 1,1 -9,4 
Viana do Alentejo 2.698 2.828 2.742 4,8 -3,0 1,6 
Aguiar 693 699 890 0,9 27,3 28,4 

Fonte: INE, Censos (1991, 2001 e 2011) 
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De assinalar, todavia, que nos últimos 19 anos a TBN do concelho de Viana do Alentejo conheceu 
oscilações que dificilmente configuram um padrão (vd. figura IV.1.5). Porém, embora a análise de 
estrutura venha depois proporcionar outras leituras, registe-se que, em 2011, o número de 
nascimentos foi superior ao número de nascimentos em 2001: 1242 (em 2011) e 1227 (em 2001). 
 
Decorre daqui que no momento, em rigor, não se pode afirmar que exista uma tendência para o 
decréscimo – não obstante o valor de 2012 (6,9 0/00) ser inferior ao 1994 (8,8 0/00). Pela mesma razão 
também não se poderá adiantar que a generalizada descida esteja a ser contrariada pelos valores de 
2010-11, uma vez que esta aparente retoma foi de imediato suspensa no ano de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1.4 
Taxa Bruta de Natalidade (0/00), Concelho e Alentejo Central (2012) 

 

 
Fonte: INE, Anuário Regional – Alentejo (2012) 

Figura IV.1.5 
Taxa Bruta de Natalidade (0/00), Concelho (1994 a 2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Uma análise mais fina da natalidade pode ser efetuada pela observação da Taxa de Fecundidade 
Geral1 (TFG). Em 2012 o concelho de Viana do Alentejo apresentava uma TFG de 30,6 0/00, a terceira 
mais baixa da sub-região (36,3 0/00), a par com o concelho de Estremoz, revelando a análise da sua 
evolução nos últimos 19 anos que, após o período de 2000-2002 – quando os valores foram 
superiores a 50 0/00 –, há uma tendência de decréscimo expressa sobretudo nos últimos 3 anos (vd. 
figura IV.1.6). 

 

A observação da Taxa de Fecundidade por grupos etários (vd. quadro IV.1.4) mostra, de facto, 
significativas alterações ocorridas entre os anos de 2001 e 2011. Para além de um decréscimo de 
44,0 para 36,2 0/00, há importantes alterações na estrutura interna da taxa, nos grupos etários. Com 
efeito, os valores para as taxas de fecundidade nos grupos etários mais jovens (15 – 19 e 20 – 24 
anos) diminuem substancialmente entre 2001 e 2011, de 46,8 para 0,0 0/00 e de 77,7 para 47,0 0/00, 
respetivamente. Constata-se ainda: 
 
1. crescimento acentuado no valor para a taxa de fecundidade no grupo etário 25 – 29 anos (de 61,1 
para 112,5 0/00); 

                                                             
1 Taxa de Fecundidade Geral: número de nados-vivos observado 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) desse período (habitualmente expressa em número 
de nados-vivos por 1000 (10^3) mulheres em idade fértil). (metainformação – INE). 

Figura IV.1.6 
Taxa de Fecundidade Geral (0/00), Viana do Alentejo (1994 a 2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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2. diminuição ligeira nos valores das taxas de fecundidade para os grupos 30 – 34 e 35 – 39 anos; 
3. ocorrência de valores para a taxa de fecundidade no grupo 40 – 44 anos (5,0 0/00) em 2011, que 
em 2001 não teve valores. Ou seja, de uma forma geral, verificou-se um deslocamento dos valores 
da fecundidade para os grupos etários menos jovens. 

 

A observação da evolução do Índice Sintético de Fecundidade (ISF)1 (quadro IV.1.5) poderá ainda 
eventualmente trazer uma leitura complementar quanto aos aspetos estruturais da natalidade, quer 
no concelho quer na sub-região (vd. quadro IV.1.5). Entre 2001 e 2011, o ISF no concelho de Viana 
diminuiu de 1,47 para 1,32; enquanto na sub-região aumentou (embora de forma muito ligeira), de 
1,30 para 1,33. São todos, nos dois anos e nas duas escalas territoriais, valores baixos e 
preocupantes, sobretudo tendo presente que o valor determinado para assegurar a renovação de gerações 

é de 2,1. Tal como se verificou com os valores dos indicadores anteriormente apresentados – a TBN e a TFG 
–, também para o ISF, Viana do Alentejo apresenta valores inferiores aos da sub-região. Tudo indica 
que o efeito de concentração de população ativa (e, assim, com uma parte considerável de adultos 
jovens) em Aguiar não teve ainda consequências em matéria de aumento da natalidade.  

                                                             
1 Índice Sintético de Fecundidade: número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil (dos 15 aos 49 anos de idade), 
admitindo que as mulheres estariam submetidas às taxas de fecundidade observadas no momento. Valor resultante da soma das taxas 
de fecundidade por idades, ano a ano ou grupos quinquenais, entre os 15 e os 49 anos, observadas num determinado período 
(habitualmente um ano civil). O número de 2,1 crianças por mulher é considerado o nível mínimo de substituição de gerações nos 
países mais desenvolvidos. (metainformação – INE) 

Quadro IV.1.4 
Taxa de Fecundidade (TF) por grupos etários, Viana do Alentejo (2001 e 2011) 

 
 2001   2011 

Idade das 
mães Nº Nasc. Popul. T. Fecund. 

(0/00)  Idade das 
mães Nº Nasc. Popul. T. Fecund. 

(0/00) 
15 - 19 8 171 46,8  15 - 19 0 129 - - - 
20 -24 15 193 77,7  20 -24 7 149 47,0 
25 - 29 11 180 61,1  25 - 29 18 160 112,5 
30 - 34 14 183 76,5  30 - 34 13 188 69,1 
35 - 39 6 189 31,7  35 - 39 6 199 30,2 
40 - 44 0 175 - - -  40 - 44 1 201 5,0 
45 - 49 0 136 - - -  45 - 49 0 216 - - - 
Total 54 1.227 44,0  Total 45 1.242 36,2 

Fonte: INE, Censos (2001 e 2011) , Estatísticas Demográficas 
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É no entanto expectável, sem um otimismo excessivo, que a consolidação e a fixação da população, 
sobretudo em Aguiar, possa vir a contribuir para um, não mais que ligeiro, aumento da natalidade no 
concelho.  

 

No que respeita à mortalidade, e em concreto no que respeita à taxa bruta de mortalidade (TBM), 
verifica-se que, no último ano para o qual há registo (2012), o concelho de Viana do Alentejo 
apresentou uma TBM de 16,6 0/00. Este valor é o terceiro mais elevado da sub-região – apenas inferior 
aos valores para Sousel (19,9 0/00) e para Estremoz (18,2 0/00) – e é também consideravelmente 
superior ao valor da sub-região do Alentejo Central (13,4 0/00) (vd. figura IV.1.7). 

 
Nos últimos 19 anos, a TBM em Viana do Alentejo conheceu algumas oscilações que não permitem 
aferir um padrão evolutivo (vd. figura IV.1.8). Embora o valor para a TBM em 2012 (16,6 0/00) seja 
superior ao valor observado em 1994 (12,9 0/00), dificilmente se poderá afirmar que a TBM apresenta 

Quadro IV.1.5 
Índice Sintético de Fecundidade (ISF), Viana do Alentejo e Alentejo Central (2001 e 2011) 

 
 2001 2011 
Viana do Alentejo 1,47 1,32 
Alentejo Central 1,30 1,33 
Fonte: INE, Censos (2001 e 2011), Estatísticas Demográficas 

Figura IV.1.7 
Taxa de Bruta de Mortalidade (0/00), Viana do Alentejo e Alentejo Central (2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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uma tendência clara de aumento, uma vez que no período considerado houve alguns anos em que 
os valores para a TBM foram superiores ao de 2012 (vd. figura IV.1.8). 

 
Se a mortalidade for observada por outra perspetiva, pelo método da mortalidade-tipo1, verifica-se 
que o comportamento da mortalidade é sobretudo função do envelhecimento da população do 
concelho. Considerando as duas datas de 2001 e 2011, em que os valores para a Taxa Bruta de 
Mortalidade foram 15,14 e 12,89 0/00, respetivamente, poder-se-ia afirmar que houve um efetivo 
decréscimo da mortalidade, e que a mortalidade teria baixado 14,88%. O recurso ao método da 
mortalidade-tipo permite verificar que, com efeito, o decréscimo da mortalidade foi ainda mais 
acentuado (vd. quadro IV.1.6). 
 
A análise (projeção) dos valores da mortalidade em 2011 na estrutura etária de 2001 (população-tipo 
2001) permite verificar que a TBM em 2011 seria de 10,04 0/00, se em 2011 a estrutura etária fosse a 
de 2001 (o que equivaleria a uma diminuição da mortalidade na ordem dos 33,66 %). Por outro lado, 
se em 2001 a população do concelho de Viana do Alentejo tivesse a estrutura etária que tinha em 
2011 (população-tipo 2011), o valor para a TBM seria de 19,41 0/00 (o que equivaleria a uma 

                                                             
1 Método da “mortalidade-tipo”: aplicação à mortalidade do método de estandardização direta, que permite analisar a relação entre os 
óbitos e as estruturas etárias em diferentes momentos. Os valores obtidos são índices comparativos. 

Figura IV.1.8 
Taxa Bruta de Mortalidade (0/00), Viana do Alentejo (1994 a 2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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diminuição da mortalidade na ordem dos 50,61%). Como tal, e tomando como extremos os dois 
valores “virtuais” para a evolução da mortalidade - reduções de 33,66 e 50,61% -, poder-se-á admitir 
que a redução da mortalidade foi de 42,14%. 

 
A Esperança Média de Vida (EMV) em Viana do Alentejo (vd. quadro IV.1.7), conheceu um substancial 
aumento no período compreendido entre 2001 e 2011 - de 67,9 para 73,9 anos – alcançando o valor 
obtido para o Alentejo Central, que revelou um crescimento menos significativo (de 71,5 para 73,9 
anos). Os valores da EMV para cada um dos grupos etários em Viana e no Alentejo Central, em 2011, 
são naturalmente muito próximos (sendo que as pontuais diferenças de maior amplitude poderão 
explicar-se por eventuais circunstancialismos na mortalidade do ano de 2011), havendo no entanto 
um padrão que poderá ter interesse destacar. 
 
 

Quadro IV.1.6 
Mortalidade-tipo aplicada à população de Viana do Alentejo (2001 e 2011) 

 
  2001  2011  População-tipo  População-tipo 

Idades  TM q  TM q  2001  2011 
           

0 - 4  3,77 0,047  0,00 0,043  0,00  0,16 
5 - 9  0,00 0,043  0,00 0,051  0,00  0,00 

10 - 14  3,11 0,057  0,00 0,050  0,00  0,15 
15 - 19  2,79 0,064  3,89 0,045  0,25  0,13 
20 - 24  5,41 0,066  0,00 0,057  0,00  0,31 
25 - 29  0,00 0,064  0,00 0,060  0,00  0,00 
30 - 34  2,78 0,064  0,00 0,063  0,00  0,17 
35 - 39  0,00 0,069  2,52 0,069  0,17  0,00 
40 - 44  0,00 0,067  2,62 0,067  0,17  0,00 
45 - 49  0,00 0,053  2,36 0,074  0,13  0,00 
50 - 54  3,98 0,045  2,58 0,067  0,12  0,27 
55 - 59  10,42 0,051  3,38 0,052  0,17  0,54 
60 - 64  5,93 0,060  3,56 0,049  0,21  0,29 
65 - 69  13,44 0,066  10,07 0,052  0,67  0,70 
70 - 74  35,35 0,071  17,60 0,059  1,24  2,10 
75 - 79  30,20 0,053  34,16 0,056  1,81  1,69 
80 - 84  95,24 0,034  39,86 0,048  1,34  4,58 
85 - 89  122,81 0,020  111,80 0,028  2,27  3,44 
90 e +  406,25 0,006  260,87 0,012  1,49  4,88 
Total  15,14 1,000  12,89 1,000  10,04  19,41 

Fonte: INE, Censos (2001 e 2011), Estatísticas Demográficas  
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Nos primeiros quatro grupos etários (dos 0 aos 20 anos), a EMV no Alentejo Central é ligeiramente 
superior à de Viana do Alentejo. Dos 20 anos em diante, até ao fim da pirâmide, passa-se o contrário: 
a EMV em Viana é ligeiramente superior à do Alentejo Central. 
 
Será por certo arriscado adiantar justificações para este facto, tendo em conta que se está, no caso 
de Viana do Alentejo, a tratar de um universo pequeno onde o peso de uma pequena variação nos 
óbitos poderá enviesar a análise. No entanto, uma leitura possível seria a constatação de que a 
assistência à primeira infância e juventude será menos conseguida em Viana do Alentejo, 
contrabalançada no entanto por uma melhor qualidade de vida para os adultos e idosos, 
comparativamente com o quadro do Alentejo Central. 
 
Como resultado do comportamento da natalidade e a mortalidade, conclui-se que o crescimento 
natural será negativo. Para o ano de 2012, a taxa de crescimento natural (TCN) do concelho de 
Viana do Alentejo é de -9,7 0/00, valor apenas mais acentuado nos concelhos de Sousel (-12,5 0/00), 

Quadro IV.1.7 
Esperança Média de Vida, por grupos etários, Viana do Alentejo e Alentejo Central (2001 e 2011) 

 
 Viana do Alentejo   Alentejo Central 

Idades Esperança de Vida  Idades Esperança de Vida 
 2001 2011   2001 2011        

0 - 4 67,9 73,9  0 - 4 71,5 73,9 
5 - 9 64,1 68,9  5 - 9 66,9 69,1 

10 - 14 59,1 63,9  10 - 14 62,0 64,2 
15 - 19 55,2 58,9  15 - 19 57,0 59,2 
20 - 24 51,2 55,2  20 - 24 52,3 54,2 
25 - 29 48,2 50,2  25 - 29 47,7 49,5 
30 - 34 43,2 45,2  30 - 34 42,9 44,6 
35 - 39 39,1 40,2  35 - 39 38,1 39,8 
40 - 44 34,1 36,1  40 - 44 33,4 35,0 
45 - 49 29,1 31,9  45 - 49 28,7 30,5 
50 - 54 24,1 27,6  50 - 54 24,1 26,1 
55 - 59 19,5 23,3  55 - 59 19,7 21,9 
60 - 64 15,7 18,8  60 - 64 15,5 17,7 
65 - 69 11,3 14,2  65 - 69 11,5 13,8 
70 - 74 7,5 10,2  70 - 74 8,2 10,0 
75 - 79 5,5 6,8  75 - 79 5,0 6,6 
80 - 84 2,5 4,4  80 - 84 2,5 3,7 
85 e + - - - 2,5  85 e + - - - 2,5 

Fonte: INE, Censos (2001 e 2011), Estatísticas Demográficas  
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Estremoz (-11,7 0/00) e Borba (-9,9 0/00), e menos favorável do que o observado para a sub-região (-
5,5 0/00) (vd. figura IV.1.9). 

 
A evolução da TCN em Viana do Alentejo, tendo em consideração o que antes se referiu sobre a 
evolução da natalidade e da mortalidade, é muito negativa. Com efeito, com se pode ver na figura 
IV.1.10, nos 19 anos considerados em nenhum ano a TCN apresentou um valor positivo, uma vez 
que os valores para a mortalidade foram sempre superiores aos valores para a natalidade – os óbitos 
superaram sempre os nascimentos –, havendo a registar sobretudo, num cenário sempre negativo, 
os valores mais baixos para a TCN observados nos anos de 1998 (-7,9 0/00), 2003 (-8,9 0/00) e 2012 (-
9,7 0/00). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1.9 
Taxa de Crescimento Natural (0/00), Viana do Alentejo e Alentejo Central (2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 

Figura IV.1.10 
Taxa de Crescimento Natural (0/00). Viana do Alentejo (1994 a 2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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DO SALDO MIGRATÓRIO E CRESCIMENTO EFETIVO 
 
Como se enunciou, não obstante os crescimentos (saldos) naturais persistentemente negativos 
observados pelo menos desde 1994, a população de Viana de Alentejo aumentou no último período 
intercensitário (2001-2011). A explicação reside essencialmente no fato do saldo migratório ter 
compensado a dinâmica negativa do crescimento natural (vd. figura IV.1.11). Mais, e tendo já 
observado os elevados valores para o crescimento natural negativo, há que destacar o fato do saldo 
migratório apresentar valores que anulam o balanço negativo do binómio Natalidade/Mortalidade e o 
superam. 

 
Enquanto até ao final da década de 90 o crescimento migratório era insuficiente para compensar o 
valor negativo do crescimento natural, a partir dos anos 1999/2000 e até praticamente ao final da 
década, o crescimento migratório foi sempre superior ao crescimento natural. Por esse motivo, 
observou-se um crescimento efetivo durante a primeira década do milénio. No entanto, e certamente 
em consequência do momento que o País atravessa, a dinâmica de crescimento populacional vivida 
no concelho durante praticamente uma década parece ameaçada, como o comprovam os valores 
recessivos registados desde 2009 e a queda acentuada do saldo migratório (em 2011 e 2012) (vd. 
figura IV.1.12). 

Figura IV.1.11 
Taxa de Crescimento Migratório (%). Concelho de Viana do Alentejo (1994 a 2012) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Para uma abordagem mais profunda sobre a dinâmica populacional verificada no concelho é 
necessário ter presente as caraterísticas das estruturas demográficas e o mais recente dinamismo 
nestas no concelho. Atente-se assim, numa primeira abordagem, à relação de masculinidade1, em 
2011 (vd. quadro IV.1.8), constatando-se que a relação para o total da população do concelho é de 
93,8 (homens por cada 100 mulheres). No entanto, é de assinalar que nos grupos etários mais jovens 
a relação de masculinidade é reforçada (valores superiores a 100) esbatendo-se nos grupos etários 
mais idosos (e.g., no grupo etário + 65 anos, a relação é de 74,0), dado a mortalidade atingir mais 
cedo a população masculina. 

                                                             
1 Traduz a distribuição de género da população, correspondendo a uma percentagem do número de mulheres por cada 100 homens. 

Figura IV.1.12 
Taxa de Crescimento Natural, Crescimento Migratório e Crescimento Efetivo (%) 

(Concelho de Viana do Alentejo, 1994 a 2012) 
 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Quadro IV.1.8 
Relação de Masculinidade (2011) 
(Concelho de Viana do Alentejo) 

 

Grupos etários 
População Residente 

H M Relação de Masculinidade 
0-4 125 120 104,2 
5-9 139 154 90,3 

10-14 152 133 114,3 
15-19 128 129 99,2 
20-24 176 149 118,1 
25-64 1436 1435 100,1 
+65 624 843 74,0 

Total 2780 2963 93,8 
Fonte: INE, Censos (1991, 2001 e 2011) 
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A observação das pirâmides etárias da população de Viana do Alentejo em 2001 e 2011 mostra alguns 
aspetos que valerá a pena destacar (vd. figura IV.1.13 e quadro IV.1.9). Embora haja uma redução 
nas percentagens do grupo etário mais jovem (0 – 4 anos), no grupo etário imediatamente seguinte 
(5 – 9 anos) as percentagens crescem de forma significativa. Particularmente importante é o facto de 
se observarem aumentos nas percentagens dos grupos etários femininos entre os 30 e os 54 anos, 
particularmente relevantes, para efeitos da natalidade, mesmo que ligeiros, nos grupos 30 – 34 e 35 
– 39 anos. 
 

Figura IV.1.13 
Pirâmides etárias (grupos quinquenais), Viana do Alentejo (2001 e 2011) 

 
Fonte: INE, Censos (1991, 2001 e 2011) 
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De uma outra perspetiva, retirada da análise dos grandes grupos funcionais para os anos censitários 
de 1991, 2001 e 2011, verifica-se que a situação em Viana do Alentejo é mais favorável do que a da 
sub-região do Alentejo Central, ao contrário do que acontecia em 1991 quando à composição dos 
grupos funcionais era genericamente mais favorável no Alentejo Central (vd. quadro IV.1.10).  
 

 

Quadro IV.1.10 
População por grupos funcionais, 1991, 2001 e 2011 
(Alentejo Central e concelho de Viana do Alentejo) 

 

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

1991 2001 2011 1991 2001 2011 1991 2001 2011 
Alentejo Central 17,5 13,9 13,3 64,1 63,7 62,3 18,4 22,4 24,4 
Viana do Alentejo 17,2 14,8 14,3 60,8 60,2 60,1 22,0 25,0 25,5 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 

Quadro IV.1.9 
População por grupos etários quinquenais (%), Viana do Alentejo (2001 e 2011) 

 
  2001  2011  ∆ 2001 / 2011 Idades    
  Homens Mulheres  Homens Mulheres  Homens Mulheres           

0 - 4  4,8 4,6  4,5 4,0  -0,3 -0,6 
5 - 9  4,3 4,4  5,0 5,2  0,7 0,8 

10 - 14  6,2 5,3  5,5 4,5  -0,8 -0,8 
15 - 19  6,9 5,9  4,6 4,4  -2,3 -1,6 
20 - 24  6,5 6,7  6,3 5,0  -0,2 -1,7 
25 - 29  6,7 6,2  6,6 5,4  -0,1 -0,8 
30 - 34  6,5 6,3  6,2 6,3  -0,3 0,0 
35 - 39  7,2 6,5  7,1 6,7  -0,1 0,2 
40 - 44  7,3 6,1  6,5 6,8  -0,8 0,7 
45 - 49  5,9 4,7  7,4 7,3  1,5 2,6 
50 - 54  4,3 4,6  7,7 5,8  3,4 1,2 
55 - 59  4,2 6,0  5,6 4,8  1,4 -1,3 
60 - 64  5,7 6,3  4,5 5,3  -1,3 -1,0 
65 - 69  6,7 6,5  4,2 6,1  -2,5 -0,4 
70 - 74  6,9 7,2  5,6 6,2  -1,3 -1,0 
75 - 79  4,8 5,8  5,3 5,9  0,5 0,1 
80 - 84  2,8 3,9  4,3 5,3  1,6 1,3 
85 - 89  1,9 2,1  2,1 3,5  0,2 1,3 
90 e +  0,4 0,8  0,9 1,5  0,6 0,7 

Fonte: INE, Censos (2001 e 2011) 
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Como ainda se pode ver neste quadro e figura IV.1.14, as alterações ocorridas nos grupos funcionais 
entre 2001-2011, nas freguesias do concelho (vd. figura IV.1.14) permite perceber comportamentos 
distintos entre essas contribuindo, em certo modo, para explicar a dinâmica populacional ocorrida. 
Em resumo: 
 
1. destaca-se a freguesia de Aguiar onde o grupo funcional dos jovens aumenta de 14,4% para 16%, 

o grupo funcional dos ativos aumenta de 62,2 para 67,1%, o grupo  funcional dos idosos diminui 
de 23,3% para 16,3%; 

2. na freguesia de Alcáçovas há a registar positivamente o reforço ligeiro, do grupo funcional dos 
jovens (de 12,8 para 13,7%), a redução (muito ligeira) do grupo funcional dos idosos (de 29,7 
para 29,2%), assim como o quase inalterado peso dos ativos (de 57,5% para 57,1%); 

3. na freguesia de Viana do Alentejo, as evoluções foram de sinal menos positivo, mas ainda assim, 
e quando observadas no contexto da sub-região, não parecem muito negativas: o peso relativo 
do grupo dos jovens diminui de 16,4 para 14,1%; o grupo dos ativos diminui de 61,8 para 60,2%; 
e o grupo dos idosos aumenta de 21,8 para 25,7%. 

 

 

Figura IV.1.14 
População por grupos funcionais (2001 e 2011)  
(Freguesias do concelho de Viana do Alentejo) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Uma outra análise das estruturas etárias, que nos permite abordar (embora sumariamente) as 
implicações das mesmas nos tecidos social e económico, consiste na observação dos índices-
resumo e índices de dependência (índices de juventude1 e envelhecimento)2, constatando-se que: 
 
1. em 1991, o concelho de Viana do Alentejo apresentava um índice de juventude inferior ao da sub-

região Alentejo Central (78,3 e 95,0, respetivamente), mas em 2011, embora ambos os valores 
tenham diminuído, as posições inverteram-se (56,1 para Viana do Alentejo e 54,4 para o Alentejo 
Central) , segundo se pode verificar no quadro IV.1.11) 

2. em 1991, o concelho de Viana do Alentejo apresentava um índice de envelhecimento superior ao 
da sub-região Alentejo Central (127,7 e 105,3, respetivamente), mas em 2011, embora ambos os 
valores tenham aumentado significativamente, as posições inverteram-se (178,3 para Viana do 
Alentejo e 183,7 para o Alentejo Central) (vd. quadro IV.1.11). 

 

 

A análise da evolução dos índices-resumo (vd. figura IV.1.15) para as freguesias de Viana do 
Alentejo, entre 2001 e 2011, permite destacar também importantes alterações, como sejam: 
 
1. o significativo aumento do índice de juventude na freguesia de Aguiar – de 62,0 para 102,1 em 

apenas 10 anos –, e na freguesia de Alcáçovas – de 43,0 para 46,9; 
2. a significativa redução do índice de envelhecimento na freguesia de Aguiar – de 161,4 para 98,0 

em 10 anos –, e não tão acentuada, na freguesia de Alcáçovas – de 232,6 para 213,1. 
 

                                                             
1 - Índice de Juventude: número de jovens (0-14 anos) por cada 100 idosos (65 e + anos). 
2 - Índice de Envelhecimento: número de idosos (+ 65 anos) por cada 100 jovens (0-14 anos). 

Quadro IV.1.11 
Índices de Juventude e de Envelhecimento (1991, 2001 e 2011). Alentejo Central e Viana do Alentejo 

 

 

Índice de Juventude Índice de Envelhecimento 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

  Alentejo Central 95,0 62,3 54,4 105,3 160,5 183,7 
Viana do Alentejo 78,3 59,3 56,1 127,7 168,6 178,3 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Como se pode aferir da leitura do quadro IV.1.12 e figura IV.1.16, relativamente aos índices de 
dependência: 
 
1. de jovens1, a situação é mais favorável em no concelho do que na sub-região Alentejo Central, 

com valores superiores desde 1991, o que significa a existência de um maior contingente de 
ativos com capacidade para a prazo entrar no mercado de trabalho e gerar riqueza; 

2. de idosos2, a situação é menos positiva no concelho do que na sub-região Alentejo Central, uma 
vez que, desde pelo menos 1991, o número de idosos por cada 100 ativos é sempre superior, o 
que implica uma maior expressão dos encargos sobre a população ativa. 

                                                             
1 Índice de Dependência dos Jovens: número de jovens (0-14 anos) por cada 100 ativos (15-64 anos). 
2 Índice de Dependência dos Idosos: número de idosos (+ 65 anos) por cada 100 ativos (15-64 anos). 

Figura IV.1.15 
Índices-resumo (2001 e 2011). Viana do Alentejo e freguesias 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 

Quadro IV.1.12 
Índices de dependência dos Jovens e dos Idosos (1991 a 2011). Alentejo Central e Viana do Alentejo 

 

 

Índ. Dependência dos Jovens Índ. Dependência dos Idosos 
1991 2001 2011 1991 2001 2011 

  Alentejo Central 27,3 21,9 21,4 28,7 35,2 39,2 
Viana do Alentejo 28,4 24,6 23,8 36,2 41,4 42,5 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Ainda em relação à idade da população do concelho residente, atente-se à evolução da idade média 
(anos) (vd. quadro IV.1.13) que apresenta um relativo aumento, saudável e esperado face aos 
fenómenos associados ao aumento da esperança média de vida (desenvolvimento tecnológicos, na 
medicina e farmácia).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todavia, há a tecer três comentários que corroboram o exposto, nomeadamente: 
 
1. o aumento da idade média no concelho (de 41,7 para 44,5 anos, entre 1991 e 2011) é menos 

acentuado do que na sub-região (de 40,2 para 44,7 anos, no mesmo período de tempo); 

Figura IV.1.16 
Índices de dependência (Jovens e Idosos), 2001 e 2011. Freguesias de Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 

Quadro IV.1.13 
Idade média (anos), Alentejo Central, Viana do Alentejo e freguesias (1991 a 2011) 

 

 
Idade média (anos) 

1991 2001 2011 
  Alentejo Central 40,2 42,3 44,7 

Concelho VA 41,7 42,9 44,5 
Alcáçovas 44,5 45,7 46,4 
Viana do Alentejo 39,6 41,0 44,7 

Aguiar 40,2 41,7 39,4 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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2. em 1991 a população de Viana do Alentejo tinha uma idade média superior à da sub-região (41,7 
contra 40,2 anos), mas em 2011 houve uma inversão: a idade média da população da sub-região 
(44,7 anos) é já superior à da população de Viana do Alentejo (44,5 anos); 

3. a população da freguesia de Aguiar contraria o sentido expectável de aumento da idade média, 
registando mesmo um decréscimo desse valor: de 40,2 para 39,4 anos (entre 1991 e 2011). 

 
As alterações na estrutura da população, quanto ao estado civil ilustram de forma indireta que o 
envelhecimento não teve uma expressão tão acentuada no concelho como teve na sub-região. 
Acompanhadas de modificações de outro tipo de ordem (social, comportamental, de hábitos e 
padrões de vida, etc.), que não serão abordadas nesta síntese, verifica-se que as modificações na 
composição da população segundo o estado civil (vd. figura IV.1.17) demonstram alguns indiciadores 
de alguma “renovação” na população do concelho, e.g., entre 2001 e 2011: 
 
1. o peso relativo de solteiros aumentou de 32,2 para 36,9%; 
2. o peso relativo de casados diminuiu de 57,2 para 48,0%; 
3. o peso relativo de viúvos aumentou de 9,8 para 10,6%; 
4. o peso relativo de divorciados aumentou de 0,8 para 4,5%. 
 
Ou seja, num contexto de generalizado envelhecimento, seria expetável que a percentagem de 
solteiros diminuísse e que a percentagem de casados conhecesse um aumento. Tal não sucedeu, o 
que demonstra igualmente que houve mudanças para outros padrões de vida e para outros 
entendimentos, da parte dos indivíduos, para a vida em família (tradicional).   
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A observação das mudanças no estado civil, por freguesia, ilustra melhor o enunciado (vd. figura 
IV.1.18). Para além de haver, na generalidade, um padrão comum a todas as freguesias, destaque-
se, para atestar a particularidade da freguesia de Aguiar, o fato de aqui ter ocorrido uma diminuição 
da percentagem de viúvos (de 8,0 para 5,6%, entre 2001 e 2011), o que releva o rejuvenescimento 
da população desta freguesia. 

 
 

Figura IV.1.17 
População (%), segundo o estado civil. Viana do Alentejo (2001 e 2011) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 

Figura IV.1.18 
População (%), segundo o estado civil, freguesias de Viana do Alentejo (2001 e 2011) 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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No que concerne aos movimentos migratórios (vd. quadro IV.1.14), fundamentais no estudo da 
estrutura e composição da população, há a salientar que a população estrangeira que solicitou 
estatuto de residência em Viana do Alentejo tem vindo a crescer consideravelmente, em termos 
relativos nas variações inter-anuais.  

 
Após valores inequivocamente baixos entre 2003 e 2005, houve um pico assinalável no ano de 2006 
(tal como em todo o Alentejo Central), para depois voltar a registar-se uma descida, embora para 
valores sempre claramente superiores aos dos anos 2003/2005 (tendo o mesmo sucedido no Alentejo 
Central). Em termos médios conclui-se que, entre 2003 e 2011, chegaram ao concelho 14 indivíduos 
de nacionalidade estrangeira por ano (506 para a sub-região Alentejo Central). 
 
Assim, e em resultado destes fluxos, apurou-se um total de 114 indivíduos de nacionalidade 
estrangeira que chegaram ao concelho, somente 2,8% dos estrangeiros que chegaram ao Alentejo 
Central no mesmo período de tempo (4.049 indivíduos). Note-se também que desses 114 indivíduos, 
o número de homens e mulheres é idêntico (57), enquanto para o Alentejo Central a percentagem de 
homens é ligeiramente superior à metade (53,4%). 
 
Quanto às nacionalidades da população estrangeira com estatuto legal de residente, comparando o 
concelho com o Alentejo Central, salienta-se que enquanto em Viana a nacionalidade dominante é a 
ucraniana (34,9% da população estrangeira), no Alentejo Central a nacionalidade dominante é a 
brasileira (28,9%) que no concelho a par com a cabo-verdiana, abrangem cada uma 10,4% da 
população estrangeira. A quarta nacionalidade mais representada no concelho é a moldava (8,5%) e 
a quinta a romena (7,5%) que, no Alentejo Central é a segunda mais representada (17,6%). De 
assinalar ainda o peso assinalável da população de nacionalidade chinesa (6,6% tanto em Viana do 

Quadro IV.1.14 
População estrangeira que solicitou estatuto de residente (2003 a 2011). Alentejo Central e Viana do Alentejo 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2009 2010 2011 Total 

  Alentejo Central 115 78 52 1.340 790 582 518 574 4.049 
Viana do Alentejo 4 1 1 47 12 18 10 21 114 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Alentejo como no Alentejo Central), que supera em ambas as unidades geográficas a 
representatividade de nacionalidades como a angolana e a guineense (vd. figura IV.1.19). 
 

 
ENSAIO PROSPETIVO: PROJEÇÕES DEMOGRÁFICAS 

 
A construção de um cenário prospetivo1 para a evolução do quantitativo populacional encerra 
inevitavelmente um considerável grau de risco e de incerteza, e naturalmente de erro, na medida em 
que o exercício se baseia num pressuposto falível: um comportamento dos principais indicadores 
respeitantes à dinâmica – nascimentos, óbitos e crescimentos migratórios – no período para o qual 
se quer determinar um quantitativo populacional, semelhante, de sentido igual, ao período de tempo 
imediatamente anterior. 
 
Assume-se assim, desde já, um provável erro, certos no entanto de que o erro residirá mais nos 
valores que se adiantam – natural, por não se tratar de um exercício de adivinhação – do que 
propriamente nas tendências e mesmo na ordem de grandeza desses mesmos valores. Refira-se 
também que a conjuntura atual que se vive no País, e que já se prolonga desde há uns anos, torna 
particularmente difícil e elaboração de um exercício prospetivo quanto às questões da população, 

                                                             
1 - O método utilizado para as projeções demográficas foi o método “Cohort Survival”. 

Figura IV.1.19 
Nacionalidade da população estrangeira residente 
(Concelho de Viana do Alentejo e Alentejo Central) 

 

 
Fonte: INE, Anuário Regional – Alentejo (2003 / 2012) 
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uma vez que, tanto neste como em outros domínios da realidade social e económica do País, estão 
ainda por avaliar as implicações, e as suas durações no tempo, da profunda crise que se instalou na 
sociedade portuguesa. 
 
Ainda assim, e num contexto de profundas incertezas, considera-se fundamental proceder à 
elaboração de um quadro de evolução para o crescimento populacional no concelho de Viana do 
Alentejo. O quadro que se elaborou é composto por dois cenários que se consideraram plausíveis e 
que, como atrás se referiu, transportam a dinâmica de crescimento positiva verificada na primeira 
década do século XXI (um aumento de 2,3% entre 2001 e 2011) para os próximos 10 e 15 anos. 
Esses dois cenários1, entendidos como balizadores do crescimento populacional que se prevê, foram 
definidos da seguinte forma: 
 
Cenário A – crescimento da população do concelho de Viana do Alentejo tendo como pressupostos 

a evolução dos nascimentos, dos óbitos e dos saldos migratórios verificados na segunda 
metade da década, entre 2006 e 2010. 

Cenário B – crescimento da população do concelho de Viana do Alentejo tendo como pressupostos 
a evolução dos nascimentos, dos óbitos e dos saldos migratórios verificados na primeira 
metade da década, entre 2001 e 2005. 

 
Em qualquer dos cenários, o crescimento da população do concelho de Viana do Alentejo é positivo. 
Naturalmente, o crescimento populacional segundo o cenário B será mais acentuado, uma vez que, 
na primeira metade da década de referência (2001/2011) o crescimento demográfico foi maior que na 
segunda metade da década (1,67% contra 0,60%)2. Por outro lado, embora o valor para o saldo 
natural entre 2001 e 2005 seja negativo (-151), é ainda assim, menos negativo do que o saldo natural 

                                                             
1 O exercício foi efetuado para dois horizontes. Um primeiro, para 2021, obedecendo naturalmente aos parâmetros de uma projeção 
clássica para 10 anos. Contudo, e uma vez que o ano de 2021 fica aquém do período de vigência do plano, entendeu-se pertinente 
efetuar uma projeção para o horizonte de 15 anos (2026). Dado o reduzido quantitativo populacional do concelho de Viana do Alentejo 
(5.743 habitantes em 2011), é normal que os cenários expectáveis acrescentem reduzidos valores à população do concelho, na ordem, 
no melhor dos cenários, de pouco mais de duas centenas de habitantes. 
2 Valores calculados tendo como referências: a população em 2001 e em 2011 (resultados definitivos dos Censos), e a população 
estimada em 31/12/2005 (estimativa corrigida após os Censos 2011). 
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entre 2006 e 2010 (-160); resultando assim que o crescimento migratório da primeira metade da 
década é superior ao crescimento migratório da segunda metade da década. 
 
Assim, são estimados quantitativos para a população que traduzem um crescimento demográfico no 
horizonte temporal do PDM (vd. quadro IV.1.15 e figura IV.1.20). 
 

 

 

Todavia, para além dos quantitativos populacionais para os dois horizontes temporais (2021 e 2026), 
segundo os dois cenários, é também possível, uma vez que o exercício foi efetuado sobre os grupos 
etários quinquenais, observar o que ambos os cenários permitem perspetivar quanto aos grupos 
funcionais e aos índices-resumo (vd. quadro IV.1.16). 
 

Quadro IV.1.15 
Projeções demográficas (2021-2026) 

 

Ano 
Cenário A Cenário B 

Habitantes 
(n.º) 

Variação a 2011 
(%) 

Habitantes 
(n.º) 

Variação a 2011 
(%) 

2021 5.862 + 2,07 5.887 + 2,52 
2026 5.905 + 2,82 5.968 + 3,92 

 

Figura IV.1.20 
Valores estimados para o crescimento populacional em 2021 e 2026, segundo os Cenários A e B 
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Em suma, os valores apresentados resultam do exercício efetuado com base nos comportamentos 
mais recentes das dinâmicas demográficas em Viana do Alentejo. A segunda década do milénio 
iniciou-se com um cenário de incertezas e inseguranças que têm, inclusive, lançado um generalizado 
debate sobre as bases e os pilares da sociedade portuguesa; quer estas sejam do plano social, 
económico, laboral e, mesmo, institucional e político. As consequências deste quadro de crise na 
população, nos indivíduos, nas suas formas de relacionamento, na coesão familiar, nos aspetos da 
mobilidade e outros, são ainda desconhecidas. 
 
Porém, e após a análise das dinâmicas demográficas em Viana do Alentejo, do conhecimento do 
potencial do concelho, da sua posição privilegiada no espaço regional e na articulação com os 
espaços contíguos, pode-se afirmar que as dinâmicas observadas na década 2001/2011, 
particularmente na segunda metade da mesma, serão o suporte de um crescimento populacional, não 
particularmente significativo, mas consolidado. 
 
Este crescimento populacional expectável encontra nas condições de vida que o concelho oferece, 
uma das variáveis determinantes da sua atratividade, na medida em que a fixação de população 
respeita, de entre outros fatores, à oferta de habitação e condições de habitabilidade, à proteção 
social e de saúde e aos níveis de empregabilidade. Nesta perspetiva segue-se agora a análise a 
algumas das variáveis de base da coesão e situação social do concelho. 
 

Quadro IV.1.16 
Índices resumo estimados para 2021 e 2026. Cenários A e B 

 

Índices resumo 2011 
Cenário A Cenário B 

2021 2026 2021 2026 
Percentagem de Idosos 25,5 28,3 32,0 23,1 23,2 

Percentagem de adultos 60,1 58,1 54,0 62,9 62,4 
Percentagem de jovens 14,3 13,5 13,9 13,9 14,3 

Índice de envelhecimento 178,3 209,9 229,8 165,5 162,0 
 



 
 

 

     Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          

 
42 

O exercício para o cálculo da projeção da população residente do concelho de Viana do Alentejo 
utilizou os valores para as variáveis demográficas respeitantes ao período compreendido entre 2001 
e 2011. O exercício foi efetuado ainda no primeiro semestre do ano de 2013, data em que, por via da 
publicação das estimativas para a população residente (pelo INE), era já conhecido o primeiro valor 
estimado para a população residente de Viana do Alentejo no período pós-censitário: 5.076 residentes 
(em 31/12/2011). Embora tivessem decorrido apenas 9 meses sobre o valor apurado no momento 
censitário, este valor era já inferior ao dos Censos 2011 (5.743 residentes). 
 
Os valores estimados para a população residente dos dois anos subsequentes, publicados 
posteriormente ao exercício de cálculo das projeções indiciam, consubstanciando o valor da 
estimativa para 2011, que a população residente do concelho continuará a diminuir: 5.623 residentes 
em 2012 (informação disponibilizada em finais de 2013) e 5.515 residentes em 2013 (informação 
publicada em finais de 2014). Assim, verifica-se que entre o momento censitário (Março de 2011) e o 
final do ano de 2013, decorridos aproximadamente 33 meses, a população residente do concelho de 
Viana do Alentejo terá diminuído de 5.743 habitantes (valor censitário) para 5.515 habitantes (valor 
estimado para 31/12/2013). Esta perda estimada de 228 habitantes corresponderá a um decréscimo 
de 3,97% e, assim, verificar-se-á que em menos de 3 anos terá sido liminarmente anulado, e invertido, 
o crescimento populacional do decénio 2001/2011 (2,3%). 
 
Destaque-se que, como foi referido anteriormente, os valores para as variáveis utilizadas respeitantes 
ao período 2006/2010 – saldo migratório negativo mais acentuado, e valores igualmente mais 
negativos para o crescimento natural – evidenciavam já um abrandamento do crescimento trazido do 
período 2001/2005. 
 
Assim, reitera-se que o exercício da projeção é válido enquanto exercício, uma vez que é 
metodologicamente correto (com resultados obtidos noutros contextos geográficos), reportando-se a 
um período temporal perfeitamente identificado e balizado com um determinado comportamento das 
variáveis demográficas utilizadas. À data atual, 2015, já com valores para 3 anos (2011, 2012 e 2013) 
que, mesmo como estimativas, indiciam uma continuada perda de população, torna-se evidente que 
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o sentido do crescimento da população é outro que não o evidenciado no período de referência do 
exercício de projeção. 
 
Da mesma forma, e para um vasto leque de sectores, domínios e atividades da sociedade portuguesa, 
dificilmente em 2011 se poderia percecionar a dimensão que a crise e a subsequente depressão 
viriam a ter nesta década. Em termos demográficos, por exemplo, e porque o exercício se reporta à 
dimensão demográfica era, há poucos anos, impensável que a emigração voltasse a apresentar os 
atuais valores (já comparáveis aos da década de 60 do séc. XX) e que o principal pilar do crescimento 
da população portuguesa nos 15/20 anos – os imigrantes das mais diversas proveniências – 
iniciassem um massivo regresso às origens. 
 

SÍNTESE DAS CONDIÇÕES DEMOGRÁFICAS 
 

Como principais aspetos da população, dos indicadores demográficos e das dinâmicas populacionais 
do concelho de Viana do Alentejo, poder-se-ão destacar: 
 
1. o reduzido efetivo populacional do concelho (5.743 habitantes, somente 3,4% da população do 

Alentejo Central) que, num vasto território de quase 400 km2, traduz uma baixa densidade 
populacional (apenas 14,6 hab./km2), uma das mais baixas densidades dos concelhos do Alentejo 
Central (23,1 hab./km2); 

2. a maioria da população de Viana do Alentejo (91,3%) está concentrada nos três lugares que 
constituem as três sedes das freguesias do concelho, cabendo ainda uma percentagem 
relativamente significativa (8,4%) à população residente no povoamento disperso (sobretudo nos 
“montes”); 

3. o reduzido efetivo populacional é, no entanto, contrabalançado por um notável dinamismo. No 
período compreendido entre 2001 e 2011, Viana do Alentejo foi o concelho de todo o Alentejo 
Central que registou o maior crescimento demográfico (2,3%), superando assim concelhos da 
sub-região com maior peso e outra base económica, designadamente Évora e Vendas Novas 
(com crescimentos populacionais de 0,1 e 2,0%, respetivamente); 
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4. que este crescimento populacional em Viana do Alentejo na primeira década do 3º milénio é 
particularmente importante, uma vez que sucede a duas décadas de decréscimo populacional. 

5. o crescimento populacional na última década (2,3%) ocorreu em duas das três freguesias do 
concelho – Alcáçovas e Aguiar (1,1 e 27,3%, respetivamente) –, o que permitiu, em termos 
globais, contrabalançar o decréscimo populacional ocorrido em Viana do Alentejo (3,0%). 
Registe-se que na década anterior (1991-2001), o acréscimo populacional da sede de concelho 
(4,8%) foi, contudo, insuficiente para compensar o decréscimo significativo, ocorrido na freguesia 
de Alcáçovas (-10,3%), donde resultou uma perda demográfica de 1,8%; 

6. o crescimento populacional no concelho de Viana do Alentejo não tem como suporte a 
componente fisiológica (natural) da dinâmica demográfica. Nos últimos 19 anos, o número de 
óbitos é persistentemente superior ao número de nascimentos e, assim, a taxa bruta de 
mortalidade sempre superior à taxa bruta de natalidade, pelo que o crescimento natural é 
negativo; 

7. a explicação para o crescimento populacional entre 2001 e 2011 surge, assim, pelo 
comportamento da componente migratória. O saldo migratório é, não apenas positivo mas 
também superior (em módulo) ao crescimento natural (negativo), o que se traduziu num 
crescimento efetivo de sinal positivo. Apenas em 2011 e 2012, e interrompendo uma sequência 
de pelo menos 19 anos consecutivos de saldo migratório positivo, se assiste ao registo de valores 
negativos que, espera-se, não marquem a tendência para a segunda década do milénio; 

8.  a estrutura etária da população do concelho de Viana do Alentejo sofre um ligeiro processo de 
envelhecimento, ainda assim bem menos acentuado do que a população do Alentejo Central no 
seu todo. De notar que, na última década, em duas das três freguesias do concelho (Aguiar e 
Alcáçovas) as percentagens de jovens aumentaram, ainda que ligeiramente; 

9. que comparativamente com o quadro global do Alentejo Central, verifica-se que, nos últimos 20 
anos: o Índice de Juventude em Viana do Alentejo deixou de ser inferior ao do Alentejo Central e 
que o Índice de Envelhecimento de Viana do Alentejo deixou de ser superior ao do Alentejo 
Central; 

10. as dinâmicas das estruturas demográficas por freguesia, assim como as precedentes dinâmicas 
de crescimento populacional, evidenciaram com grande destaque o extraordinário 
comportamento da freguesia de Aguiar. Para além de um crescimento populacional notável 
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(27,3% entre 2001 e 2011), registou também um notável aumento do Índice de Juventude (de 62 
para 102, entre 2001 e 2011) e um não menos notável decréscimo do Índice de Envelhecimento 
(de 161 para 98, entre 2001 e 2011); 

11. relativamente à população de nacionalidade estrangeira com residência fixada em Viana do 
Alentejo, destaque-se a importância sobretudo das comunidades ucraniana e brasileira, que 
contribuíram de forma significativa para o aumento da população no concelho. Contudo, o 
movimento de regresso de uma boa parte destas comunidades aos seus países de origem 
(fenómeno observado em todo o território nacional) nos últimos 4/5 anos, poderá vir a ter como 
consequência a perda do dinamismo demográfico dos últimos anos, por via: da diminuição de 
saldo migratório; da secundarização dos valores do saldo migratório face ao crescimento natural 
negativo; do decréscimo da população ativa e da diminuição dos indicadores da natalidade; 

12. a forte dinâmica populacional e demográfica da freguesia de Aguiar, explicada sobretudo por um 
alargamento da “área de influência” de Évora e pelo emprego recentemente criado nesta cidade, 
poderá manter a dinâmica de crescimento populacional e de revitalização das dinâmicas 
demográficas trazidas da década anterior (2001-2011), sendo desejável que estas se alarguem 
ao restante território municipal e não se confinem a Aguiar; 

13. em matéria de projeções, e sabendo de antemão que os cenários para as mesmas são 
construídos com base em realidades (e indicadores demográficos) que não se repetem 
necessariamente, conclui-se que as probabilidades de a população de Viana do Alentejo 
continuar a aumentar e, assim, dar continuidade e sequência à dinâmica positiva da primeira 
década do 3º milénio, têm sustentação. 

14. nos dois cenários considerados, obtiveram-se valores positivos para o crescimento populacional 
de Viana do Alentejo: 
 

a. num primeiro (Cenário A), mais conservador, estima-se que a população do concelho possa situar-
se nos 5.862 habitantes em 2021 (crescimento de 2,07% relativamente a 2011) e nos 5.905 habitantes 
em 2026 (crescimento de 2,82% relativamente a 2011); 
b. num segundo (Cenário B), estima-se que a população do concelho possa situar-se nos 5.887 
habitantes em 2021 (crescimento de 2,52% relativamente a 2011) e nos 5.968 habitantes em 2026 
(crescimento de 3,92% relativamente a 2011). 
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IV.1.3. A HABITAÇÃO E AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 
 
 
Uma das necessidades básica da população é o alojamento, pelo que a habitação representa uma 
das funções urbanas com maior expressão nos aglomerados urbanos. Com efeito esta é (deve ser) 
garante de segurança, estabilidade e conforto, constituindo um elemento central de toda a vida do 
indivíduo e indicador de desenvolvimento e coesão social. Daí que na definição do regime de uso do 
solo, as necessidades de habitação e as condições de habitabilidade, devem ser particularizadas. 
Assim, atendendo a que um dos objetivos de todos os municípios é o de atrair mais população 
residente, esta matéria merece um particular destaque refletindo as condições de habitabilidade e de 
atratividade do concelho e identificando possíveis medidas de reforço dessa atratividade. 
 
De acordo com a figura IV.1.21, o parque habitacional do concelho tem vindo a aumentar nas últimas 
décadas, registando uma taxa de variação de cerca de 24% entre 1991-2011, num total de 3.570 

Figura IV.1.21 
Alojamentos (1991-2011) 

 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011. 
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alojamentos em 2011. É, no entanto, a freguesia de Viana do Alentejo a que apresenta maior variação 
(34%), seguida de Aguiar (33%), e por fim Alcáçovas (12,6%)1. 
 
Sendo a taxa de variação diferente para cada freguesia, também as fases de crescimento foram 
distintas. Verifica-se assim, da análise da figura IV.1.22, que a freguesia de Alcáçovas registou uma 
evolução praticamente homogénea em todo o período de análise, enquanto Aguiar sofreu um pico 
especialmente em meados da primeira década de 2000, e Viana do Alentejo na década de 80. 

 

                                                             
1 Esta questão remete diretamente para a evolução urbana de cada uma destas freguesias e aos fundamentos da sua atratividade 
designadamente à disponibilidade de emprego e oferta de equipamentos e serviços em Viana do Alentejo (pelo peso do setor terciário, 
vd. capítulo IV.1.) e pela vantagem locativa de Aguiar e a oferta de emprego em Évora (vd. capítulo V.2. e V.5.). 

Figura IV.1.22 
Época de construção do edificado (1919-2011) 

 
Fonte: Adaptado de CMVA e Logoframe, 2013. 
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No entanto, esta evolução do parque habitacional não encontra relação com a evolução demográfica 
de cada aglomerado, chegando mesmo a registar comportamentos inversos (vd. figura IV.1.23), i.e., 
uma diminuição da população e um aumento da oferta de alojamentos. 

 
Esta condição determina uma taxa de ocupação dos alojamentos, i.e., um índice de lotação dos 
alojamentos familiares. Para o concelho este valor é de 75%, ou seja, os alojamentos familiares do 
concelho que se encontram-se sublotados, ie., teriam capacidade par alojar mais população do que 
aquela que alojam (vd. figura IV.1.24). Mas, observando este índice à freguesia, constata-se que é 
em Aguiar onde há um maior equilíbrio entre o parque habitacional (número de alojamentos) e o 

Figura IV.1.23 
Alojamentos e população residente (1991-2011) 

 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011. 

Figura IV.1.24 
Índice de lotação dos alojamentos familiares (2011) 

 
Fonte: Adaptado de CMVA e Logoframe, 2013. 
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número de habitantes, Viana do Alentejo apresenta do ponto de vista relativo mais alojamentos 
sublotados e consequentemente menos alojamentos com uma ocupação normal ou sobrelotados. 
 
Apenas 16% dos alojamentos apresentam uma taxa de ocupação dita “normal” na medida em que a 
capacidade de alojamento se encontra plenamente ocupada. No outro extremo situam-se cerca de 
9% dos alojamentos familiares com mais habitantes do que aqueles que o alojamento está preparado 
para acolher. 
 
Esta situação indicia desde já uma preocupação com as condições de habitabilidade dos alojamentos, 
principalmente dos que se encontram sobrelotados. É nesta perspetiva que se analisam agora as 
condições de habitabilidade do parque habitacional do concelho centrada na cobertura de 
infraestruturas1 e no estado de conservação do edificado2. 
 
Atendendo às caraterísticas do povoamento (concentrado)3, a cobertura de infraestruturas 
apresenta-se muito próximo dos 100%, estando apenas identificados o em todo o concelho 2 
alojamentos sem qualquer instalação, o que corresponde a 9 indivíduos, todos eles localizados na 
freguesia de Alcáçovas (vd. quadro IV.1.17). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 De acordo com os censos 2011, as infraestruturas em causa são: abastecimento de água, saneamento e aquecimento. 
2 Analisado na perspetiva das necessidades de reparação do edificado com funções residenciais. 
3 vd. Capítulo V.2. 

Quadro IV.1.17 
Sem Cobertura de Infraestruturas (2011) 

 

Unidade Territorial 
Alojamentos Famílias Indivíduos 
N.º % N.º % N.º % 

Alcáçovas 2 0,2 2 0,2 9 0,4 
Aguiar 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Viana do Alentejo 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Concelho 2 0,1 2 0,1 9 0,2 

Fonte: INE, Censos 2011. 
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Quanto ao estado de conservação do edificado com funções residenciais destaca-se o fato de 
que cerca de 75% do edificado não apresenta qualquer necessidade de reparação, o que constitui 
um indicador de qualidade do edificado1. Dos restantes destaca-se a necessidade de pequenas 
reparações (vd. figura IV.1.25), com uma média de 13%2 dos edifícios, sendo estas nas paredes e 
caixilharia exteriores as que apresentam maior representatividade na medida em que estão mais 
sujeitas aos agentes de erosão externos e daí carecerem de intervenções mais frequentes. 

 
Neste cenário, importa atender com particular atenção ao edificado com grandes e muito grandes 
necessidades de reparação na medida em que condicionam de forma determinante as condições de 
habitabilidade e até mesmo de segurança e qualificação do espaço público.  
Esta situação é particularmente sensível quando se conjuga com a falta de recursos da população ou 
a sua dependência de apoio e proteção social. 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Note-se que a fonte estatística utilizada nesta análise (censos 2011) apenas integra edificado com funções residenciais. 
2 Ponderando as necessidades de intervenção de reparação na cobertura, estrutura ou nas paredes e caixilharias exteriores. 

Figura IV.1.25 
Necessidades de reparação do edificado (2011) 

 
Fonte: Adaptado de CMVA e Logoframe, 2013 
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IV.1.4. A PROTEÇÃO SOCIAL 
 
 
Na estrutura social de Viana do Alentejo, à semelhança do que se passa noutros territórios, persistem 
grupos populacionais mais vulneráveis por razões diversas1, que encontram no sistema de proteção 
social2 o apoio necessário para a sua subsistência. 
 
Os pensionistas da segurança social, no ano de 2011, correspondiam a cerca de 38,6% do total da 
população residente. Destes 66% usufruíam de pensão de velhice (vd. figura IV.1.26), o que mais 
uma vez retrata a estrutura demográfica do concelho. 

                                                             
1 Desde a exclusão do mercado de trabalho, a doença ou a idade, de entre outros. 
2 Referimo-nos aqui em concreto ao sistema de segurança social que pretende assegurar os direitos básicos dos cidadãos e a igualdade 
de oportunidades, bem como, promover o bem-estar e a coesão social para todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que 
exerçam atividade profissional ou residam no território” (www.seg-social.pt), não obstante toda a componente informal de proteção 
social não abordada. 

Figura IV.1.26 
Pensionistas da Segurança Social (%) (2011) 

 

 
Fonte: Observatório do Território, 2013 

http://www.seg-social.pt/
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Acrescem contudo outros tipos de apoio social, com públicos alvo distintos, como sejam as prestações 
familiares, subsídios de doença ou o rendimento social de inserção (RSI)1. Esta medida em concreto 
apoiou, em 2011, cerca de 4,2% da população residente no concelho, correspondendo uma grande 
percentagem a indivíduos com menos de 25 anos (vd. figura IV.1.27). Esta distribuição permite aferir 
que o RSI apoia famílias com filhos dependentes e população que ainda não reúne condições para 
beneficiar de uma pensão. 

 
Por seu lado, os beneficiários de subsídio de doença2 constituíam em 2011, 4,5% da população 
residente com um apoio monetário de 170.000 €, o que corresponde a uma média de 651€ por 
beneficiário. Estes valores equivalem a uma média de 48 dias por cada beneficiário o que constitui 
uma limitação à produtividade local na medida em que esta população esteve ausente do seu posto 
de trabalho mais de 2 meses. 
 
Percebe-se assim que as condições de saúde da população têm um efeito coletivo muito mais 
significativo do que à partida indicia, condicionando inclusive a produtividade e competitividade de 
uma economia. 

                                                             
1 O RSI é uma medida de proteção social criada para apoiar as pessoas ou famílias que se encontrem em situação de grave carência 
económica e em risco de exclusão social e é constituída por um contrato de inserção para os ajudar a integrar-se social e 
profissionalmente e por uma prestação em dinheiro para satisfação das suas necessidades básicas. (www.seg-social.pt). 
2 É uma prestação em dinheiro, atribuída ao beneficiário para compensar a perda de remuneração resultante do impedimento 
temporário para o trabalho, por motivo de doença (www.seg-social.pt). 

Figura IV.1.27 
Beneficiários do Rendimento Social de Inserção, por idades (2011) 

 

 
Fonte: Observatório do Território, 2013 
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IV.1.5. A SAÚDE 
 
 
A saúde1, como direito constitucional, constitui um bem maior e uma condição de bem-estar para a 
população. Neste sentido, no âmbito ordenamento do território coloca-se a necessidade de ponderar 
e definir políticas de proteção e salvaguarda da saúde coletiva (e individual) através do zonamento 
de equipamentos, serviços e infraestruturas de saúde (vd. capítulo V.3) ou pela definição de 
programas e medidas de apoio à população mais vulnerável. Pretende-se assim neste capítulo 
analisar o perfil de saúde da população residente. Contudo, esta abordagem não terá o alcance 
desejado na medida em que os indicadores estatísticos disponíveis se referem exclusivamente à 
região, com desagregação à NUTS III. Assim, a análise implicará uma extrapolação do contexto 
regional para o contexto local. 
 
De acordo com o Perfil Regional de Saúde (ARS Alentejo, 2013) as doenças do aparelho circulatório 
são a causa de morte com maior peso relativo na região, já no que concerne a morbilidade da 
população inscrita nos centros de saúde, a Diabetes Mellitus e a depressão são as patologias crónicas 
mais identificadas. 
 
As doenças de declaração obrigatória com maior incidência em 2009 foram a tuberculose respiratória 
e a febre escaro nodular, com uma incidência de 11,38/100 habitantes e de 3,34/100 habitantes, 
respetivamente. Este fato encontra certamente relação com o programa nacional de vacinação que 
se tem mantido no Alentejo com elevadas taxas de cobertura (95%), que se refletem na quase 
ausência de casos declarados das doenças alvo. Também a diminuição do número de novos casos 
de infeção por VIH em toda a região (vd. figura IV.1.28), o que constitui mais um indicador de uma 
melhoria global do estado de saúde da população. 

                                                             
1 De acordo com o Plano Nacional de Saúde 2012-2016, “saúde é um estado dinâmico de bem-estar caraterizado pelo potencial físico, 
mental e social que satisfaz as necessidades vitais de acordo com a idade, cultura e responsabilidade pessoal” (Bircher, 2005 in DGS, 
2013). 



 
 

 

     Revisão do Plano Diretor Municipal de Viana do Alentejo. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                          

 
54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Já no que concerne à gravidade dos acidentes, a região apresenta valores superiores ao continente, 
destacando-se o Alentejo litoral como o que regista um índice de gravidade1 superior (6,4 mortos por 
cada 100 acidentes com vitima) (vd. figura IV.1.29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centrando a análise nos fatores determinantes de saúde (vd. quadro IV.1.18), ou seja, nos 
comportamentos e hábitos que condicionam de forma determinante a qualidade da saúde da 
população, é possível constar que a região apresenta valores superiores aos do continente no que 
concerne aos hábitos tabágicos e ao excesso de peso e obesidade inferiores relativamente ao 
consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias ilícitas. 

                                                             
1 O índice de gravidade informa relativamente ao número de mortos por cada 100 acidentes com vítima. 

Figura IV.1.28 
Evolução do número de novos casos de infeção VIH no ACES do Alentejo (2002-2010) 

 
Fonte: Adaptado de ARS Alentejo, 2012. 

Figura IV.1.29 
Índice de gravidade (2009) 

 
Fonte: Adaptado de ARS Alentejo, 2012. 
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Neste sentido, sem prejuízo de abordagens especializadas, será importante incutir e reforçar hábitos 
de vida saudável na população, com destaque para a atividade física e alimentação saudável a fim 
de reduzir os níveis de morbilidade. Estas ações deverão ser dirigidas a todos os níveis etários, com 
particular incidência nas crianças e jovens. 
 
São ainda alvo de uma atenção especial os indivíduos com algum tipo de incapacidade (população 
com dificuldade ou que não consegue efetuar uma determinada ação) e, por isso, mais vulnerável e 
dependente. De acordo com a figura IV.1.30, a percentagem de pessoas com alguma incapacidade 
é globalmente superior no concelho que na região (Alentejo e Alentejo Central), destacando-se 
naquele a freguesia de Aguiar como a que regista menor percentagem de pessoas com dificuldades 
o que encontrará certamente explicação na sua estrutura etária. 
 
De entre os tipos de incapacidade as que registam maior expressão são as relativas à visão e andar 
(ou subir escadas), seguindo-se a audição e memória e/ou concentração, chegando a abranger cerca 
de 10% da população cada uma delas na freguesia de Viana do Alentejo. 
 
 
 

Quadro IV.1.18 
Determinantes de saúde 

 
Determinantes de saúde Continente Alentejo 

Hábitos tabágicos1 
Nunca fumou 65,0 61,4 
Ex-fumador 15,3 16,3 
Fumador atual 19,6 21,9 

Consumo de 
substâncias ilícitas2 

Ao longo da vida 12,0 10,6 
No último ano 3,7 2,5 
No último mês 2,5 2,0 

Consumo de bebidas alcoólicas3 79,1 74,3 
Excesso de peso4 35,7 36,1 
Obesidade4 15,2 15,5 

Fonte: Adaptado de ARS Alentejo, 2012. 
Notas: 1. População com 10 ou mais anos, em 2005-2006. 2. População dos 15 aos 64 anos, em 2007. 3. População 
dos 15 aos 64 anos, em 2007. 4. População com 18 ou mais anos, em 2005-2006. 
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Importa assim registar que o peso da população com algum tipo de incapacidade tem uma expressão 
significativa, devendo por isso ser criadas medidas de apoio social integradas e transversais aos 
diferentes domínios da vida quotidiana. Esta população corresponde essencialmente a mulheres, 
atendendo à relação de masculinidade que apresenta valores inferiores a 100 em praticamente todos 
os tipos de incapacidade1 e com uma idade média2 no concelho de 74 anos (vd. figura IV.1.31). 

                                                             
1 Excluem-se as ações de “ver” e de “andar” onde, em alguns territórios surgem pontualmente mais homens que mulheres. 
2 Metodologicamente estes dados foram calculados através de uma média ponderada das idades da população residente com 5 ou 
mais anos com dificuldade ou impossibilitadas de efetuar determinadas ações. No final foi efetuada uma média simples dos diferentes 
resultados obtidos. 

Figura IV.1.30 
População com muita dificuldade ou a não conseguir efetuar a ação (2011) 

 

 
Fonte: INE, 2011 

Figura IV.1.31 
Idade média da população com muita dificuldade ou a não conseguir efetuar certas ações (2011) 

 
Fonte: INE, 2011 
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Neste cenário destaca-se que a idade média da região é inferior e que no concelho as diferenças são 
significativas, destacando-se a freguesia de Viana do Alentejo onde a população é mais idosa (uma 
média de 75,2) e a de Aguiar onde a população tem em média 69,9 anos. Estas diferenças na 
estrutura etária da população são reflexo e condicionam, numa abordagem sistémica, toda a estrutura 
socioeconómica do concelho, em particular, como se verá de seguida, a sua qualificação e 
empregabilidade. 
 
 

IV.1.6. A QUALIFICAÇÃO 
 
 
A qualificação de uma população constitui um importante vetor de inclusão e um indicador de 
desenvolvimento de um território e, como tal, é indissociável das políticas de ordenamento e 
desenvolvimento do território. 
 
As tendências mais recentes neste domínio prendem-se com a democratização do acesso ao ensino1, 
a diminuição das taxas de abandono escolar e taxa de analfabetismo, juntamente com uma aposta 
no ensino profissional. Não obstante este esforço, o país ainda apresenta assimetrias significativas. 
Assim, enquanto a taxa de analfabetismo nacional (em 2011) se situava nos 5,2%, no Alentejo Central 
este valor era de 9,3% e no concelho de 12,4% (vd. figura IV.1.32). 
 
Ainda assim há diferenças entre as freguesias do concelho, que permite, desde já, realçar a relação 
entre a taxa de analfabetismo e a estrutura etária da população. Deste modo, destaca-se a 
freguesia de Aguiar com a menor taxa de analfabetismo (11,4%) e a de Alcáçovas com maior taxa 
(13,2%). 
 
 

                                                             
1 Designadamente através de medidas que visam aumentar as qualificações da população que já abandonou o sistema de ensino (e.g. 
Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências, cursos de formação e educação para adultos, entre outros). 
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Contudo, este indicador registou nas últimas décadas uma evolução positiva para o desenvolvimento 
humano do concelho de Viana do Alentejo, na medida em que a taxa de analfabetismo no foi 
reduzida a metade (de 25,0% em 1991 para 12,4% em 2011) (vd. figura IV.1.33), acompanhando a 
tendência do que ocorreu no país com a procura de incrementar a escolaridade na população 
juntamente com a melhoria generalizada das condições de vida desta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1.33 
Taxa de Analfabetismo (%), 1991 a 2011, Alentejo Central, Viana do Alentejo e freguesias 

 

 
 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 

Figura IV.1.32 
Taxa de Analfabetismo (2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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Iguais e significativas reduções ocorreram tanto na sub-região (de 19,4% para 9,3%) como nas 
freguesias do concelho, sendo francamente notória a redução do analfabetismo em Aguiar que em 
1991 era a freguesia que apresentava a maior taxa de analfabetismo (33,4%), sendo em 2011 a que 
menor valor apresenta (11,4%) (vd. figura IV.1.32). Este fato encontra certamente relação com a 
estrutura etária (vd. capítulo IV.1.2) e com o dinamismo económico da freguesia potenciado pela 
proximidade à capital de distrito (vd. capítulo IV.2). 
 
A taxa de analfabetismo por sexos, em 2011, revela ainda a subsistência da maior incidência do 
fenómeno na população feminina (10,0% para os homens e de 14,7% para as mulheres). Também 
neste aspeto a freguesia de Aguiar se destaca, uma vez que a taxa de analfabetismo nas mulheres 
(12,9%) é inferior à das outras duas freguesias (vd. figura IV.1.34). 

 
Com efeito, as melhorias registadas quanto à escolarização e grau de ensino alcançado pela 
população do concelho, entre 2001 e 2011, são particularmente notórias verificando-se, em síntese e 
como se constata na figura IV.1.35: 
 
1. a diminuição do analfabetismo (em população com 10 ou mais anos) de 17,2% para 11,2%; 
2. o aumento de 5,5 para 6,2% da população que frequentou o Pré-primário; 

Figura IV.1.34 
Taxa de Analfabetismo (%), por sexos (2011), Viana do Alentejo e freguesias 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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3. a diminuição dos indivíduos com o 1º e o 2º Ciclos do Ensino Básico completos (de 36,2 para 
31,6%, e de 12,4 para 10,7%, respetivamente) indica um maior número de indivíduos que concluiu 
outros níveis de escolaridade mais elevados; 

4. a melhoria do grau de instrução (formal) generalizada, sendo particularmente notável o aumento 
da população licenciada (de 5,0% para 8,4%), o que indicia uma melhoria do índice de 
qualificação do capital humano1 (vd. quadro IV.1.19). 

 

 

                                                             
1 Corresponde ao peso que a população licenciada tem no total de população com habilitações académicas. Na essência traduz a 
expressão da população com ensino superior na população que frequentou algum nível de ensino. 

Figura IV.1.35 
População residente segundo o nível de escolaridade atingido (2001/2011), Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: INE, Censos (2001 e 2011) 
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Quadro IV.1.19 
Índice de qualificação do capital humano (IQCH) (2011) 

 
UNIDADE TERRITORIAL IQCH (‰) 

Alentejo 156,7 
Alentejo Central 175,3 
Viana do Alentejo (concelho) 109,3 
Aguiar 131,4 
Alcáçovas 102,3 
Viana do Alentejo (freguesia) 107,5 

Fonte: INE, Censos 2011. 
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Não obstante a melhoria do nível de qualificação, o índice de qualificação do capital humano 
demonstra que o peso da população com ensino superior permanece menor no concelho do que na 
região. Denotando-se contudo o destaque da freguesia de Aguiar como a que apresenta o valor mais 
significativo, indiciando assim uma população mais qualificada. 
 
Uma das tendências mais recentes neste domínio é a do aumento da qualificação da população 
feminina, designadamente da sua frequência no ensino superior. Disso mesmo dá conta a figura 
IV.1.36 onde podemos constatar que a relação de masculinidade é superior a 100 no ensino pré-
escolar, 2.º e 3.º ciclo e pós secundário, permanecendo abaixo deste valor em todos os restantes. 

 
Outro indicador da dinâmica do ensino no concelho é dado pela diminuição clara do abandono 
escolar já que a taxa de abandono escolar (TAE) baixou de 8,2 (ano de 1991) para 1,2% (ano de 
2011); nas freguesias, a diminuição foi da mesma ordem de grandeza, com valores inferiores a 2,0%, 
a destacar-se a freguesia de Aguiar com a menor TAE em 2011 (0,0%) (vd. figura IV.1.37). 
 
 
 
 
 
 

Figura IV.1.36 
Relação de masculinidade (2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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A observação da evolução dos quantitativos no que respeita à população a frequentar o Ensino, entre 
2001 e 2011, é bem elucidativa não apenas da dinâmica de crescimento da população, mas sobretudo 
da melhoria e da generalização das condições de acesso ao ensino e das melhorias introduzidas na 
rede de equipamentos escolares e ação social. Como se pode ver no quadro IV.1.20, o concelho de 
Viana do Alentejo conheceu um aumento da população a frequentar o Ensino na ordem dos 8,1% (de 
925 para 1.000 estudantes), quando o aumento da população do concelho foi de 2,3%. Mais uma vez, 
é a freguesia de Aguiar que mais se destaca, visto ter registado um aumento de 63,1% na sua 
população escolar (de 111 para 181 estudantes). Refira-se, em termos globais, que a população 
estudante do concelho passou de 16,5 para 17,4% da população do concelho (vd. quadro IV.1.20). 

Figura IV.1.37 
Taxa de abandono escolar (%), 1991 a 2011, Alentejo Central, concelho e freguesias 

 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (http://www.ine.pt) 
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Quadro IV.1.20 
População a frequentar o Ensino (total) (2001 e 2011) Alentejo Central, concelho e freguesias 

 

 População a frequentar o Ensino 
 Nº  % da população 
 2001 2011  2001 2011 

 Alentejo Central 23.118 28.996  13,3 17,4 
Concelho VA 925 1.000  16,5 17,4 
Alcáçovas 302 360  14,5 17,1 
Viana do Alentejo 512 459  18,1 16,7 
Aguiar 111 181  15,9 20,3 

 
Fonte: INE, Censos (2001 e 2011) 
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A análise da população a frequentar o Ensino, segundo o grau, mostra bem que o aumento da 
população escolar se fez sentir sobretudo no Secundário (de 198 para 222 estudantes), no Pós-
secundário (de 2 para 15) e, particularmente, no Ensino Superior (de 111 para 161 estudantes, um 
aumento de 45%) (vd. quadro IV.1.21). Desta forma, parece pertinente assinalar o elevado esforço 
do investimento no sentido de qualificar a população jovem. 

 
Este esforço na qualificação contribui decisivamente para a competitividade do concelho, não 
obstante as questões da mobilidade, pelo que tem o seu reflexo na empregabilidade da população. 
 
 

IV.1.7. O EMPREGO 
 
 
O dinamismo económico de um território tem expressão no nível de emprego (e desemprego) da sua 
população, não obstante a mobilidade territorial e os efeitos que a mesma possa ter ao nível dos 
movimentos pendulares. Assim o dinamismo económico, a competitividade e a atratividade de um 
território têm uma correlação positiva com o nível de empregabilidade da sua população. 
 

Quadro IV.1.21 
População a frequentar o Ensino (por grau) (2001 e 2011). Alentejo Central, concelho e freguesias 

 

 Ensino básico Secundário Pós-
secundário 

Ensino 
superior 

 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo    

 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 
Alentejo Central 7.472 6.836 4.078 3.805 5.424 6.125 6.035 6.291 109 259 6.268 5.680 
 Concelho VA 257 255 148 137 209 210 198 222 2 15 111 161 
Alcáçovas 73 98 46 55 79 85 67 58 1 6 36 58 
Viana do Alentejo 147 112 84 61 109 91 101 115 1 7 70 73 
Aguiar 37 45 18 21 21 34 30 49 0 2 5 30 

Fonte: INE, Censos (2001 e 2011) 
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Com efeito, o emprego, como garante de rendimento, realização profissional e produção de riqueza, 
é um meio de integração social (e coesão social) e condição de subsistência da população1. Como 
tal, constitui um indicador de desenvolvimento, razão pela qual o PDM que tem esse como meta, 
integra uma análise de pormenor deste indicador. 
 
Numa perspetiva prévia, constata-se, de acordo com a figura IV.1.38, que o emprego da população 
residente no concelho de Viana do Alentejo é predominantemente terciário, isto é, as atividades do 
setor dos serviços ocupam uma parte muito significativa da população residente (cerca de 66% no 
concelho), com particular destaque para a freguesia de Aguiar onde a percentagem de população 
empregue no setor terciário ronda os 73%. Segue-se o setor secundário, com algum destaque para 
a freguesia de Viana do Alentejo, associado, de entre outros fatores, ao dinamismo do espaço 
industrial de Viana do Alentejo. 

                                                             
1 Já para não referir a sua importância no que concerne à sustentabilidade económica do sistema de segurança social e, na essência, 
de todo o sistema económico nacional. 

Figura IV.1.38 
Setores de atividade (2011) 

 
Viana do Alentejo (concelho) 
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Fonte: INE, Censos 2011. 
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Já a população empregue no setor primário apresenta uma expressão estatística menor, destacando-
se a freguesia de Alcáçovas como a que regista o maior valor percentual (cerca de 19%), chegando 
mesmo a superar a população empregue no setor secundário1. 
 
Esta população constitui a população ativa2 do Município de Viana do Alentejo e representa cerca 
de 53% do total da população residente, valor ligeiramente superior ao da do Alentejo Central (52,4%), 
o que demonstra algum dinamismo económico do concelho. Contudo, esta dinâmica apresenta 
especificidades em cada uma das freguesias, sendo de destacar à partida, da leitura da figura IV.1.39, 
uma percentagem mais significativa de população ativa na freguesia de Aguiar comparativamente 
com as restantes.  

 
 
 

                                                             
1 Ver a este respeito o capitulo IV.2, designadamente o peso económico de cada um dos setores, atendendo a às questões da 
mobilidade. 
2 Corresponde à população com mais de 15 anos inserida no mercado de trabalho, esteja empregada ou não. Retrata assim a força de 
trabalho disponível num determinado contexto espacial e assim o potencial de aproveitamento de mão-de-obra. 

Figura IV.1.39 
População Ativa e Inativa (2011) 
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Fonte: INE, Censos 2011. 
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A freguesia de Alcáçovas encontra-se no extremo oposto, onde a expressão da população ativa é 
menor que a da população inativa1. Dos fundamentos desta situação aponta-se a estrutura 
demográfica de cada uma destas freguesias, como se pode observar no capítulo IV.1.1, e não tanto 
o dinamismo económico atendendo ao peso que os movimentos pendulares assumem 
particularmente na freguesia de Aguiar (vd. capítulo V.5.). 
 
A taxa de atividade (vd. figura IV.1.40) ocorre em complementaridade com o indicador da população 
ativa na medida em que estabelece a relação entre a população ativa e população total, remetendo 
para o índice de dependência total (vd. capítulo. IV.1) e, na essência, para a sobrecarga da população 
ativa. Assim, da análise daquela figura, confirma-se a heterogeneidade económica do concelho, com 
o destaque para a freguesia de Aguiar com uma taxa de atividade de 53%, superior à do concelho 
(45,5%) e à da região (45,3%) e particularmente à de Alcáçovas (42,9%). 

 
Do ponto de vista da estrutura de género da taxa de atividade, constata-se que as diferenças entre 
géneros se mantêm, com uma expressão mais significativa da força de trabalho masculina, em 
detrimento da feminina. Esta situação, não obstante a progressiva integração da mulher no mercado 
de trabalho representa um elemento da desigualdade de género existente. Com efeito, enquanto a 
taxa de atividade masculina ronda os 50%, a feminina é de 41%. 

                                                             
1 Corresponde à população com mais de 15 anos que ainda não entrou no mercado de trabalho (estudantes), que já saiu dele ou não 
chegou a entrar (reformados, domésticos, incapacitados ou outros). Trata-se assim de população dependente. 

Figura IV.1.40 
Taxa de Atividade (2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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De forma inversa ao emprego, o desemprego informa relativamente à vulnerabilidade e dependência 
da população, e à falta de dinamismo, competitividade, atratividade, produção de riqueza, autonomia 
e coesão social e territorial1. Este fenómeno social constitui o elemento mais visível e palpável da 
crise económica que afeta todo o território nacional, pelo que conhecer as suas caraterísticas pode 
ser um contributo para a sua resolução. No concelho de Viana do Alentejo, de acordo com a figura 
IV.1.41, taxa de desemprego em 2011 era de 9,6%2, só ultrapassado pela freguesia de Viana do 
Alentejo3 que registava 11%, ainda assim ligeiramente inferiores ao cenário da região que 
apresentava uma taxa de desemprego 12,8%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contudo, atentando para os dados de 2013, constata-se um aumento significativo do desemprego, 
certamente relacionado com o acentuar da crise económica (vd. figura IV.1.42). 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Estruturamos assim os efeitos de desemprego na população residente por um lado e no território, por outro. 
2 O que corresponde a 252 indivíduos desempregados. 
3 O peso demográfico desta freguesia influência, certamente os resultados do concelho (vd. capítulo. IV.1). 

Figura IV.1.41 
Taxa de Desemprego (2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2011. 
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No período em análise o número de desempregados1 no concelho de Viana do Alentejo aumentou 
31%, valor muito significativo atendendo particularmente à estrutura etária dessa população. Com 
efeito, a maioria desta população é feminina e tem entre 35 e 54 anos, ou seja, é uma população com 
um período de vida útil ainda muito significativo e que já tem alguma experiência profissional.  

                                                             
1 De acordo com os censos de 2011 o número de desempregados era de 252 e, de acordo com o IEFP, em 2013 esse número era de 
331, daí uma taxa de variação de 31,3%. 

Figura IV.1.42 
População desempregada no concelho (2013) 
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Fonte: CMVA e Logoframe, 2013. 
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Contudo é uma população não muito qualificada na medida em que apenas 12% possui ensino 
superior enquanto cerca de 9% não tem qualquer nível de habilitações. Importa por isso, e desde já, 
promover a empregabilidade desta população através de formação e da aquisição de competências. 
 
Apesar das implicações que o desemprego tem na estrutura social, este é inevitável atendendo à 
dinâmica do mercado de trabalho e à sua renovação. É neste sentido que se fala em população 
desempregada à procura do 1.º emprego e população à procura de novo emprego. Todavia a 
realidade estatística atual (vd. figura IV.1.43) demonstra que a dinâmica do mercado de trabalho se 
apresenta reduzida, dado o peso que a população à procura de novo emprego assume.  

 
Com efeito, esta realidade traduz um concelho com um peso significativo de população que, tendo 
estado integrada no mercado de trabalho, agora está desempregada. Trata-se assim de uma 
população com alguma experiência profissional que agora se vê privada de exercer uma profissão. 
Por seu lado, a população à procura do 1.º emprego trata-se, na generalidade, de uma população 

Figura IV.1.43 
População Desempregada (2011) 
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Fonte: INE, Censos 2011. 
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mais jovem e com maiores habilitações, não obstante a falta de experiência profissional: a freguesia 
Aguiar possui a menor percentagem de população jovem desempregada, Viana do Alentejo regista o 
maior valor e vice-versa para a população à procura de novo emprego. 
 
Um dos indicadores que, de alguma forma1, reflete os efeitos práticos da dinâmica entre o emprego 
e o desemprego, como garante de rendimento, é o poder de compra2 per capita. O seu contributo 
traduz-se assim na aferição da disponibilidade de recursos económicos e assim da (potencial) 
dinâmica da atividade económica. Neste contexto, o concelho de Viana do Alentejo registou, na 
primeira década do século XXI (2000 a 2011), um comportamento positivo, não obstante apresentar 
valores inferiores aos da NUTS III, Alentejo Central (vd. figura IV.1.44), que tem vindo a apresentar 
uma relativa estagnação desde 2005. 

Este comportamento crescente, não obstante o contexto económico atual, posiciona o concelho de 
Viana do Alentejo, em média, em 8.º lugar no contexto dos 14 municípios do Alentejo Central (vd. 
figura IV.1.45), onde Évora tem assumido sempre o lugar cimeiro. De referir contudo que este 
posicionamento coloca o município, no ano de 2011 em 7.º lugar, ou seja a meio da tabela, registando 
assim um reposicionamento positivo. 

                                                             
1 Não determinística uma vez que existem outras variáveis importantes neste processo. 
2 Este indicador compósito pretende traduzir o poder de compra em termos per capita. É um número índice com o valor 100 na média 
do país, que compara o poder de compra manifestado quotidianamente, em termos per capita, nos diferentes municípios ou regiões. 
(www.pordata.pt). 

Figura IV.1.44 
Índice do poder de compra per capita (2000-2011) 

 
Fonte: INE, www.ine.pt. 
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Atendendo, em pormenor, ao ano de 2011 para a NUT III (vd. figura IV.1.46), constata-se que as 
diferenças no índice do poder de compra são muito significativas, chegando mesmo a duplicar, numa 
amplitude que vai desde os 56,79 de Portel até aos 112,47 de Évora, o que permite reconhecer a 
existência de assimetrias internas muito acentuadas. 
 
Nesta perspetiva, a figura IV.1.46 permite ainda notar que os municípios localizados no eixo de Évora 
direção a Lisboa concentram a população com maior índice de pode de compra, informando assim 
das áreas de influência destes polos de maior dinamismo económico, onde a interioridade assume 
um papel de redução do poder de compra. 
 
Neste cenário, o município de Viana do Alentejo1, na definição da sua estratégia de atratividade, 
deverá equacionar os municípios com maior poder de compra e assim, à partida, com maior 
dinamismo económico potenciador de sinergias. 
 

                                                             
1 Note-se que o IPC de Viana do Alentejo (72,20) o coloca na eminência de transitar para o segundo grupo de concelhos com o melhor 
IPC da sub-região. 

Figura IV.1.45 
Índice do poder de compra per capita. Posicionamento relativo do município (2011) 

 
Fonte: INE, www.ine.pt. 
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IV.1.8. ASPETOS A RETER PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
Da análise da situação social no concelho de Viana do Alentejo destacam-se algumas conclusões e 
perspetivas de intervenção que agora se sistematizam (vd. quadro IV.1.22), a fim de informar a 
estratégia de desenvolvimento e a política de ordenamento para o território municipal. 

 
Quadro IV.1.22 

Diagnóstico social 

DEMOGRAFIA 

Conclusões 
Num contexto regional de perda demográfica, Viana do Alentejo apresenta um crescimento 
populacional significativo. Evolutivamente o concelho tem vindo a perder população nos últimos 50 
anos, contudo é um decréscimo substancialmente inferior ao da maioria dos concelhos da sub-região. 

Figura IV.1.46 
Índice do poder de compra per capita no Alentejo Central (2011) 

 

 
Fonte: INE, www.ine.pt; CAOP, 2014. 
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O crescimento da ultima década não é uniforme na medida em que as freguesias de Aguiar e de 
Viana do Alentejo apresentam um comportamento positivo, mas a de Alcáçovas não. 
Este crescimento concelhio resulta de um crescimento natural negativo compensado pelo saldo 
migratório. 
Do ponto de vista da estrutura assiste-se a um rejuvenescimento mais significativo na freguesia de 
Aguiar e não tão significativo na de Alcáçovas. 

Perspetivas 
de 

intervenção 

Importa catalisar o dinamismo da freguesia de Aguiar para as restantes a fim de rejuvenescer o 
concelho e garantir um aumento dos efetivos populacionais. 

 

HABITAÇÃO 

Conclusões 

O parque habitacional aumentou em cerca de 24% das últimas décadas, de forma descoincidente 
com o crescimento demográfico pelo que se assiste ao predomínio de alojamentos familiares 
sublotados. Do ponto de vista da cobertura de infraestruturas, os alojamentos encontram-se servidos 
praticamente em 100% das infraestruturas básicas e localizam-se em edifícios, maioritariamente, sem 
necessidades de reparação. Contudo na medida em que o estado de conservação do edificado 
determina as condições de habitabilidade regista-se ainda cerca de 25% dos edifícios com funções 
residenciais com necessidades de reparação. 

Perspetivas 
de 

intervenção 

A política de ordenamento deverá traduzir uma proposta de revitalização e requalificação do 
parque habitacional, em detrimento da expansão urbana desnecessárias. Esta estratégia de 
qualificação do território deverá traduzir-se na promoção da conservação do edificado. 

 

PROTEÇÃO SOCIAL 

Conclusões 

Os pensionistas do concelho são maioritariamente beneficiários da pensão de velhice o que 
demonstra as caraterísticas da estrutura etária do concelho. Beneficiam do RSI cerca de 4% da 
população e outros 4% do subsídio de doença. Os primeiros são essencialmente população jovem e 
os segundos estiveram ausentes, em média, 2 meses do seu posto de trabalho. 

Perspetivas 
de 

intervenção 

A intervenção deverá contribuir para a redução do absentismo através de uma política de promoção 
da saúde. Esta estratégia de aumento da produtividade e do bem-estar do cidadão contribuirá ainda 
para o aumento da competitividade e atratividade do concelho. De entre outras ações deverão ser 
promovidos hábitos de vida saudável (também) no local de trabalho. 
Deverá ainda ser dada particular atenção à população beneficiária do RSI, aumentando a sua 
empregabilidade e diminuindo a sua dependência deste apoio social. Trata-se assim de intervenções 
no domínio da qualificação da população mais vulnerável. 
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SAÚDE 

Conclusões 

Os hábitos tabágicos e o excesso de peso e obesidade apresentam valores mais significativos na 
região do que no resto do continente; por sua vez o consumo de bebidas alcoólicas e de substâncias 
ilícitas regista valores inferiores. Estes comportamentos determinam de forma significativa a saúde 
da população e assim os níveis de morbilidade. 
Relativamente à população mais vulnerável e dependente por razões de saúde, o concelho destaca-
se percentualmente com mais população do que a região. De entre as freguesias do concelho de 
Viana do Alentejo, Aguiar, pela sua estrutura demográfica, é a que possui menos população com 
dificuldades em realizar determinadas ações em consequência de problemas de saúde. Do ponto de 
vista da estrutura desta população podemos afirmar que se trata essencialmente de população 
feminina com uma idade média de 74 anos no concelho e de 71 anos na região. No concelho, a 
população mais jovem com dificuldades reside em Aguiar e a mais idosa em Viana do Alentejo. As 
dificuldades em ver e em andar surgem como as mais representativas, logo seguidas das dificuldades 
em ouvir e memorizar. 

Perspetivas 
de 

intervenção 

A estratégia de desenvolvimento deverá integrar uma perspetiva de reforço de hábitos de vida 
saudável na população, com destaque para a atividade física e a alimentação saudável a fim de 
reduzir os níveis de morbilidade. Estas ações deverão ser dirigidas a todos os níveis etários, com 
particular incidência nas crianças e jovens. Implicarão ações no domínio da prevenção e 
formação/alerta mas também de disponibilização de equipamentos e serviços de saúde/desporto. 
Esta estratégia de promoção das condições de vida da população e assim da atratividade do território 
deverá ainda ser complementada com medidas de apoio à população com dificuldades físicas, 
atendendo á sai representatividade, com particular destaque para medidas de apoio à mobilidade e 
acessibilidade. 

 
QUALIFICAÇÃO 

Conclusões 

A taxa de analfabetismo regista no concelho de Viana do Alentejo um valor superior ao da região o 
que evidencia as caraterísticas demográficas do concelho e a necessidade de apostar numa 
formação ao longo da vida. Neste contexto é a freguesia de Aguiar que apresenta menor taxa de 
analfabetismo e maior índice de qualificação do capital humano e inversamente a de Alcáçovas com 
maior taxa de analfabetismo e menor índice de qualificação do capital humano. A população com o 
1.º ciclo do ensino básico é no concelho, a mais representativa o que demonstra. Por seu turno a 
população com o ensino superior tem menos expressão do que na região, destacando-se contudo a 
freguesia de Aguiar com o valor mais significativo. 
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Perspetivas 
de 

intervenção 

Deverão ser promovidas ações que promovam o rejuvenescimento da população, ou seja, uma 
política dirigida para população jovem que vise a sua fixação no concelho. Esta política de 
atratividade territorial poderá passar por vários mecanismos como seja a promoção do emprego, a 
disponibilidade de habitação, a qualificação da oferta de equipamentos ou outros. A 
formação/qualificação disponibilizada deverá ser (também) adaptada às caraterísticas da população, 
inclusive à população mais idosa. Assim deverão ser promovidas ações de educação ao longo da 
vida e de apoio social às populações mais envelhecidas e com menores habilitações. 

 

(DES)EMPREGO 

Conclusões 

O concelho de Viana do Alentejo apresenta, comparativamente com a região do Alentejo, uma taxa de 
atividade e uma percentagem de população ativa mais significativa o que demonstra a existência de 
algum dinamismo económico ao nível da empregabilidade. Contudo, os níveis de emprego são 
condicionados de certa forma pela estrutura etária. Neste cenário, a freguesia de Aguiar destaca-se 
como a que regista melhores resultados.  
A taxa de desemprego é menor do que na região, não obstante os valores registados na sede de 
concelho que são os mais significativos de todo o concelho. Esta população desempregada registou 
um aumento de 31% no período de 2011 a 2013 e é predominantemente feminina, com idades entre 
os 35 e 54 anos, sem uma grande qualificação e encontra-se maioritariamente à procura de novo 
emprego o que demonstra uma perda de dinamismo e falta de capacidade de absorver a mão-de-obra 
experiente disponível. 
As diferenças entre géneros mantêm-se, com uma expressão mais significativa da força de trabalho 
masculina, em detrimento da feminina. 
O concelho tem vindo a registar um comportamento positivo relativamente ao índice do poder de 
compra. Não obstante apresentar valores inferiores aos do Alentejo Central, em 2011 situava-se em 
7.º lugar, o que constitui o meio da tabela. 

Perspetivas 
de 

intervenção 

A estratégia deverá incidir na criação de condições para aumentar a oferta de emprego para os 
desempregados (por constituírem população mais vulnerável) e para quem se desloca para fora do 
concelho para trabalhar (pelas implicações na qualidade de vida e nas condições de circulação no 
município). Esta estratégia de competitividade (relativamente a outros territórios) deverá ainda ser 
reforçada e complementada com um aumento da empregabilidade da população via qualificação e 
aquisição de competências em estreita articulação com o mercado de trabalho. Deverá ainda ser 
reforçada a política de igualdade no mercado de trabalho para a promoção do emprego feminino. 
Na definição da estratégia de atratividade, deverão ser equacionados os municípios com maior poder 
de compra e assim, à partida, com maior dinamismo económico potenciador de sinergias. 
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IV.2.1. AS ATIVIDADES ECONÓMICAS. FUNDAMENTOS DE UMA 
ABORDAGEM DE FUNDO 

 
 
O presente capítulo irá abordar os principais aspetos da base económica e das atividades produtivas 
do concelho de Viana do Alentejo, bem assim como as suas mais recentes dinâmicas, tendo como 
quadro de fundo, naturalmente, o Alentejo Central, espaço onde o concelho se integra e se revê, e 
para o qual contribui com um peso crescente. 
 
No exercício do planeamento, do ordenamento do território e do desenvolvimento territorial, como 
dispõe o RJIGT1, a caraterização e enfoque da base económica e produtiva do concelho assume 
particular relevância para a localização e distribuição das atividades económicas. Como tal, e de 
acordo com o art.º 19º do referido diploma, a definição dos espaços para as atividades industriais, 
turísticas, comerciais e de serviços carecerá de uma análise prévia da verdadeira expressão e das 
recentes dinâmicas daqueles mesmos setores, não descurando no entanto questões vitais como a 
inter-relação e a compatibilização entre a desejada projeção e desenvolvimento das atividades 
económicas e os equilíbrios a estabelecer e a preservar em matéria do tecido urbano e da qualidade 
ambiental. 
 
Por outro lado, e no quadro mais alargado da base territorial e física do concelho importará, na 
observância das orientações saídas do PROT Alentejo2, tomar em consideração a articulação do 
desenvolvimento das atividades produtivas com a sustentabilidade dos espaços rurais, com a 
preservação da identidade e valorização dos sistemas multifuncionais mediterrânicos, com a proteção 
e valorização ambiental e com o contínuo combate ao processo de desertificação. 
 
                                                             
1 Regime jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. DL 380/99, de 22 de setembro, na redação atual. 
2 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo. Resolução de Conselho de Ministros n.º 53/2010, de 2 de agosto, retificada 
pela Declaração de Retificação n.º 30-A/2010, de 1 de Outubro. 
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IV.2.2. AS ATIVIDADES ECONÓMICAS NO CONCELHO.  
TIPOLOGIAS E DIMENSÃO 

 
 
Previamente a uma abordagem das atividades económicas no concelho de Viana do Alentejo julga-
se conveniente efetuar uma abordagem, necessariamente muito sintética, dos principais aspetos das 
estruturas demográficas relacionadas com as atividades económicas1. 
 
Em traços muito genéricos (vd. figura IV.2.1) poder-se-ão destacar do seguinte modo as profundas 
mudanças ocorridas na estrutura da população ativa de Viana do Alentejo nos 2 últimos períodos 
intercensitários (de 1991 a 2011): 
 
1. a percentagem de população no Setor Primário é, em 2011, praticamente 1/3 da percentagem 

registada em 1991 (desce de 35,3 para 12,3%), o mesmo sucedendo no Alentejo Central, 
contudo com uma expressão menos acentuada (de 21,6 para 9,5%); 

2. a percentagem de população no Setor Secundário manteve-se praticamente estável (22,9% em 
1991 e 22,1% em 2011), embora entre as duas datas (em 2001) tivesse conhecido um forte 
aumento (para os 29,0%), para depois retornar ao mesmo valor de 1991. Para o Alentejo Central, 
verificou-se uma estabilização da percentagem entre 1991 e 2001 (27,9%), seguida de uma 
queda para os 22,1% em 2011; 

3. a percentagem de população no Setor Terciário aumentou consideravelmente, dos 41,8% (em 
1991) para os 65,6% (em 2011), acompanhando o ritmo do Alentejo Central, que nos mesmos 
20 anos vê a percentagem crescer dos 50,4 para os 69,3%. 

 
 
 
                                                             
1 Ver ainda, a este respeito, o capítulo IV.1.7. 
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A análise da estrutura da população ativa por freguesias, e tendo somente em consideração os anos 
de 2001 e 2011 (vd. figura IV.2.2), demonstra um padrão semelhante em todas as 3 freguesias do 
concelho: 
 
1. A percentagem de população ativa nos Setores Primário e Secundário diminui em todas as 

freguesias (tal como para o total do concelho); 
2. A percentagem de população ativa no Setor Terciário aumenta em todas as freguesias (tal como 

no total do concelho), sendo notório o aumento na freguesia de Aguiar (de 53,4 para 73,3%). 

Figura IV.2.1 
População por setores de atividade (%), Alentejo Central e Viana do Alentejo (1991/2001/2011) 

 
Fonte: INE, Censos 1991, 2001 e 2011 
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Figura IV.2.2 
População por setores de atividade (%), concelho de Viana do Alentejo e freguesias (2001/2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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Poder-se-á ainda, para melhor entender as componentes do setor que registou o maior crescimento 
– o Terciário (vd. figura IV.2.3) –, verificar que o aumento ocorreu sobretudo nos serviços relacionados 
com a atividade económica (de 40,7% em 2001 para 47,9% em 2011), enquanto os serviços de 
natureza social apresentam, em 2011, uma menor percentagem (52,1%) que a de 2001 (59,3%). Esta 
dinâmica foi mais acentuada em Viana do Alentejo do que no Alentejo Central, verificando-se assim 
que os valores do primeiro tendem rapidamente a aproximarem-se, ou mesmo a suplantarem, os do 
Alentejo Central. 

 
Ainda numa análise geral, e tendo em consideração um restrito conjunto de indicadores – número de 
empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios (VN) gerado pelas empresas – 
destacam-se, na economia local, alguns aspetos que agora se analisam. 
 
O número de empresas no concelho de Viana do Alentejo aumentou, entre 2004 e 2011, de 553 
para 614 (vd. figura IV.2.4). É um aumento notório (11,2%), embora seja igualmente de destacar, com 
alguma apreensão que, após um crescimento continuado entre 2004 e 2008, o número de empresas 
diminuiu desde esta última data. Quanto às empresas pelos setores de atividade (vd. figura IV.2.5), 
é de assinalar que o aumento do número de empresas ocorreu nos Setores Primário e Terciário (11,3 

Figura IV.2.3 
Percentagem da população no Setor Terciário, segundo o tipo de Terciário, Alentejo Central e Viana 

do Alentejo (2001/2011) 

 
Fonte: INE, Censos 2001 e 2011 
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e 21,0%, respetivamente), enquanto o Setor Terciário conheceu um decréscimo de 18,6% no seu 
número de empresas. 

 

 
Em termos de estrutura verifica-se que entre 2004 e 2011 (vd. figura IV.2.6) o peso das empresas 
do setor primário no total das empresas do concelho manteve-se inalterado – 19,2% do total das 
empresas nas duas datas –; o peso das empresas do setor secundário diminui de 20,4 para 15,0% e 
o peso das empresas do setor terciário aumentou de 60,4 para 65,8%. 
 

Figura IV.2.4 
Número de empresas, concelho de Viana do Alentejo (2004/2011) 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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Figura IV.2.5 
Número de empresas, por setores de atividade, concelho de Viana do Alentejo (2004/2011) 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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Em matéria do VAB gerado nas empresas do concelho de Viana do Alentejo há a registar (vd. figura 
IV.2.7), pela negativa, um decréscimo do VAB total, entre 2004 e 2011, de 1,6%. Houve, desde 2004 
até 2007 um aumento progressivo e bastante significativo (21,2%), mas desde aquele último ano, em 
que o total do VAB ascendeu aos 13,04 M€, o valor gerado nas empresas do concelho tem vindo a 
diminuir (para os 10,58 M€, em 2011). 

Figura IV.2.6 
Percentagem das empresas, por setores de atividade, concelho de Viana do Alentejo 

(2004/2011) 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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Figura IV.2.7 
Valor Acrescentado Bruto (VAB) das empresas, concelho de Viana do Alentejo (2004/2011) 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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A diminuição do VAB gerado nas empresas, nestes últimos anos, não se deve apenas à diminuição 
do número de empresas. Mais preocupante será mesmo o fato de o VAB/empresa ter vindo a 
conhecer, desde 2007, decréscimos particularmente significativos (vd. figura IV.2.8). Após um 
crescimento do VAB/empresa na ordem dos 8,6% entre 2004 e 2007, desde este último ano o 
VAB/empresa diminuiu 18,6%. 

 
Para finalizar esta breve introdução ao panorama das atividades económicas, destaque-se ainda a 
evolução do Volume de Negócios (VN). Desde o ano de 2004 (vd. figura IV.2.9), o VN das empresas 
de Viana do Alentejo tem apresentado um crescimento mais ou menos constante que, após 2007 
aparenta ter estabilizado. De todas as formas, constata-se um aumento, entre 2004 e 2011, de 12,7% 
do VN (de 69,7 para 78,6 M€). Todavia, estes valores “nominais” são ensombrados pelos valores do 
VAB que denotam que desde 2007 a riqueza gerada pelas empresas do concelho tem vindo 
gradualmente a diminuir. 
 

Figura IV.2.8 
Valor Acrescentado Bruto por empresa (VAB/empresa), concelho de Viana do Alentejo 

(2004/2011) 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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Feita esta breve abordagem prévia à distribuição da população ativa pelos setores de atividade e ao 
peso dos diferentes setores na economia local, serão abordados, nos próximos capítulos, mais em 
pormenor os principais aspetos das atividades económicas em Viana do Alentejo. 
 
 

IV.2.2.1. O SETOR PRIMÁRIO 
 

 DA AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL, CAÇA E SERVIÇOS RELACIONADOS 
 
 
Em 2011, o número de empresas classificadas na “Agricultura, produção animal, caça e atividades 
dos serviços relacionados” (Divisão A01 da CAE, Rev.3) no concelho de Viana do Alentejo cifrava-se 
em 112. Este número corresponde a 18,2% das empresas do concelho, percentagem superior à 
média para o Alentejo Central (15,1%), mas inferior à percentagem de 8 dos 14 concelhos daquele 
espaço. Comparativamente com a situação verificada no ano de 2004, verificou-se um aumento do 
número de empresas classificadas nesta divisão, de 104 para 112. 
 

Figura IV.2.9 
Volume de Negócios (VN) das empresas, concelho de Viana do Alentejo (2004/2011) 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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O valor acrescentado bruto (VAB) destas empresas do setor primário, em 2011, foi de 12,7% do 
VAB total gerado pelas empresas do concelho (vd. quadro IV.2.1), o que representa um aumento de 
42,5% relativamente ao ano de 2004 (942.928 €). O Alentejo Central, por sua vez, no mesmo período 
de tempo, viu o VAB destas empresas diminuir em 19,8%. Ou seja, enquanto o peso do VAB destas 
empresas no total das empresas do concelho aumentou, entre 2004 e 2011, de 8,8 para 12,7% (vd. 
quadro IV.2.1), no Alentejo Central o peso relativo baixou dos 7,7 para os 5,7% (em simultâneo com 
uma queda muito acentuada, em termos absolutos, do VAB) (vd. quadro IV.2.1), o que assinala o 
maior dinamismo agrícola do concelho face ao Alentejo Central. Esta conclusão é reforçada se se 
atentar para o volume de negócios gerado por estas empresas (vd. quadro IV.2.1), que representa 
10,7% do total do volume gerado pelas empresas do concelho - um aumento na ordem dos 28,0% 
relativamente a 2004 – substancialmente superior ao verificado no Alentejo Central no mesmo período 
(10,8%). 
 
Assim, da observação do “número de empresas, VAB e volume de negócios” se conclui da 
importância relativa e crescente da atividade agrícola na economia do concelho, ao contrário do que 
vem acontecendo no Alentejo Central (vd. quadro IV.2.1). 

 
A corroborar esta conclusão salientam-se os valores da produção padrão total por exploração/ 
hectare (ha) de SAU e por unidade de trabalho/ano (vd. quadro IV.2.2), constatando-se que o valor 
em 2009 é claramente superior (50.165,2 €) ao do Alentejo Central (38.520,1 €), e apenas superado 
por Arraiolos, Montemor-o-Novo e Vendas Novas, segundo a mesma fonte de dados. 

Quadro IV.2.1 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas da “Agricultura, produção 

animal, caça e atividades dos serviços relacionados” (Divisão A01, CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de empresas         

 Viana do Alentejo 104 111 117 116 117 112 113 112 
% no total das empresas 18,8 19,6 19,2 18,8 17,8 18,1 18,3 18,2 

VAB (€)         
Viana do Alentejo 942.928 1.479.128 1.787.978 1.615.704 1.107.173 633.761 1.357.432 1.343.509 
% no VAB do concelho 8,8 12,8 14,1 12,4 9,1 5,6 11,6 12,7 

Volume de Negócios (€)         
Viana do Alentejo 6.577.610 7.694.489 7.545.807 7.431.581 8.134.439 6.932.184 7.610.444 8.419.297 
% no volume de negócios do concelho 9,4 10,4 9,7 9,5 10,4 9,1 9,7 10,7 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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O valor da produção padrão total por unidade trabalho/ano no concelho em 2009 (44.454,6 €) foi 
também superior ao do Alentejo Central (31.907,0 €), ainda que apresente menor valor para a 
produção padrão total/ha de superfície agrícola utilizada – 435,0 € para Viana do Alentejo e 561,7 
€ para o Alentejo Central. Isto revela sobretudo maior ocupação da SAU no concelho - pastagens 
permanentes (produção em regime extensivo) - do que propriamente um baixo valor da produção em 
termos absolutos (vd. quadro IV.2.2). 

 
De acordo com o último1 Recenseamento Geral da Agricultura (RGA), existiam no concelho 345 
explorações agrícolas, o que representa um aumento de 9,9% face ao ano de 1999. Este aumento 
é particularmente significativo em relação com o do Alentejo Central, que perdeu 780 explorações (-
8,5%) no mesmo período. No mesmo sentido se comportou a dinâmica da superfície das 
explorações do concelho, com um aumento de 13,5% de 1999 a 2009 (vd. quadro IV.2.3).  
 
No Alentejo Central, apesar da diminuição do número de explorações, também teve lugar um aumento 
da superfície daquelas (2,6%), ainda que ligeiro e inferior ao verificado para o concelho. O acréscimo 
de 4.894 ha à superfície das explorações de Viana do Alentejo significou um aumento da dimensão 
média da exploração de 115,0 (em 1999) para 118,9 ha (em 2009), quando no Alentejo Central o 
acréscimo foi de 66,9 para 75,0 ha 

                                                             
1 Datado de 2009. 

Quadro IV.2.2 
Valor Acrescentado Bruto e Volume de Negócios das empresas das atividades primárias, e percentagens nos VAB 

e VN concelhios (2010); Valores da Produção Padrão – total por exploração, por hectare de SAU e por UTA – 
(2009) 

 

 

 VAB  Volume de 
Negócios  

VPPT / 
exploração 

(1) 
 

VPPT / 
ha SAU 

(2) 
 VPPT / 

UTA (3) 
 2010  2010  2009  2009  2009 
 103 

euros 
% no 
VAB 

 103 euros % VN 
total 

 €  €  € 

Alentejo 
Central 

 49.098 6,7  234.759 8,6  38.520,1  561,7  31.907,0 

Viana do 
Alentejo 

 1.497 12,8  8.011 10,2  50.165,2  435,0  44.454,6 
(1) VPPT / exploração: Valor da produção padrão total por exploração; (2) VPPT / ha SAU: Valor da produção padrão total por hectare de superfície 
agrícola utilizada; (3) Valor da produção padrão total por unidade trabalho ano; (VAB) Valor Acrescentado Bruto; (VN) Volume de Negócios. 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2012). 
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Para além do aumento da superfície das explorações agrícolas do concelho, também se verificaram 
nos 10 anos que mediaram os 2 últimos RGA, significativas alterações na utilização das terras nessas 
explorações, com um aumento de 16,4% da superfície agrícola utilizada (SAU) no concelho – valor 
com particular significado quando confrontado com o que ocorreu no Alentejo Central onde o aumento 
foi de apenas 1,6%. 
 
No entanto, a superfície das explorações ocupadas por “outras” utilizações (matas e florestas sem 
culturas sob, coberto; SAU não utilizada; outras superfícies) diminuiu 36,5% entre 1999 e 2009, 
abrangendo neste último ano somente 3,0% da superfície das explorações, contra 5,4% em 1999. No 
Alentejo Central, o aumento das “outras” utilizações foi particularmente significativo: 14,5% (de 47.394 
para 54.248 ha). Porém, as transformações mais profundas ocorreram na composição da SAU das 
explorações agrícolas, tendo-se verificado no concelho, entre 1999 e 2009 (vd. figura IV.2.10): 
 
a. um aumento considerável das pastagens permanentes (54,7%); 
b. um aumento ligeiro das culturas permanentes (12,4%); 
c. uma redução muito significativa das terras aráveis (42,8%); 
d. uma redução das hortas familiares (30,8%). 
 
Poder-se-á assim afirmar que, nos 10 anos considerados, as novas terras incorporadas na SAU foram 
sobretudo terrenos para pastagens e que mais de 5.000 ha de terras aráveis foram convertidas em 
pastagens - processo semelhante ao que ocorreu no Alentejo Central. 
 

Quadro IV.2.3 
Utilização das terras (nas explorações) do concelho (1999 e 2009) 

 
 1999  2009 Variação 

(%)  ha %  ha % 
Superfície Total 36.124   41.018  13,5 

Superfície Agrícola Utlizada (SAU) 34.181 94,6  39.785 97,0  
Outras (matas e florestas sem culturas 
sob, coberto; SAU não utilizada; outras 
superfícies) 

1.943 5,4  1.233 3,0 
 

 

Fonte: INE, RGA (1999, 2009). 
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Deste modo, verifica-se que em 2009 a estrutura da SAU em Viana do Alentejo é dominada pelas 
pastagens permanentes (78%), cabendo às culturas permanentes e hortas familiares percentagens 
residuais (3,0 e 0,045%, respetivamente), (vd. figs. IV.2.10 e IV.2.11). 

 

 
A perda de significado da ocupação das “terras aráveis” é bem ilustrada se atendermos ao cenário 
dos últimos 20 anos (1989-2009) no qual resultou uma redução do número de explorações agrícolas 
na ordem dos 50% (vd. figura IV.2.12), a par com a diminuição da superfície da SAU ocupada pelas 
“terras aráveis” (42,8% entre 1999 e 2009), e da dimensão média dessas explorações. 

Figura IV.2.10 
Utilização das terras da Superfície Agrícola Utilizada (nas explorações) do concelho (1999 e 2009) 

 

 
Fonte: INE, RGA (1999, 2009) 

Figura IV.2.11 
Utilização das terras da Superfície Agrícola Utilizada (nas explorações) no concelho (2009) 

 
Fonte: INE, RGA (1999, 2009) 
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Quanto às explorações, segundo os principais tipos de culturas temporárias nelas desenvolvidas 
(vd. quadro IV.2.4), verificou-se, no período de 1989-2009, uma generalizada diminuição de 
explorações, sendo que nalguns tipos de culturas os decréscimos são acentuados (entre -60 e -
100%), à exceção das culturas forrageiras (para a alimentação de gado) cujo decréscimo é apenas 
de 14,1% (vd. quadro IV.2.4). Releva-se assim a crescente importância da produção de gado no 
concelho, como também já indiciava o aumento da SAU para “pastagens permanentes”. 
 

 

Figura IV.2.12 
Explorações agrícolas (nº) com culturas temporárias, Viana do Alentejo (1989, 1999, 2009) 

 
Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 

 

Quadro IV.2.4 
Explorações agrícolas (nº), segundo o tipo de culturas temporárias no concelho (1989, 1999, 2009) 

 
Tipo 1989 1999 2009  1999 / 89 

(%) 
2009 / 99 

(%) 
2009 / 89 

(%) 
 Estrutura em 

2009 (%) 
Cereais para grão 199 84 30  -57,8 -64,3 -84,9  16,8 

Leguminosas secas para grão 19 5 3  -73,7 -40,0 -84,2  1,7 

Prados temporários 34 5 8  -85,3 60,0 -76,5  4,5 

Culturas forrageiras 192 177 165  -7,8 -6,8 -14,1  92,2 

Batata 5 1 2  -80,0 100,0 -60,0  1,1 

Beterraba sacarina 0 1 0  - -100,0 -  0,0 

Culturas industriais 7 25 0  257,1 -100,0 -100,0  0,0 

Culturas hortícolas 49 38 10  -22,4 -73,7 -79,6  5,6 

Flores e plantas ornamentais 0 0 0  - - -  0,0 

Outras culturas temporárias 0 0 0  - - -  0,0 

Total 351 220 179  -37,3 -18,6 -49,0  100,0 
 

Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
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O número de explorações com culturas permanentes, que em termos de SAU aumentou 12,4% 
entre 1999 e 2009 (vd. figura IV.2.13), conheceu também um acentuado decréscimo (55,9%) nos 
últimos 20 anos. Verificou-se assim que houve simultaneamente uma diminuição do número de 
explorações e um aumento da SAU, o que se traduz num aumento significativo da dimensão média 
da exploração com “culturas permanentes”: de 5,6 para 7,5 hectares. 

 
Quanto às explorações, segundo os principais tipos de culturas permanentes nelas desenvolvidas 
(vd. quadro IV.2.5) no concelho nos últimos 20 anos (1989/2009), é de anotar: 
 
a. um aumento relativo significativo das explorações de “frutos de casca rija”;  
b. um aumento assinalável das explorações com “vinha” (apesar da produção de vinho não ter 

expressão); 
c. uma diminuição das explorações com “olival”, embora a produção de azeitona tenha aumentado 

(vd. figura IV.2.14) e representa, neste último ano, 10,4% da produção do Alentejo Central; 
d. uma diminuição das explorações de “frutos frescos (s/ citrinos)” e “citrinos”. 

 
 
 

Figura IV.2.13 
Explorações agrícolas (nº) com culturas permanentes no concelho (1989, 1999, 2009) 

 

 
Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
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Em termos da estrutura das explorações com culturas permanentes, em 2009, destaca-se claramente 
a dominância do “olival”, presente em 91,6% das explorações daquele tipo. 

 
Quanto ao efetivo pecuário (vd. quadro IV.2.6), verificaram-se também profundas alterações entre 
1989-2009 nomeadamente, aumentos significativos nos efetivos bovinos (50,2%), suínos (22,7%) 
e caprinos (57,7%), e diminuição dos efetivos dos restantes tipos de gado, sobretudo as aves e 
coelhos, sendo de assinalar o drástico desaparecimento de colmeias e cortiços (redução de quase 
98%). 

Quadro IV.2.5 
Explorações agrícolas (nº), segundo o tipo de culturas permanentes, no concelho (1989, 1999, 2009) 

 

Tipo 1989 1999 2009  1999 / 89 
(%) 

2009 / 99 
(%) 

2009 / 89 
(%) 

 Estrutura em 
2009 (%) 

Frutos frescos (excepto citrinos)    16     33     10   106,3 -69,7 -37,5  5,6 

Citrinos    152     100     50   -34,2 -50,0 -67,1  27,9 

Frutos sub-tropicais    0     0     0   - - -  0,0 

Frutos de casca rija    1     16     5   1500,0 -68,8 400,0  2,8 

Olival    386     168     164   -56,5 -2,4 -57,5  91,6 

Vinha    4     8     8   100,0 0,0 100,0  4,5 

Outras culturas permanentes    0     0     1   - - -  0,6 

Total    406     210     179   -48,3 -14,8 -55,9  100,0 
 

Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 

Figura IV.2.14 
Produção de azeitona (ton) por lugar de proveniência da azeitona, no concelho e Alentejo Central (2000/2012) 

 

 
Fonte: INE, Anuário Estatístico da Região Alentejo (2012) 
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Analisando apenas a evolução da produção de gado com valor comercial mais elevado (bovinos e 
suínos), conclui-se igualmente pela ocorrência de profundas alterações na estrutura das explorações, 
com uma redução generalizada destas e com o reforço da dimensão das maiores (vd. quadro 
IV.2.7)1, do que resulta a crescente importância da criação daquele gado no concelho, em regime 
extensivo. 

                                                             
1 Para os bovinos, as explorações com mais de 50 cabeças representam 2/3 (67,1%) das explorações em 2009, contra somente 17,1% 
das explorações em 1989. Para os suínos, as explorações com mais de 200 cabeças representam 1/5 (20,0%) das explorações, contra 
6,6% em 1989. 

Quadro IV.2.6 
Efetivo pecuário, e respetivas variações no concelho (1989, 1999, 2009) 

 

Tipo 1989 1999 2009  1999 / 89 
(%) 

2009 / 99 
(%) 

2009 / 89 
(%) 

 Efetivo por 
exploração (2009) 

Viana do 
Alentejo 

Alentejo 
Central 

Bovinos 9.024 12.115 13.551  34,3 11,9 50,2  165,3 177,9 

Suínos 9.071 13.456 11.128  48,3 -17,3 22,7  445,1 472,9 

Ovinos 26.866 26.946 21.322  0,3 -20,9 -20,6  132,4 123,1 

Caprinos 2.028 754 3.198  -62,8 324,1 57,7  133,3 53,0 

Equídeos 317 358 175  12,9 -51,1 -44,8   

Aves 3.319 3.011 1.191  -9,3 -60,4 -64,1   

Coelhos 98 116 16  18,4 -86,2 -83,7   
Colmeias e cortiços 
povoados 543 109 13  -79,9 -88,1 -97,6   

 
Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
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Observando outros aspetos das explorações, anota-se o incremento da mecanização destas, o que 
é aferido pelo aumento número de tratores nas explorações (vd. quadro IV.2.8). Decorre daqui e das 
alterações verificadas nas caraterísticas das produções/explorações, juntamente com a terciarização 
da economia, a constatação de uma acentuada diminuição (54,1%) do número de ativos nos últimos 
20 anos na agricultura. É, no entanto, uma descida estrutural, também observada no Alentejo Central, 
embora de forma menos significativa (vd. quadro IV.2.9). 
 
 
 
 

Quadro IV.2.7 
Explorações agrícolas (nº), segundo o tipo de gado no concelho (1989, 1999, 2009) 

 

 Viana do Alentejo  % de Viana do Alentejo no Alentejo 
Central 

Tipo 1989 1999 2009  1989 1999 2009 

Bovinos - Nº explorações 175 85 82  9,3 7,1 7,3 

Nº explorações + 50 cabeças 30 47 55  7,2 7,6 7,4 
        
  % de explorações c/  + 50 cabeças 17,1 55,3 67,1     

Vacas leiteiras por exploração 15,1 80,0 238,3     
Suínos - Nº explorações 122 47 25  4,5 3,3 4,8 

Nº explorações 200 – 399 cabeças 2 1 1  3,1 2,1 3,4 

Nº explorações 400 – 999 cabeças 4 4 1  11,4 8,5 4,2 

Nº explorações + 1.000 cabeças 2 2 3  5,4 6,3 9,4 
        
% de explorações 200 – 399 cabeças 1,6  2,1  4,0      

% de explorações 400 – 999 cabeças 3,3  8,5  4,0      
% de explorações c/+ 1.000 cabeças 1,6  4,3  12,0      

Total + 200 cabeças 6,6 14,9 20,0     
Ovinos - Nº explorações 225 171 161  5,3 5,3 6,4 

Nº explorações 20 - 50 hectares 16 18 4  7,8 8,8 2,2 

Nº explorações + 50 hectares 18 28 32  4,8 5,4 5,8 
        
% de explorações 20 – 50 hectares 7,1 10,5 2,5     

% de explorações > 50 hectares 8,0 16,4 19,9     
Total > 20 hectares 15,1 26,9 22,4     

Aves – Nº de explorações 171 116 64  4,9 3,8 3,2 
 

Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
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Em paralelo com uma redução do efetivo da mão-de-obra agrícola, houve uma importante alteração 
de natureza mais qualitativa, que passou pelo considerável aumento da mão-de-obra familiar (18,7%, 
entre 1989-2009) (vd. figura IV.2.15), em simultâneo com a redução da mão-de-obra agrícola que 
trabalha em regime de tempo completo (cerca de 14% entre 1989-2009) (vd. figura IV.2.16). 

Figura IV.2.15 
Mão-de-obra agrícola familiar e não familiar (%), Viana do Alentejo (1989, 1999, 2009) 

 
Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
 

Quadro IV.2.8 
Número de tratores, por exploração (segundo a classe de dimensão), Viana do Alentejo (1989, 1999, 2009) 

 

Dimensão (superfície) 1989 1999 2009  1999 / 89 
(%) 

2009 / 99 
(%) 

2009 / 89 
(%) 

< 1 ha 2 7 9  250,0 28,6 350,0 
1 ha - < 5 ha 29 23 63  -20,7 173,9 117,2 

5 ha - < 20 ha 36 43 45  19,4 4,7 25,0 
20 ha - < 50 ha 23 28 18  21,7 -35,7 -21,7 
50 ha - <100 ha 12 20 9  66,7 -55,0 -25,0 

>=100 ha 140 163 174  16,4 6,7 24,3 
Total 242 284 318  17,4 12,0 31,4 

Tractores por exploração agrícola 0,5 0,9 0,9     
 

Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 

Quadro IV.2.9 
Mão-de-obra agrícola, Alentejo Central e Viana do Alentejo (1989, 1999, 2009) 

 
 1989 1999 2009  1999 / 89 2009 / 99 2009 / 89 
 (nº) (nº) (nº)  (%) (%) (%) 

Alentejo Central 31.296 22.339 18.892  -28,6 -15,4 -39,6 

Viana do Alentejo 1.617 812 742  -49,8 -8,6 -54,1 
 

Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
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Um outro aspeto importante da estrutura das explorações do concelho reside na elevada 
percentagem de explorações em que o rendimento do produtor agrícola singular provém 
unicamente da exploração (16,6%) - valor superior ao do Alentejo Central (4,5%), segundo o INE 
(1999, 2009). 
 
Há ainda a destacar, no âmbito das explorações agrícolas, a crescente inter-relação das atividades 
agrícolas com atividades de outros setores e domínios. Esta inter-relação surge como resposta à 
necessidade de diversificar e complementar os rendimentos das explorações, para que os mesmos 
não dependam somente das vicissitudes e das vulnerabilidades próprias das atividades agrícolas e, 
por outro lado, evidencia a crescente interdependência entre os mundos rural e urbano. Mesmo assim, 
são poucas as explorações com uma diversificação da base de rendimentos e, quando existem outras 
atividades que complementares a sua base é pouco diversificada, assentando quase exclusivamente 
da produção florestal (vd. quadro IV.2.10). Já no Alentejo Central a diversificação é consideravelmente 
maior, ocorrendo com algum significado as explorações com atividades como a prestação de serviços, 
transformação de produtos agrícolas alimentares, turismo rural e atividades diretamente relacionadas, 
produção de energias renováveis, etc. Neste sentido, e considerando que no concelho de Viana do 
Alentejo: 

Figura IV.2.16 
Tempo de trabalho – tempos completo e parcial – da mão-de-obra agrícola (%), no concelho  

(1989, 1999, 2009) 

 
Fonte: INE, RGA (1989, 1999, 2009) 
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a. o número de explorações agrícolas tem vindo a aumentar; 
b. o rendimento de muitas explorações provém exclusivamente da agricultura; 
c. o peso das atividades primárias em termos de VAB e volume de negócios é significativo, 

 
dever-se-á desenvolver uma frente de atividades – agroindústria, produção de energia, turismo e 
serviços, etc. – que aproveite e rentabilize a base consolidada de explorações existentes. 

 
DA SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

 
Do que decorre da análise ao uso do solo (vd. capítulo V.1) verifica-se que o concelho de Viana do 
Alentejo tem uma ocupação florestal particularmente significativa, com o claro domínio do montado 
(azinho, sobro e misto) e povoamentos associados (sobreiro, azinheira, eucalipto e pinheiro-manso). 
Esta ocupação e a procura de rentabilizar os recursos existentes, sobretudo num período de 
conjuntura desfavorável que “obriga a olhar para a terra”, talvez constitua o fundamento do apreciável 
aumento, entre 2004-2011, do número de empresas relacionadas com a silvicultura e exploração 
florestal (Divisão A02, CAE Rev.3) no concelho Viana do Alentejo e também no Alentejo Central. Os 
valores totais assumem outra relevância se se atender que estas empresas representam (2011) 1,0% 
das empresas no concelho e um VAB associado de 2,1% em relação ao VAB gerado no concelho 
(vd. quadro IV.2.11). 

Quadro IV.2.10 
Explorações agrícolas (nº) com atividades lucrativas não agrícolas, concelho e Alentejo Central (1999, 2009) 

 

Tipo de atividade 
Viana do Alentejo 

 
Alentejo Central 

1999 2009 1999 2009 
Turismo rural e atividades diretamente relacionadas 2 2  36 57 
Artesanato e transformação de produtos agrícolas não alimentares 1 0  3 2 
Transformação de produtos agrícolas alimentares 1 1  41 39 
Produção florestal 0 16  0 160 
Prestação de serviços 4 1  100 80 
Transformação de madeira 2 0  21 1 
Aquacultura 0 0  0 0 
Produção de energias renováveis 1 0  10 5 
Outras atividades lucrativas 1 3  69 54 

Total 9 20  261 342 
 

Fonte: INE, RGA (1999, 2009) 
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No que concerne ao volume de negócios, assinalam-se à partida grandes variações interanuais. No 
entanto, é notório que nos anos considerados (2009/2011), o valor baixou significativamente em 
relação a 2006-2007. Desta forma, conclui-se que o peso das empresas da silvicultura e exploração 
florestal decresceu entre 2006 e 2011. 

 
DA ATIVIDADE EXTRATIVA 

 
A indústria extrativa teve, noutros tempos, um peso significativo no concelho, que se afere tanto pelo 
número/área de pedreiras abandonadas a sul/sudoeste de Vina do Alentejo como pela relevância do 
“mármore” de Viana. Contudo, em 2011, do conjunto das 614 empresas do concelho, apenas estava 
registada uma empresa nesta atividade (valor constante desde, pelo menos, 2004), mas sem dados 
disponíveis. Todavia, do que se constata no terreno, não existem explorações a laborar. Pelo que, 
tratar-se-á de uma empresa de reduzida dimensão.  
 

IV.2.2.2. O SETOR SECUNDÁRIO 
 

DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
 
O número de empresas classificadas na indústria transformadora (Secção C, CAE Rev.3) conheceu, 
entre 2004 e 2011, um acentuado decréscimo (27,1%). Mesmo assim, o VAB destas empresas em 

Quadro IV.2.11 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas da “Silvicultura e 

exploração florestal” (Divisão A02, CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de empresas         

 Viana do Alentejo 2 4 7 7 10 6 6 6 
% no total das empresas 0,4 0,7 1,1 1,1 1,5 1,0 1,0 1,0 

VAB (€)         
Viana do Alentejo … … 348.645 246.604 … 17.781 139.798 217.457 
% no VAB do concelho … … 2,8 1,9 … 0,2 1,2 2,1 

Volume de Negócios (€)         
Viana do Alentejo … … 821.318 800.939 … 63.251 400.894 496.857 
% no VN do concelho … … 1,1 1,0 … 0,1 0,5 0,6 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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2011 representava 11,2% do VAB do concelho, tendo sofrido, após uma tendência de crescimento, 
uma acentuada redução entre 2010-2011. Apesar do VAB, o volume de negócios destas empresas 
em 2011 representava somente 4,0% do volume de negócios total das empresas do concelho, com 
um visível decréscimo desde 2006 (49%). Em sentido inverso, verifica-se que o VAB e o volume de 
negócios destas empresas aumentaram no Alentejo Central (vd. quadro IV.2.12).  
 

 
Uma breve análise do tecido empresarial da indústria transformadora evidencia as suas fragilidades. 
Com feito, das 24 divisões existentes, apenas 11 têm empresas em Viana do Alentejo (vd. quadro 
IV.2.13), destacando-se a ausência de unidades com elevada e média intensidade tecnológica e 
a dominância de empresas de baixa intensidade tecnológica (indústrias alimentares, fabricação de 
produtos metálicos, da madeira, etc.), predominando em 2011 as unidades de “indústria alimentar” e 
“fabricação de outros produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos”. 
 

Quadro IV.2.12 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas da “Indústria 

transformadora” (Secção C, CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de empresas         

 Viana do Alentejo 48 49 48 47 43 44 38 35 
% no total das empresas 8,7 8,7 7,9 7,6 6,6 7,1 6,1 5,7 

VAB (€)         
Viana do Alentejo … … 1.702.674 1.798.213 … 1.583.901 1.945.504 1.187.415 
% no VAB do concelho … … 13,4 13,8 … 14,0 16,6 11,2 

Volume de Negócios (€)         
Viana do Alentejo … … 6.142.835 6.173.352 … 5.025.208 5.539.386 3.148.113 
% no VN do concelho … … 7,9 7,9 … 6,6 7,0 4,0 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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Em termos de VAB (vd. quadro IV.2.14) e volume de negócios (vd. quadro IV.2.15), no período 
considerado (e nas divisões não sujeitas a sigilo estatístico), verificou-se que apenas as “indústrias 
alimentares” apresentaram crescimento. Todos os outros subsetores da indústria transformadora 
apresentaram decréscimos acentuados, ou não apresentam valores1. 
 
Neste cenário, que importa alterar com a recuperação dos subsetores existentes e com a atração de 
novas empresas e subsetores não presentes no concelho, considera-se fundamental repensar o 
papel das duas “zonas industriais” do concelho – a de Viana do Alentejo e de Alcáçovas. Devido 
à sua especificidade abordar-se-ão particularmente mais adiante (vd. capítulo IV.2.2.4). 

                                                             
1 Em função da redução do número de empresas (e subsequente entrada no sigilo estatístico). 

Quadro IV.2.13 
Número de empresas da “Indústria transformadora”, por divisão (CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 

 
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Indústrias alimentares 14 15 13 12 13 16 14 12 
Indústria das bebidas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Indústria do tabaco 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fabricação de têxteis 0 1 1 1 0 1 1 2 
Indústria do vestuário 1 1 1 1 1 1 1 1 
Indústria do couro e dos produtos do couro 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ind. da madeira e da cortiça e suas obras, excepto mobiliário… 6 5 5 5 5 4 5 5 
Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Impressão e reprodução de suportes gravados 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fab. de coque, prod. petrolíferos refinados e de aglomerados de combustíveis 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fab. de prod. químicos / fibras sintéticas ou artificiais, excepto prod.  farmac. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fab. de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fabricação de outros produtos minerais não metálicos 4 5 5 7 7 4 4 3 
Indústrias metalúrgicas de base 1 0 1 0 1 1 0 0 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos 17 16 15 14 11 12 9 9 
Fab. de equip. informáticos, equip. p/ comunic. e prod. electrónicos e ópticos 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fabricação de equipamento eléctrico 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fab. de veíc. automóveis, reboques, semi-reb. e comp. p/ veíc. automóveis 2 3 3 3 2 2 2 0 
Fabricação de outro equipamento de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fabrico de mobiliário e de colchões 0 0 1 1 0 0 0 1 
Outras indústrias transformadoras 1 1 1 1 1 1 0 0 
Reparação, manutenção e instalação de máquinas e equipamentos 2 2 2 2 2 2 2 2 
Total - Indústrias transformadoras 48 49 48 47 43 44 38 35 
Nota: com destaque (a amarelo) as divisões com pelo menos uma empresa no período compreendido. 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011). 
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Quadro IV.2.14 
VAB das empresas da “Indústria transformadora”, por divisão (CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 

 
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Indústrias alimentares 404.994 402.011 469.756 570.453 613.769 783.189 1.043.320 942.222 
Fabricação de têxteis 0 … … … 0 … … … 
Indústria do vestuário … … … … … … … … 
Ind. da madeira e da cortiça e suas obras, 
excepto mobiliário… 136.413 137.806 153.626 142.068 140.591 121.898 120.591 91.654 

Fabricação de outros produtos minerais não 
metálicos 29.987 23.787 41.189 27.846 21.221 14.022 16.031 8.730 

Indústrias metalúrgicas de base … 0 … 0 … … 0 0 
Fabricação de produtos metálicos, excepto 
máquinas e equipamentos 209.162 193.358 150.370 127.738 132.854 83.973 89.571 98.897 

Fab. de veíc. automóveis, reboques, semi-
reboques e comp. p/ veíc. automóveis … 856.652 … … … … … 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 0 0 … … 0 0 0 … 
Outras indústrias transformadoras … … … … … … 0 0 
Reparação, manutenção e instalação de 
máquinas e equipamentos         

Total - Indústrias transformadoras … … 1.702.674 1.798.213 … 1.583.901 1.945.504 1.187.415 
 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 

Quadro IV.2.15 
Volume de negócios das empresas da “Indústria transformadora”, por divisão (CAE, Rev.3), no concelho (2004 / 2011) 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Indústrias alimentares 1.326.367 1.505.848 1.518.502 1.795.109 1.930.111 2.221.083 2.778.522 2.337.371 
Fabricação de têxteis 0 … … … 0 … … … 
Indústria do vestuário … … … … … … … … 
Ind. da madeira e da cortiça e suas obras, 
excepto mobiliário… 582.328 593.712 530.324 574.436 549.631 355.512 356.612 295.006 

Fabricação de outros produtos minerais 
não metálicos 73.786 68.436 83.854 71.244 57.040 38.282 38.639 21.744 

Indústrias metalúrgicas de base … 0 … 0 … … 0 0 
Fabricação de produtos metálicos, 
excepto máquinas e equipamentos … 0 … 0 … … 0 0 

Fab. de veíc. automóveis, reboques, semi-
reboques e comp. p/ veíc. automóveis 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fabrico de mobiliário e de colchões 0 0 … … 0 0 0 … 
Outras indústrias transformadoras … … … … … … 0 0 
Reparação, manutenção e instalação de 
máquinas e equipamentos … … … … … … … … 

Total - Indústrias transformadoras … … 6.142.835 6.173.352 … 5.025.208 5.539.386 3.148.113 
 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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DA CONSTRUÇÃO 
 
Entre 2004 e 2011, o número de empresas da “construção” (Divisão F, CAE Rev.3) em Viana do 
Alentejo decresceu 12,5%. Registe-se que, no mesmo período em todo o Alentejo Central o 
decréscimo foi de 25,3%. No universo das empresas do concelho estas representavam em 2011 
somente 9,1%, quando em 2004 representavam 11,6%. 
 
Relativamente ao VAB, verifica-se que os valores para 2011 (são consideravelmente inferiores aos 
de 2006, o que corresponde a um decréscimo de 73,8%. Naturalmente, e consequência óbvia de uma 
descida tão pronunciada, o VAB destas empresas, que representava 19,8% do VAB do concelho em 
2006, passou a representar somente 5,1%. Como tal também o volume de negócios destas empresas 
sofreu um assinalável decréscimo, i.e., de -23,6%. Assim, também o peso destas empresas no volume 
de negócios do concelho desceu: de 9,8 para 7,4% (vd. quadro IV.2.16). 

 

 
 
 
 
 

Quadro IV.2.16 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas da “Construção” 

(Secção F, CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de empresas         

 Viana do Alentejo 64 62 65 63 68 62 61 56 
% no total das empresas 11,6 11,0 10,7 10,2 10,4 10,0 9,9 9,1 

VAB (€)         
Viana do Alentejo … … 2.508.246 2.623.070 … 2.057.537 289.877 543.788 
% no VAB do concelho … … 19,8 20,1 … 18,1 2,5 5,1 

Volume de Negócios (€)         
Viana do Alentejo … … 7.610.128 7.081.732 … 4.806.122 4.181.584 5.817.501 
% no VN do concelho … … 9,8 9,0 … 6,3 5,3 7,4 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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IV.2.2.3. SETOR TERCIÁRIO 
 

DO COMÉRCIO POR GROSSO E A RETALHO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS E 
MOTOCICLOS 

 
No período 2004/2011 o número de empresas de “Comércio por grosso e a retalho; reparação de 
veículos automóveis e motociclos” (Divisão G, CAE Rev.3) no concelho decresceu 4,4%. Contudo, o 
VAB gerado aumentou significativamente (25%), no período de 2006-2011 - contrariamente ao que 
ocorreu no Alentejo Central onde o VAB sofreu uma diminuição de 13,3% - refletindo o aumento do 
volume de negócios de 10,2% (vd. quadro IV.2.17). 

 
Há, porém, dentro deste grande conjunto de atividades, comportamentos muito diferenciados dos três 
grandes subsetores que o compõem (vd. quadro IV.2.18), nomeadamente: 
 
a. o subsetor do comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, apesar de 
manter praticamente o número de empresas (entre 2004 e 2011), apresenta descidas do VAB e 
volume de negócios: -31,7% e -43,4%, respetivamente; 
b. o subsetor do comércio por grosso, não obstante manter praticamente o mesmo número de 
empresas (entre 2004 e 2011), apresenta aumentos consideráveis do VAB e volume de negócios: 
204,8% e 110,1%, respetivamente; 

Quadro IV.2.17 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas do “Comércio por 
grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos” (Secção G, CAE, Rev.3), Viana do Alentejo 

(2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de empresas         

 Viana do Alentejo 135 141 141 138 142 140 133 129 
% no total das empresas 24,5 24,9 23,1 22,4 21,6 22,7 21,5 21,0 

VAB (€)         
Viana do Alentejo … … 3.158.255 3.339.735 … 3.688.227 4.530.040 3.949.277 
% no VAB do concelho … … 24,9 25,6 … 32,5 38,6 37,3 

Volume de Negócios (€)         
Viana do Alentejo … … 49.119.220 49.970.582 … 52.240.578 54.079.388 54.135.866 
% no VN do concelho … … 63,3 63,8 … 68,8 68,7 68,9 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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c. o subsetor do comércio retalhista apresenta uma diminuição de 8% no número de empresas, 
registando porém um pequeno aumento do VAB (7,2%) mas uma considerável diminuição do volume 
de negócios (-16,7%).  
 

 
DO ALOJAMENTO, RESTAURAÇÃO E SIMILARES 

 
As empresas das atividades do “alojamento, restauração e similares” (Secção I, CAE, Rev.3) 
apresentam um ligeiro decréscimo (de 3,3%) entre 2004-2011 e, apesar de uma relativa 
representatividade no contexto das empresas (9,6% do total em 2011) e no VAB do concelho (11,2% 
do total, em 2011) (vd. quadro IV.2.19), o peso relativo no volume de negócios é particularmente 
significativo: 23,5% (em 2011), ligeiramente mais do que em 2006 (21,1%). Há, assim, uma dinâmica 
destas atividades no concelho, que acompanha a do Alentejo Central. 
 

Quadro IV.2.18 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas das divisões da Secção G 

(CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Nº de empresas         
1 - Comércio, manutenção e reparação, 

de veículos automóveis e motociclos 14 18 18 17 16 14 16 15 

2 - Comércio por grosso (…), exceto de 
veículos automóveis e motociclos 21 24 24 24 22 23 19 22 

3 - Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos 100 99 99 97 104 103 98 92 

VAB (€)         
1 - Comércio, manutenção e reparação, 

de veículos automóveis e motociclos … … 308.880 251.189 … 287.730 246.904 211.044 

2 - Comércio por grosso (…), exceto de 
veículos automóveis e motociclos 547.550 395.251 479.025 658.803 786.784 1.507.197 1.986.982 1.668.897 

3 - Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos 1.929.468 2.168.281 2.370.350 2.429.743 2.135.422 1.893.300 2.296.154 2.069.336 

Volume de Negócios (€)         
1 - Comércio, manutenção e reparação, 

de veículos automóveis e motociclos … … 3.200.531 3.190.168 … 2.569.616 2.216.779 1.811.617 

2 - Comércio por grosso (…), exceto de 
veículos automóveis e motociclos 14.353.546 14.095.725 14.455.868 19.041.164 26.194.859 30.570.309 30.781.320 30.154.791 

3 - Comércio a retalho, exceto de veículos 
automóveis e motociclos 26.607.807 29.338.503 31.462.821 27.739.250 21.000.959 19.100.653 21.081.289 22.169.458 

 
Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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Uma observação da evolução em separado dos dois subsetores deste conjunto – alojamento e 
restauração e similares – evidencia que as quebras foram mais acentuadas no subsetor do 
“alojamento” do que no subsetor “restauração e similares”. Com efeito, e exceção feita ao número de 
empresas – onde ambos os subsetores registam a diminuição de 2 estabelecimentos entre 2004-
2011 –, verificaram-se quebras muito mais acentuadas no VAB e no volume de negócios (desde 2006) 
no “alojamento” do que na “restauração e similares” (vd. quadro IV.2.20). 

 

Quadro IV.2.19 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas do “Alojamento, 

restauração e similares” (Secção I, CAE, Rev.3), concelho (2004 / 2011) 
 

Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nº de empresas         

 Viana do Alentejo 61 57 58 63 67 61 63 59 

% no total das empresas 11,1 10,1 9,5 10,2 10,2 9,9 10,2 9,6 

VAB (€)         

Viana do Alentejo … … 1.358.490 1.601.724 … … 1.311.129 1.186.005 

% no VAB do concelho … … 10,7 12,3 … … 11,2 11,2 

Volume de Negócios (€)         

Viana do Alentejo … … 2.676.410 2.944.242 … … 2.594.678 2.483.187 

% no VN do concelho … … 21,1 22,6 … … 22,1 23,5 
 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 

Quadro IV.2.20 
Número de empresas, Valor Acrescentado Bruto (VAB) e Volume de Negócios das empresas do “Alojamento” e 

“Restauração e similares” (Divisões 55 e 56, CAE, Rev.3), Viana do Alentejo (2004 / 2011) 
 

 
 Nº de empresas  VAB (€)  Volume de Negócios (€) 

 Alojamento Restaur.e similares  Alojamento Restaur.e similares  Alojamento Restaur.e similares 
2004  6 61  … 1.236.784  … 2.385.455 

2005  6 57  … 1.162.417  … 2.320.732 

2006  6 58  206.276 1.152.214  405.571 2.270.839 

2007  5 63  173.044 1.428.680  337.256 2.606.986 

2008  5 67  … 1.190.989  … 2.256.741 

2009  4 61  … 1.015.610  … 2.115.024 

2010  5 63  96.534 1.214.595  219.357 2.375.321 

2011  4 59  30.355 1.155.650  160.755 2.322.432 
 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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O setor do alojamento turístico surge, de facto, em 2013, com uma expressão insignificante no 
concelho de Viana, com apenas quatro empreendimentos turísticos (três empreendimentos de 
turismo no espaço rural - TER e um empreendimento de turismo de habitação - TH), correspondendo 
a pouco mais de 8% da oferta presente no Alentejo Central, não existindo quaisquer estabelecimentos 
hoteleiros (vd. quadro IV.2.21). 
 

 
Os quatro empreendimentos turísticos ofereciam, em 2013, 22 unidades de alojamento e 44 camas 
(vd. quadro IV.2.21), sendo que cada um não dispõe de mais de 6 unidades de alojamento e de 12 
camas. Três destes empreendimentos localizam-se na freguesia de Alcáçovas e um na freguesia de 
Viana do Alentejo (vd. figura IV.2.17). 
 
A capacidade de alojamento deste concelho não ultrapassa assim os 4,8% do Alentejo Central, sendo, 
no entanto, de referir, que apesar de possuir apenas uma unidade de turismo de habitação o número 
de camas da mesma corresponde a mais de 17,6% da mencionada NUT III. 

Quadro IV.2.21 
Indicadores do Alojamento Turístico, Alentejo Central e Viana do Alentejo (2012, 2013) 

 
 Total 

ET*** Hotéis Pensões Estalagens Pousadas Outros TER TH 

Número de Estabelecimentos         

Alentejo Central 39 19 13 2 4 1 43** 6** 

Viana do Alentejo 0 0 0 0 0 0 3** 1** 

Capacidade de alojamento         

Alentejo Central 3.210 2.014 579 0 469 … 852** 68** 

Viana do Alentejo 0 0 0 0 0 0 32** 12** 

Número de hóspedes         

Alentejo Central 252.851 197.378 21.652 … 26.958 … 25.682** 1.185** 

Viana do Alentejo 0 0 0 0 0 0 498* 

Número de dormidas         

Alentejo Central 389.280 
 

308.383 
 

32.274 
 … 32.274 

 … 46.020** 1.684** 

Viana do Alentejo 0 0 0 0 0 0 1410* 

 
Fonte: INE + Turismo de Portugal 2013 
* Os valores apresentados referem-se a 2013 e ao conjunto de TER+TH, devido ao segredo estatístico. 
** Os valores apresentados referem-se a 2013. 
*** Total dos estabelecimentos hoteleiros, não incluindo TER e TH. 
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A procura turística no concelho de Viana do Alentejo cifrou-se, em 2013, em 498 hóspedes, para o 
total dos empreendimentos turísticos (TER e TH), o que correspondeu a 1,85% do Alentejo Central. 
O número de dormidas, por sua vez, é um pouco mais representativo face ao total da NUT III, cerca 
de 1410, representando 2,96% (vd. quadro IV.2.21). 
 

 
 
 
 

Figura IV 2.17 
Distribuição da oferta de alojamento turístico em Viana do Alentejo 

 

 
Fonte: Turismo de Portugal, 2014; CAOP, 2014. 
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RESTANTES ATIVIDADES DOS SERVIÇOS1 
 
Feita uma breve análise à evolução das empresas dos setores com maior peso e representatividade 
no tecido económico do concelho de Viana do Alentejo, considerou-se adequado e pertinente efetuar 
uma agregação das atividades ainda não abordadas, ou seja, as “restantes atividades dos serviços” 
como as designaremos para facilitar a exposição. Tal agregação não significa uma menorização 
dessas atividades - até porque, no setor dos serviços, são as que concentram maior intensidade de 
conhecimento –, mas porque a sua representatividade no concelho é muito reduzida. 
 
Todas as empresas destas atividades constituem somente 32% do total de empresas do concelho 
mas, quase metade destas integram “atividades administrativas e dos serviços de apoio”. Se a estas 
forem acrescentadas as empresas de serviços relacionadas com a esfera social (educação, saúde, e 
outras), verifica-se que as empresas de serviços de apoio às empresas e à atividade económica são 
em número bastante reduzido (vd. quadro IV.2.22). 

 
Em termos de VAB e volume de negócios gerado, a expressão deste vasto conjunto de empresas 
mostra-se ainda mais reduzida, com valores, simultaneamente, pouco expressivos e com uma 
evidente perda de representatividade de ano para ano.  

                                                             
1 Atividades de informação e de comunicação; Atividades imobiliárias; Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares; 
Atividades administrativas e dos serviços de apoio; Educação; Atividades de saúde humana e apoio social; Atividades artísticas, de 
espetáculos, desportivas e recreativas; Outras atividades de serviços. 

Quadro IV.2.22 
Número de empresas das restantes atividades dos serviços (Secções J, L, M, O, P, Q, R e S, CAE, Rev.3), Viana do 

Alentejo (2004 / 2011) 
Empresas 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ativ. de informação e de comunicação 1 2 2 2 2 3 3 2 

Ativ. imobiliárias 3 2 2 2 3 3 2 2 

Ativ. de consultoria, científicas, técnicas e similares 28 29 26 26 29 24 28 28 

Ativ. administrativas e dos serviços de apoio 30 30 53 59 87 69 79 96 

Educação 15 13 22 25 26 33 32 32 

Ativ. de saúde humana e apoio social 9 9 9 10 10 10 9 12 

Ativ. artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas 2 5 7 6 6 5 4 3 

Outras atividades de serviços 30 32 32 32 27 25 27 24 
 

Fonte: INE, Dados Estatísticos (2004/2011) 
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IV.2.2.4. AS ÁREAS EMPRESARIAIS (ZONAS INDUSTRIAIS) DE VIANA DO 
ALENTEJO 

 
 
As duas “zonas industriais” do concelho de Viana do Alentejo – de Viana do Alentejo e de Alcáçovas 
–, constituídas com os objetivos de “promover e dinamizar a instalação de unidades empresariais que 
contribuam para o desenvolvimento económico, a criação de postos de trabalho e a riqueza no 
concelho” (a primeira), e “agrupar a atividade industrial que existia no tecido urbano da vila” (a 
segunda), apresentam atualmente (setembro de 2013) a seguinte ocupação: 
 
Numa primeira análise, poder-se-á afirmar que ambas estão relativamente consolidadas. Passados 
mais de 10 anos de implementação, quase 2/3 dos lotes estão ocupados por estabelecimentos em 
laboração, mantendo-se livres um total de 12 lotes, i.e., apenas 17,6% do total dos lotes existentes. 
Como tal, pela será eventualmente de considerar a expansão (ou uma 2ª fase) destas áreas de 
dinamismo económico (vd. quadro IV.2.23). 

 
As duas zonas industriais concentram um total de 38 estabelecimentos (30 em Viana do Alentejo e 8 
em Alcáçovas). No entanto, como facilmente se pode inferir, há um peso excessivo de atividades 
terciárias nestas áreas: 22 dos 38 estabelecimentos. Por outras palavras, o peso excessivo não reside 

Quadro IV.2.23 
Situação (ocupação) das zonas industriais de Viana do Alentejo e de Alcáçovas (2013) 

 

 

 Z. I.de  
Viana do Alentejo 

 Z. I.de  
Alcáçovas 

 Total 

 Nº %  Nº %  Nº % 
Lotes  52   16   68  

Ocupados em laboração  34 65,4  10 62,5  44 64,7 
Ocupados s/ laboração (encerrado / em construção)  6 11,5  3 18,8  9 13,2 
Livres  11 21,2  1 6,3  12 17,6 
Comprometidos  1 1,9  2 12,5  3 4,4 

 
Fonte: CM Viana do Alentejo, RT Geo (2013) 
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tanto no número de estabelecimentos das atividades terciárias, mas sim no fato de uma considerável 
parte destes serem estabelecimentos de comércio a retalho. 
 
Por outro lado, a representatividade das unidades industriais é baixa – apenas 9 unidades – o que, 
de certa forma, subverte a intenção e o objetivo para o qual estas zonas (industriais) foram criadas. 
Trata-se por isso no essencial de áreas de localização empresarial e comercial e não tanto de zonas 
industriais como a categoria de uso do PDM eficaz parece sugerir (vd. quadro IV.2.24). 
 

 
 
 
 
 

Quadro IV.2.24 
Estabelecimentos, segundo a atividade económica (CAE, Rev.3), nas zonas industriais de Viana do Alentejo e 

Alcáçovas (2013) 
 

 

 Z. I. de  
Viana do Alentejo 

 Z. I. de  
Alcáçovas 

 Total 

 Nº  Nº  Nº 
Setor I  1    1 
Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca  1    1 
Setor II  10  5  15 

Indústrias transformadoras       
Indústrias alimentares    3  3 
Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras, exceto mobiliário…  3    3 
Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos  1  1  2 
Fabrico de mobiliário e de colchões  1    1 

Construção  5  1  6 
Setor III  19  3  22 
Comércio, manutenção e reparação, de veículos autom. e motociclos  6    6 
Comércio por grosso  3  2  5 
Comércio a retalho  7  1  8 
Transportes e armazenagem  1    1 
Administração pública  1    1 
Reparação de computadores e de bens para uso pessoal e doméstico  1    1 

TOTAL  30  8  38 
 

Fonte: CM Viana do Alentejo, RT Geo (2013) 
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IV.2.3. SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES A CONSIDERAR 
PARA O TECIDO PRODUTIVO DE VIANA DO ALENTEJO 

 
DA AGRICULTURA 

 
Tendo como referência os comportamentos e dinâmicas mais recentes e a realidade da atividade, no 
concelho de Viana do Alentejo e também os aspetos enquadradores das atividades agrícolas e 
florestais no Alentejo Central e do Alentejo, poder-se-ão ter em consideração as seguintes 
orientações1: 
a. o crescimento do número de explorações e de empresas agrícolas, bem como o aumento 

absoluto e o crescente peso do VAB e do Volume de Negócios das mesmas na economia do 
concelho, requer que ao setor seja conferida uma atenção especial e que sejam criados 
mecanismos para apoio à criação de novas empresas e o acompanhamento das existentes; 

b. as “especializações” das explorações e empresas agrícolas e pecuárias do concelho – criação de 
gado (bovino e suíno) em regime extensivo, e de gado caprino; e a produção de azeitona – 
deverão ser incentivadas, uma vez que colocam o concelho com os valores mais elevados em 
todo o Alentejo Central no que respeita aos VPPT por exploração/ha de SAU e VPPT unidade de 
trabalho/ano; 

c. tendo em vista a diversificação das atividades agrícolas do concelho, dever-se-á considerar a 
aposta em algumas culturas permanentes que têm demonstrado uma dinâmica recente, 
nomeadamente em termos de “especialização” das explorações, como é o caso da “vinha” e dos 
“frutos de casca rija”; 

d. não obstante as culturas temporárias apresentarem uma retração, em termos de peso nas 
explorações e nos volumes da produção, importará igualmente, tendo em vista a diversificação 
da base concelhia, recuperar produções com significado num passado não muito distante, tais 
como os cereais e leguminosas secas para grão, e as culturas hortícolas; 

                                                             
1 É de destacar o fato de a alteração do regime de ajudas no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), implementada em 2005 (que 
substituiu total ou parcialmente os apoios diretos pelo Regime de Pagamento Único, desligando assim as ajudas da produção), ter 
contribuído para a extensificação dos sistemas produtivos, mas não ao abandono das terras agrícolas (como sucedeu noutras regiões). 
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e. importaria também, seguindo o padrão observado no espaço do Alentejo Central, diversificar as 
atividades das explorações e empresas agrícolas com outras atividades lucrativas não agrícolas, 
designadamente: o turismo rural e atividades diretamente relacionadas; o artesanato e 
transformação de produtos agrícolas não alimentares, a produção de energias renováveis; e 
outras no domínio dos serviços. 

 
DA SILVICULTURA 

 
Não obstante o atual fraco peso das explorações e das empresas silvícolas (assim como os 
respectivos VAB e o Volume de Negócios), considera-se relevante promover uma exploração mais 
efetiva e orientada para o mercado de espécies como o sobreiro e o pinheiro-manso sobretudo tendo 
em consideração o coberto vegetal maioria do território concelhio (vd. capítulo V.1). O PROF1 do 
Alentejo Central (sub-região “Montados do Sado e Viana”) hierarquiza a produção como primeira 
função, tendo que se levar em consideração o equilíbrio a manter com as atividades agrícolas e silvo-
pastoris e, sobretudo, com as fragilidades do ecossistema (solos com elevada suscetibilidade à 
desertificação, frequente ocorrência de pragas das espécies vegetais, etc.). 
 

DA INDÚSTRIA EXTRATIVA 
 

A indisponibilidade de informação concreta sobre o setor no concelho e sobretudo sobre o real 
potencial que a atividade poderá ter no concelho com a exploração dos “mármores” de Viana, remete 
o assunto para um projeto orientado para aferir desse potencial. Nessa medida, caso a exploração 
seja viável será de potenciar a sua exploração com a redefinição de áreas de exploração em sede de 
ordenamento do PDM, ou não condicionar a mesma.  

 
 
 
 

                                                             
1 Plano Regional de Ordenamento Florestal, DR n.º 36/2007. 
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DA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA 
 

O concelho de Viana do Alentejo carece de aumentar e diversificar as suas atividades industriais, 
acompanhando desta forma o sentido das dinâmicas que se têm observado no Alentejo Central. A 
aposta a desenvolver no concelho deverá ter como principais componentes: 
 
a. o apoio às unidades industriais existentes que transformam os recursos e as matérias-primas 

locais, assim como o incentivo à criação de mais unidades que aprofundem a relação com o 
grande potencial dos setores agrícola, pecuário e florestal locais por forma a acrescentar e 
a reter no concelho uma maior diversidade segmentos e mais qualificados da cadeia produtiva e, 
assim, a incorporar mais mais-valias na base produtiva local; 
 

b. procurar atrair unidades com intensidade tecnológica média e elevada, tirando partido da 
recente fixação de empresas em Évora com capacidade para atrair empresas subsidiárias e do 
novo posicionamento que a futura conclusão do IC33 proporcionará ao concelho, colocando-o 
numa posição privilegiada do eixo Sines/Setúbal–Évora/Espanha; 
 

c. o papel das áreas empresariais (zonas industriais) existentes é fundamental. Deverá ser 
considerada uma nova perspetiva das mesmas, no sentido de ser criada uma estrutura de gestão, 
promoção e atração do investimento, à semelhança do que é feito noutros locais concelhos 
(Alentejo e outras regiões). Por outro lado, dada a relativa saturação das áreas (sobretudo a de 
Alcáçovas) e o peso excessivo de estabelecimentos do comércio retalhista, dever-se-á 
equacionar a possibilidade de expandir as atuais áreas ou de criar uma nova no eixo do futuro 
IC33. Em ambos os casos, terá necessariamente que se proceder a uma definição e 
hierarquização das atividades a atrair e a fixar, sendo fundamental que se privilegiem os 
estabelecimentos industriais e os serviços vocacionados para o apoio às empresas. 
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DO TURISMO 
 
Os dados evidenciam uma clara perda do incipiente setor do turismo (alojamento) em Viana do 
Alentejo (o mesmo não se verificando com a restauração e similares, que se tem mantido 
relativamente estável quanto aos principais indicadores). Neste quadro, ter-se-á necessariamente que 
promover o desenvolvimento do setor do turismo no concelho, com francas potencialidades ligadas 
relacionadas com a história, o património, a natureza, o artesanato – e articular-se com a 
programação de eventos das mais diversas naturezas (vd. capítulo VI) – feiras temáticas, eventos 
culturais, celebrações religiosas, eventos desportivos, e outros –, por forma a ir criando gradualmente 
uma imagem e uma marca que coloque Viana do Alentejo nas rotas e itinerários turísticos. Há ainda 
segmentos turísticos pouco explorados, nomeadamente em Portugal, onde Viana do Alentejo poderá 
procurar posicionar-se, nomeadamente, em segmentos que procuram atividades sustentáveis e o 
mercado do turismo acessível. Esta estratégia vai, assim, de encontro às orientações do PENT1 para 
o Alentejo, que passam pela aposta em circuitos turísticos religiosos e culturais, como produto turístico 
consolidado; no turismo de natureza, como produto em desenvolvimento; e na gastronomia e vinho, 
como produto complementar. 
 
No que concerne ao produto turístico assente em circuitos de cariz religioso e cultural, o concelho de 
Viana do Alentejo dispõe de adequados recursos de base, tais como o rico e variado património 
histórico e cultural, donde se destaca o Santuário de Nossa Senhora d’Aires, o castelo, igreja matriz 
e pelourinho de Viana do Alentejo, a Fonte dos Escudeiros, a igreja matriz do Salvador, ou o Paço do 
Henriques, entre outros (vd. capítulo VI). 
 
O concelho também oferece recursos naturais que permitem o desenvolvimento do turismo de 
natureza, quer na versão mais soft2 quer na versão mais hard3, sendo, no entanto, necessário 
organizar a oferta deste tipo de produto turístico. 

                                                             
1 Plano Estratégico Nacional do Turismo. Horizonte 2013-2015. Ministério da Economia e do Emprego (2013) 
2 As experiências baseiam-se na prática de atividades ao ar livre de baixa intensidade (passeios, excursões, percursos pedestres, 
observação da fauna, etc.). Este mercado representa cerca de 80% do total de viagens de Natureza. TURISMO DE PORTUGAL, 2006. 
3 As experiências relacionam-se com a prática de desportos na Natureza (rafting, kayaking, hiking, climbing, etc.) e/ou de atividades 
que requerem um elevado grau de concentração ou de conhecimento (birdwatching, etc.). Este mercado representa cerca de 20% do 
total das viagens de Natureza. TURISMO DE PORTUGAL, 2006. 
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Desta forma, atendendo aos recursos existentes, considera-se que a estratégia de desenvolvimento 
turístico do concelho de Viana deverá centrar-se no desenvolvimento dos circuitos culturais e 
paisagísticos, apoiados na programação de eventos e na gastronomia local. 
 
Tendo em consideração as especificidades do concelho, a capacidade de alojamento a criar terá que 
estar “identificada” com o concelho. Isto é, não parece (nos tempos mais próximos) viável e 
sustentável que o modelo para a criação de alojamento turístico passe pela implementação de médias 
ou grandes unidades de alojamento, mas sim por uma rede de pequenas unidades de alojamento 
“mimetizadas” com a identidade do concelho e materializadas nos mais diversos formatos como: 
alojamento local, turismo em espaço rural, áreas de serviço/pernoita para o emergente 
autocaravanismo, etc. 
 

DOS SERVIÇOS 
 
No quadro atual das atividades produtivas e das economias, o papel dos serviços é fundamental e 
está profundamente relacionado com todos os outros setores. O florescimento de um setor de 
serviços de apoio às atividades produtivas – agrícolas, silvícolas, pecuárias, industriais, comerciais, 
turismo, etc. – é fundamental para as próprias atividades. Coloca-se o problema, no caso de Viana 
do Alentejo, da base das atividades produtivas não ter uma expressão particularmente significativa e, 
assim, não ser suscetível de atrair e fixar empresas dos serviços com elevada intensidade de 
conhecimento. A consolidação das áreas empresariais existentes, e a eventual criação de uma 
terceira perspetivada na lógica do eixo do IC33, que privilegie sobretudo as atividades 
transformadoras, poderá revelar-se suscetível de, através da criação e fixação de uma base 
transformadora representativa e com volume, criar as condições para o surgimento de empresas de 
serviços avançados. 
 
No mesmo sentido, considerando os recursos e o potencial produtivo do concelho, dever-se-ão 
desenvolver esforços junto das instituições nacionais e regionais de investigação e desenvolvimento 
– universidades, politécnicos e laboratórios públicos ou privados – para a criação e desenvolvimento 
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de projetos de empresas spin-offs no concelho. As caraterísticas particulares do território e dos 
recursos e condicionalismos locais – o coberto vegetal, as fileiras a consolidar no domínio florestal 
e agroflorestal, as fragilidades e debilidades dos ecossistemas locais, os domínios da prevenção e 
controlo de pragas, a investigação fitossanitária, etc. –, são matérias e domínios passíveis da 
implementação de projetos de investigação geradora de conhecimento e orientada para o mercado. 
A desenvolverem-se projetos desta natureza, criar-se-ão no concelho condições para o surgimento 
de empresas capazes de gerar valor económico e atuarem numa esfera de influência extra-concelhia. 
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