As últimas quatro décadas do século XX foram tempos de profundas
transformações políticas, económicas e sociais na sociedade portuguesa; alterações essas, sem precedentes, que tiveram efeitos
tremendos na população portuguesa, não tanto no aspecto quantitativo, uma vez que o total da população portuguesa não tem conhecido acréscimos muito significativos, mas essencialmente nos
aspectos da distribuição e de estrutura. Neste quadro de mudança,
o heterogéneo território da área metropolitana de Lisboa surge como
a unidade espacial onde, para além de um fortíssimo crescimento
demográfico, se verificaram não só todos os fenómenos demográfico-espaciais observáveis na generalidade do País – por exemplo,
o envelhecimento da população e, nas áreas de cariz rural, a perda
de população, a terciarização da estrutura activa, a melhoria dos
níveis de instrução, etc. – como, em função do seu cariz urbano-metropolitano, se regista(ra)m com inequívoca definição os fenómenos demográfico-espaciais próprios de uma grande urbe (ainda)
em crescimento.

É, sem dúvida, neste plano que reside a especificidade da área
metropolitana de Lisboa: no seu interior, aos primeiros já referidos,
sobrepõem-se, entre outros, fenómenos como a suburbanização
e a peri-urbanização; os fortíssimos, sucessivos e diversificados
fluxos de imigrantes; a gentrification e a reabilitação dos bairros
históricos; a desindustrialização e relocalização industrial; a desconcentração das actividades económicas e uma litoralização ligada
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ao turismo e lazer por via das notórias melhorias nas acessibilidades.
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A área metropolitana de Lisboa regista, inequivocamente,
a maior concentração populacional do País. Nos seus dezanove
concelhos, que constituem cerca de 3,3% da superfície do território
nacional, residem em 2001, 2 662 949 pessoas, um pouco mais
de 1/4 da população portuguesa, relação que era somente de 1/6
em 1960.

sobretudo na margem Norte (Mapa VI.3), uma vez que raros são
os lugares, fora dos seus corredores, que têm mais de 5 000
habitantes. A cidade de Lisboa destaca-se claramente como o maior
aglomerado populacional da área metropolitana de Lisboa (663 000
habitantes) surgindo, com valores muito inferiores, uma série de
aglomerados localizados ao longo do eixo Lisboa/Sintra – Amadora, Queluz, Cacém, Algueirão-Mem Martins. Os demais eixos que
irradiam de Lisboa na margem Norte, embora caracterizados por
um contínuo urbano, não apresentam lugares de dimensões
populacionais representativas: o eixo da Costa do Sol caracteriza-se por uma sucessão de lugares, muito próximos, cujo efectivo
demográfico raramente ultrapassa as duas dezenas de milhares
de habitantes; o eixo de Vila Franca de Xira surge igualmente bem
definido por uma sucessão de lugares, mais espaçados do que na
Costa do Sol, cuja dimensão, em regra, também não excede os
20 000 habitantes.
Na margem Sul, os lugares com mais de 5 000 habitantes
localizam-se, esmagadoramente, na frente ribeirinha do Tejo, ou
imediatamente no seu prolongamento para o interior, constituindo
as raras excepções: Setúbal (a outra capital de distrito na área
metropolitana de Lisboa), Sesimbra, e três lugares no interior da
península – Pinhal Novo, Palmela e Quinta do Conde.

Figura VI.2 Distribuição percentual da população residente na área metropolitana
de Lisboa (A.M.L.). 1960 e 2001

rem registado decréscimos populacionais (Mapas VI.6 e VI.7). Porém, esta desaceleração de crescimento não corresponde necessariamente a uma ausência de dinâmicas internas na área metropolitana de Lisboa a par de um global crescimento demográfico na
esmagadora maioria das freguesias (Mapa VI.8); importantes “movimentações” ocorreram durante os últimos quarenta anos no interior da área metropolitana. O avanço da suburbanização em ambas as margens, a que somente as freguesias mais periféricas da
área metropolitana de Lisboa terão resistido, terá sido o aspecto
mais notório, a par da crescente terciarização de vastas áreas residenciais antigas da cidade de Lisboa. Este fenómeno, também
já detectado em datas mais recentes em freguesias de concelhos
contíguos a Lisboa, provocou um envelhecimento e consequente
perda de população da cidade, quer em termos absolutos, quer
no que respeita à sua quota no total da população da área metropolitana de Lisboa – Lisboa detinha 52,6% da população da área

1. AS DUAS MARGENS
Após um crescimento populacional fortíssimo, essencialmente na década de 70 (Mapas VI.4 e VI.5), seguiu-se um abrandamento do crescimento nas duas últimas décadas, visível no facto de nenhuma freguesia se ter situado na classe de maior crescimento demográfico e, simultaneamente, de muitas freguesias te-

Quadro VI.1

Porém, o seu ritmo de crescimento não tem sido uniforme:
após o fortíssimo crescimento populacional das décadas de 60 e
70 (69,6% em vinte e um anos) devido, respectivamente, a um êxodo
rural que privilegiou igualmente outros grandes centros urbano-industriais do litoral e ao regresso dos portugueses das ex-colónias,
o ritmo de crescimento abrandou significativamente nas duas últimas décadas (apenas 6,4% em vinte anos), acompanhando desta
forma uma estabilização de crescimento demográfico típica das
grandes áreas metropolitanas europeias.
A densidade populacional média da área metropolitana de
Lisboa era, em 1991, de 818hab/km2 (859 em 2001); contudo, em
função da enorme diversidade de formas de ocupação do solo no
seu interior, os valores da densidade populacional apresentam
extremos bastante contrastantes (Mapa VI.1), correspondendo
as maiores densidades – mais de 10 000hab/km2 –, naturalmente,
às maiores concentrações (Mapa VI.2) nas áreas residenciais mais
antigas da cidade de Lisboa e, na margem Norte, às áreas residenciais situadas ao longo dos grandes eixos viários que de Lisboa
irradiam. Na margem Sul, as maiores densidades surgem de forma
dispersa, correspondendo aos núcleos habitacionais mais antigos
sem que, contrariamente à margem Norte, se identifique um
alinhamento ao longo de qualquer eixo, excepção feita à visível
concentração na frente fluvial do Tejo.
A dimensão dos lugares é, naturalmente, também ela
bastante dispar e revela a extrema importância dos eixos viários,

População residente por concelho e percentagem no total da área metropolitana de Lisboa.
1960/2001
1960

Azambuja
Mafra
Amadora
Cascais
Lisboa
Loures
Odivelas
Oeiras
Sintra
Vila Franca de Xira
Alcochete
Almada
Barreiro
Moita
Montijo
Palmela
Seixal
Sesimbra
Setúbal

1970

1981

1991

2001

Pop.

%

Pop.

%

Pop.

%

Pop.

%

Pop.

%

18 218
35 739

1,2
2,3

17 585
34 112

1,0
1,9

59 617
802 230
102 124

3,9
52,6
6,7

92 907
769 044
166 167

5,1
41,8
9,0

19 768
43 899
163 878
141 498
807 937
276 467

0,8
1,8
6,5
5,7
32,3
11,0

19 568
43 731
181 774
153 294
663 394
322 158

0,8
1,7
7,2
6,0
26,1
12,7

94 255
79 964
40 594
9 270
70 968
35 088
29 110
30 217
23 155
20 470
16 837
56 344

6,2
5,2
2,7
0,6
4,7
2,3
1,9
2,0
1,5
1,3
1,1
3,7

180 194
124 893
53 963
10 408
107 581
58 728
38 547
41 565
24 866
36 280
16 656
66 243

9,8
6,8
2,9
0,6
5,8
3,2
2,1
2,3
1,4
2,0
0,9
3,6

149 328
226 428
88 193
11 246
147 690
88 052
53 240
36 849
36 933
89 169
23 103
98 366

6,0
9,0
3,5
0,4
5,9
3,5
2,1
1,5
1,5
3,6
0,9
3,9

151 342
260 951
103 571
10 169
151 783
85 768
65 086
36 038
43 857
116 912
27 246
103 634

6,0
10,3
4,1
0,4
6,0
3,4
2,6
1,4
1,7
4,6
1,1
4,1

20 854
54 285
174 788
168 827
556 797
198 685
132 971
160 147
363 556
122 235
12 831
159 550
78 146
67 064
38 541
53 258
150 095
36 839
113 480

0,8
2,0
6,6
6,3
20,9
7,5
5,0
6,0
13,7
4,6
0,5
6,0
2,9
2,5
1,4
2,0
5,6
1,4
4,3
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Figura VI.1 Percentagens da população residente na área metropolitana de Lisboa
(A.M.L.) no total nacional. 1960 e 2001

Mapa VI.1 Densidade populacional. 1991
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Mapa VI.2 Distribuição da população por local de residência. 1991

Mapa VI.3 Rede de lugares com mais de 5 000 habitantes. 1991

Mapa VI.5 Evolução da população residente. 1970/1981

Mapa VI.6 Evolução da população residente. 1981/1991

Mapa VI.7 Evolução da população residente. 1991/2001
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Mapa VI.4 Evolução da população residente. 1960/1970

metropolitana de Lisboa em 1960, contra apenas 20,9% em 2001
(Quadro VI.1).
Por outro lado, concelhos com acentuado cariz não-urbano, ainda em 1960, viram o seu efectivo populacional aumentar a
ritmos sem precedentes: Seixal quadruplica e Sintra e Vila Franca
de Xira duplicam, respectivamente, as suas percentagens de população na área metropolitana de Lisboa. Todavia, e embora a desigualdade do peso populacional das duas margens seja ainda notória, é indesmentível uma crescente tendência para um maior equilíbrio populacional das mesmas: a um progressivo aumento do peso populacional da margem Sul (de 19,1% em 1960 para 26,6%
em 2001) corresponde uma diminuição da supremacia da margem
Norte (80,9% em 1960 para 73,4% em 2001), tendência que poderá vir a consubstanciar-se com a melhoria das acessibilidades
entre as duas margens.

2. AS FASES, O SENTIDO E A INTENSIDADE
DO CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO
O mosaico do crescimento demográfico das freguesias da
área metropolitana de Lisboa (Mapa VI.9) evidencia a grande diversidade das situações que existem no território metropolitano e expressa, fundamentalmente, o resultado de diferentes dinâmicas
nos quarenta anos de mais intensas transformações que aqui se
verificaram. Contudo, apesar do complexo padrão de crescimento, dois comportamentos gerais são claramente identificáveis: por
um lado, as sucessivas perdas de população da grande maioria
das freguesias de Lisboa – nomeadamente as freguesias do núcleo antigo e frente ribeirinha ocidental –; por outro lado, os fortíssimos crescimentos demográficos de uma grande parte das freguesias dos restantes concelhos metropolitanos.
O contínuo processo de terciarização das áreas residenciais de Lisboa, resultante da incapacidade do uso residencial competir com os serviços num espaço urbano dotado de crescentes
melhorias das acessibilidades, provocou, nas áreas centrais e ocidentais da cidade, uma constante diminuição – e um consequente envelhecimento – da população. Algumas destas freguesias centrais, todavia, conheceram pequenos acréscimos de população na
década de 70 – como resultado, essencialmente, da chegada de
populações oriundas das ex-colónias –, mas logo retomaram a tendência de decréscimo já evidenciada na década de 60. É de destacar, neste conjunto das freguesias centrais de Lisboa, o caso da
Encarnação – a única freguesia (bem no coração de Lisboa) que
conhece, após décadas de constante perda de população, um aumento demográfico na década de 90.
As freguesias mais periféricas da cidade, para o interior e
Este, apresentam comportamentos diferentes tendo, porém, todas em comum um crescimento demográfico de sinal positivo nas
quatro décadas consideradas. A cidade expandiu-se dentro dos
seus limites administrativos e todas estas freguesias têm, hoje, mais
população do que em 1960. Contudo, a grande maioria destas
mesmas freguesias já atingiu o seu máximo demográfico, em 1981
ou 1991, e iniciou desde então um processo de perda de população. Há ainda dois casos dignos de registo nesta coroa externa
de Lisboa: apenas duas freguesias registaram acréscimos demográficos na década de 90 – Ameixoeira e Carnide –, sendo esta
última a única das cinquenta e três freguesias lisboetas que teve,
em todas as décadas, crescimentos positivos.
Os maiores e, fundamentalmente, contínuos crescimentos
– em todos os momentos intercensitários considerados – ocorreram, naturalmente, nas freguesias dos restantes concelhos da área

Mapa VI.8 Evolução da população residente. 1960/2001
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Mapa VI.9 Tipologia do comportamento demográfico. 1960/2001

metropolitana de Lisboa; quer naqueles que envolvem a cidade de
Lisboa e que com ela confinam, quer nos mais distantes, tal é a
extensão da mancha suburbana, em ambas as margens. São, inegavelmente, áreas bastante diferenciadas mas unidas por um aspecto comum: sem dúvida, o facto de serem áreas constantemente privilegiadas pela expansão e/ou melhorias dos eixos viários. Por
entre estes, existem largas manchas com crescimento populacional positivo mas não de forma contínua, resultado essencialmente de uma estabilização do crescimento, ou mesmo regressão, nas décadas de 80 e/ou 90.
Um olhar mais pormenorizado sobre cada uma das margens revela-nos, em ambas, um claro domínio das freguesias com
crescimento demográfico positivo, sendo as excepções:
• na margem Sul: as freguesias periféricas para o interior
ainda vincadamente rurais (nos concelhos de Palmela e
Montijo); os tradicionais núcleos fabris do arco ribeirinho do
Tejo (nos concelhos do Barreiro e Seixal); e aglomerados
cuja exiguidade de limites não possibilitou o crescimento
(Sesimbra);
• na margem Norte, para além das freguesias mais centrais de Lisboa: um arco periférico imediatamente contíguo a Lisboa constituído essencialmente por freguesias
dos concelhos de Oeiras, Amadora e Loures já particularmente envelhecidas; e algumas freguesias mais periféricas
dos concelhos de Mafra e Azambuja.

3. UM SALDO MIGRATÓRIO DECISIVO
Na última década (Mapas VI.10, VI.11 e VI.12), e à semelhança das décadas anteriores, foi o saldo migratório o principal
responsável pelo crescimento demográfico da área metropolitana
de Lisboa. Aproximadamente 7 em cada 10 novos habitantes que
a área metropolitana de Lisboa conheceu na década de 90 resultam
de um saldo migratório claramente positivo (88 100 indivíduos), relação essa que é ainda maior na margem Sul (Quadro VI.2), onde
apenas o concelho do Barreiro apresenta um valor negativo. No caso
dos concelhos mais periféricos da área metropolitana de Lisboa
(Mafra, Azambuja, Alcochete e Montijo) foi, inclusive, o saldo migratório positivo que permitiu contrabalançar um saldo natural negativo
e garantir um acréscimo populacional. Por outro lado, no caso do
concelho da Amadora, um saldo natural positivo, embora fraco,
não impediu que o concelho tivesse perdido população.
Apenas 28,2% do crescimento efectivo da área metropolitana de Lisboa teve a sua origem no saldo natural, mais decisivo na margem Norte. O comportamento da Natalidade em 1999
(Mapa VI.13) revela-nos que é sobretudo nalgumas das freguesias
de mais recente expansão urbanística e maior pressão construtiva, essencialmente no eixo Lisboa/Sintra e na margem Sul (essencialmente no seu interior), que os valores são mais elevados. Os
valores mais baixos da Natalidade observam-se nas áreas de ainda alguma ruralidade, bem como no outro extremo, nas áreas urbanas mais antigas, precisamente onde os valores respeitantes à
Mortalidade (Mapa VI.14) atingem maior expressão.

Quadro VI.2

Variação populacional, saldo natural e saldo migratório na área metropolitana de Lisboa (A.M.L.).
1991/2001
Variação Populacional

A.M.L. Norte
A.M.L. Sul
A.M.L.

Saldo Natural

Saldo Migratório

Hab.

Hab.

%

Hab.

%

53 400
69 300
122 700

22 700
11 900
34 600

42,5
17,2
28,2

30 700
57 400
88 100

57,5
82,8
71,8

Quadro VI.3

Estrutura etária da população, em percentagem, da área metropolitana de Lisboa (A.M.L.).
1960 e 1991
1960

A.M.L. Norte
A.M.L. Sul
A.M.L.

1991

Jovens

Adultos

Idosos

Jovens

Adultos

Idosos

27,8
33,1
28,8

63,5
60,7
63,0

8,7
6,2
8,2

25,9
28,0
26,4

61,3
61,1
61,3

12,8
10,9
12,3

Quadro VI.4

Taxa de actividade e participação feminina no trabalho na área metropolitana de Lisboa (A.M.L.).
1960 e 1991
Taxa de Actividade (%)

A.M.L. Norte
A.M.L. Sul
A.M.L.

Participação Feminina (%)

1960

1991

1960

1991

42,6
40,7
42,2

48,4
46,4
47,9

26,5
18,2
25,0

44,8
41,9
44,1

Quadro VI.5

Estrutura da população activa, em percentagem, na área metropolitana de Lisboa (A.M.L.).
1960 e 1991
1960

4. UM SUAVE ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO
Pese embora os valores na área metropolitana de Lisboa
não atinjam os níveis que se verificam para o total da população
portuguesa – graças à permanente atracção que a região tem exercido sobre as populações de todo o território nacional e também,

A.M.L. Norte
A.M.L. Sul
A.M.L.

1991

Sector I

Sector II

Sector III

Sector I

Sector II

Sector III

6,9
23,6
10,0

34,6
45,9
36,6

58,5
30,5
53,4

1,2
4,0
1,8

26,6
34,1
28,4

72,3
61,9
69,8
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Mapa VI.11 Saldo natural (metodologia do INE). 1991/2001
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Mapa VI.10 Variação populacional. 1991/2001

Mapa VI.12 Saldo migratório (metodologia do INE). 1991/2001

mais recentemente, de contingentes estrangeiros, visíveis nos
constantes saldos migratórios positivos –, é um facto incontornável que a população envelheceu, se tomarmos como comparação
a estrutura da mesma no ano de 1960. Globalmente, registam-se
ligeiros decréscimos no peso dos jovens e dos adultos e um acréscimo no peso dos idosos, mas as diferenças são relativamente pequenas no conjunto das duas margens, podendo-se afirmar que a
área metropolitana de Lisboa resistiu bem ao fortíssimo envelhecimento que sofreu a população portuguesa nas últimas quatro décadas. Notório é também o facto de, quer em 1960, quer em 1991,
a margem Norte apresentar sempre uma estrutura etária ligeiramente mais envelhecida, facto a que não será alheio o peso da
estrutura etária mais idosa da população de Lisboa.
O predomínio da classe etária dos adultos é esmagador
(Mapa VI.15), apenas sobressaindo, muito pontualmente, algumas
áreas onde mais de 1/3 da população é jovem – essencialmente
fora da cidade de Lisboa e das áreas urbanas já consolidadas – ou
onde mais de 1/3 da população é idosa – também, embora de forma menos visível, no interior de Lisboa e um pouco por todo o território da área metropolitana de Lisboa, sem um padrão de distribuição muito definido.

5. A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO TRABALHO
A subida da taxa de actividade verificada nas últimas
quatro décadas deve-se, sem dúvida, mais a uma crescente
entrada da mulher no mercado de trabalho do que propriamente
às alterações na estrutura etária da população, até porque o peso
dos adultos desceu ligeiramente no espaço de tempo considerado.
As mulheres constituíam em 1991, 44.1 em cada 100 activos,
tendo registado um acréscimo mais notório sobretudo na margem
Sul, progressão esta que tende, a curto prazo, a equilibrar a distribuição do emprego pelos dois sexos na área metropolitana de
Lisboa.
A ocorrência das maiores taxas de actividade em território da área metropolitana de Lisboa (Mapa VI.19) revela, sobretudo, a localização de bolsas de população mais jovem em áreas
afastadas do centro e principais núcleos, ou seja, em áreas de expansão urbana recente, onde o custo da habitação é mais comportável para jovens casais. Pelo contrário, as menores taxas de
actividade tendem a ocorrer em dois tipos de áreas: no centro (Lisboa) e restantes núcleos/eixos onde se nota um maior envelhecimento da população; e em áreas mais afastadas onde a ruralidade ainda tem a sua marca, quer num maior peso dos idosos na população, quer numa tradicional menor participação da mulher no
mundo do trabalho directamente remunerado.

Mapa VI.13 Taxa de Natalidade. 1999*

6. COMÉRCIO E SERVIÇOS:
ACTIVIDADES METROPOLITANAS
A par da quase equitatividade dos sexos na força de trabalho, talvez a mais profunda modificação na área metropolitana
de Lisboa tenha sido resultado das alterações na estrutura activa
da população (Quadro VI.5). De um sector primário ainda fortemente representativo em 1960, nomeadamente na margem Sul, onde
o sector secundário ainda absorvia, à data, mais força de trabalho
que o sector terciário, passamos, três décadas mais tarde, para
uma estrutura activa da população:
• claramente dominada, em ambas as margens, embora
mais na margem Norte, pelo comércio e serviços;
Mapa VI.14 Taxa de Mortalidade. 1999*
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Mapa VI.15 Estrutura etária predominante. 1991

Mapa VI.16 Índice de dependência juvenil. 1991
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Mapa VI.17 Índice de dependência de idosos. 1991

Mapa VI.18 Índice de dependência total. 1991
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Mapa VI.19 Taxa de actividade. 1991

Mapa VI.20 População empregue por sectores de actividade. 1991
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Mapa VI.21 População empregada no sector primário. 1991

Mapa VI.22 População empregada no sector secundário. 1991

VI POPULAÇÃO
Mapa VI.23 População empregada no sector terciário. 1991

• que mantém ainda um considerável peso no sector
secundário, mais evidente, tal como há quarenta anos, na
margem Sul;
• que viu quase desaparecer a população activa no sector
primário, reduzida, na margem Norte, à mínima expressão:
1,2%.
A distribuição da população activa pelo território da área
metropolitana de Lisboa (Mapas VI.20, VI.21, VI.22 e VI.23) evidencia ainda de uma forma clara a percepção que temos da região. O
predomínio da população activa na agricultura e pescas, vamos
encontrá-lo essencialmente no interior oriental da margem Sul e
nas áreas mais setentrionais da margem Norte (concelhos de Mafra
e Azambuja), existindo ainda de forma muitíssimo residual em espaços intersticiais do grande contínuo urbano de ambas as margens.
O predomínio da população activa nas actividades secundárias observa-se, ainda, nalgumas (poucas) áreas de Lisboa e
Amadora e vai ganhando cada vez mais expressão à medida que
nos afastamos:
• para Norte, no eixo industrial tradicional de Loures/Vila
Franca de Xira/Azambuja;
• para Oeste, na mancha industrial já mais recente do
concelho de Sintra;
• para Noroeste, graças ao padrão de distribuição difuso
de pequenas e médias unidades fabris e de empresas de
construção, especialmente visível no concelho de Mafra.
Na margem Sul, o predomínio das actividades secundárias está definitivamente arredado do arco ribeirinho. Perdeu a importância que já teve nos concelhos de Almada, Seixal e Barreiro
e surge agora, essencialmente, nas áreas imediatamente recuadas
destes concelhos e para o interior da península de Setúbal no alinhamento Montijo/Setúbal.
As actividades terciárias dominam claramente nas populações do grande contínuo urbano e nos pequenos núcleos consolidados e de maior antiguidade dispersos pelo território da área
metropolitana de lisboa que, por nalguns casos concentrarem os
serviços inerentes ao estatuto administrativo de freguesia, vêem
acrescido o peso do sector terciário. As maiores percentagens
ocorrem na grande maioria das subsecções da cidade de Lisboa,
desenhando-se a partir desta um eixo muito nítido e representativo em direcção a Cascais e, embora menos claramente, em direcção à Amadora e Loures, deixando antever claramente os grandes
corredores da área metropolitana de Lisboa. Na margem Sul, as
actividades terciárias assumem maior representatividade essencialmente nas populações dos concelhos de Almada e Setúbal, facto a que não serão alheios, respectivamente, a maior atracção de
Lisboa (patente no grande volume de deslocações diárias) e o estatuto de capital de distrito. De registar ainda a visibilidade, tanto
na margem Norte como na margem Sul, de uma considerável importância do terciário nas faixas litorais mais excêntricas (nos concelhos de Sintra, Mafra e Sesimbra), certamente em função da crescente importância de um terciário ligado ao turismo e lazer, quer
este seja de fim-de-semana ou sazonal.

7. OS NÍVEIS DE INSTRUÇÃO
O problema do analfabetismo, pese embora a considerável melhoria que a este nível se registou entre 1960 e 1991 na área
metropolitana de Lisboa (Figura VI.3), está ainda longe de ter sido
erradicado. O valor observado na margem Sul continua, embora
mais ligeiramente do que em 1960, superior ao da margem Norte.

Figura VI.3 Taxa de Analfabetismo (%) na área metropolitana de Lisboa (A.M.L.).
1960 e 1991

Nota-se igualmente que este indicador assume maior relevância
principalmente nas áreas mais rurais da área metropolitana de Lisboa,
quer na margem Norte quer na margem Sul (Mapas VI.26 e VI.27),
nomeadamente nos concelhos de Palmela (15%), Azambuja (14%),
Montijo (13,8%) e Alcochete (13,5%). À maior incidência deste indicador nestas áreas não será certamente estranho um maior peso
dos idosos na população, assim como a predominância ou um peso
ainda significativo das actividades primárias.

6,390/00 naquele espaço de tempo, explicando-se assim o maior
número de matrimónios contraídos pelo acréscimo de população
que o território conheceu e não pela diminuição da idade de casamento. Em 1999, o número de casamentos dissolvidos ultrapassa já o de casamentos celebrados, por motivos que se devem fundamentalmente à morte de um dos cônjuges, o que revela o envelhecimento da população e, sobretudo, o enorme peso que o divórcio vem assumindo nas causas de dissolução dos casamentos
(37%). Em apenas quatro décadas e graças à revisão da legislação respeitante ao divórcio ocorrida em 1975, a taxa bruta de divórcio registou um aumento de mais de oito vezes, passando de
0,3 para 2,50/00.
Não é, como tal, de estranhar que a composição da população da área metropolitana de Lisboa segundo o estado civil
tenha sido substancialmente alterada. A percentagem de solteiros
diminuiu e a de casados aumentou, fruto, como já vimos, mais de
um envelhecimento da população do que de uma diminuição da
idade do casamento, enquanto as percentagens de separados(as)
e divorciados(as) conheceram importantes acréscimos relativos.
A distribuição espacial das maiores incidências da nupcialidade, divorcialidade, bem como de uma relação do número de divórcios para cada dez casamentos não apresenta um padrão claro

Figuras VI.4 e VI.5 Casamentos, casamentos dissolvidos e casamentos dissolvidos por divórcio na área metropolitana de Lisboa (A.M.L.). 1960 e 1999

Se tomarmos com referência o extremo oposto da estrutura da população por níveis de escolaridade – a população com
nível de ensino superior –, observamos que, à medida que procuramos as áreas de maior peso da população com este grau de
ensino vamos deixando gradualmente as áreas mais periféricas para nos centrarmos na cidade de Lisboa e nos principais eixos que dela irradiam (Mapas VI.34 e VI.35).

e o mesmo indicador assume valores semelhantes em áreas bastante diferenciadas. Registe-se no entanto o elevado número de
divórcios relativamente ao número de casamentos celebrados nos
concelhos de Cascais, Sintra, Lisboa, Seixal, e Montijo; relação essa
substancialmente mais baixa nos concelhos de ruralidade mais vincada – Mafra, Alcochete e Azambuja.

8. AS ALTERAÇÕES NO ESTADO CIVIL
Tal como as demais estruturas demográficas, também a
composição da população da área metropolitana de Lisboa segundo o estado civil conheceu profundas alterações nas últimas décadas do século XX, como resultado das enormes transformações
sociais que tiveram o seu início fundamentalmente na década de
60. Em 1960, o número de casamentos celebrados em território
da área metropolitana de Lisboa era, ainda, claramente superior ao
número de casamentos dissolvidos e estes eram esmagadoramente
devido à morte de um dos cônjuges (92%), tendo o divórcio muito
pouca expressão. Apesar de o número de casamentos ter aumentado nas quatro décadas, o mesmo não aconteceu com a taxa bruta de nupcialidade, que registou um decréscimo de 7,98 para
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Figura VI.6 Composição da população da área metropolitana de Lisboa (em %)
segundo o estado civil. 1960 e 1991

População que não sabe ler nem escrever. 1991

Mapa VI.25

VI POPULAÇÃO

Mapa VI.24

Mapa VI.26

Mapa VI.27

Mapa VI.28

Mapa VI.30

População com o ensino preparatório e secundário. 1991

Mapa VI.29

Mapa VI.31

População com ensino superior. 1991

Mapa VI.33
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Mapa VI.32

Mapa VI.34

Mapa VI.35

Mapa VI.36 Taxa bruta de nupcialidade. 1999

Mapa VI.38 Rácio entre divórcios e casamentos. 1999

Mapa VI.37 Taxa bruta de divórcio. 1999
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VI POPULAÇÃO

A demografia da área metropolitana de Lisboa expressa certamente o comportamento quantitativo e qualitativo mais dinâmico que se pode observar no território nacional. No interior
da área metropolitana de Lisboa cruza-se um vasto e complexo
conjunto de fenómenos demográfico-espaciais de cariz essencialmente urbano-metropolitano como sejam, por exemplo: o envelhecimento da estrutura demográfica, a terciarização da população
activa, a desindustrialização e relocalização industrial, a desconcentração das actividades económicas, a gentrification e reabilitação de áreas da cidade-mãe, a suburbanização, a peri-urbanização, uma litoralização ligada ao turismo e lazer, a revolução nas
acessibilidades e a criação de novas centralidades, a reconversão
de vastas áreas degradadas e/ou de urbanização informal e a implementação de importantes iniciativas de realojamento.
Tendo-se procurado identificar, neste quadro metropolitano, as principais tendências evolutivas dos últimos quarenta
anos, toda a leitura terá que ser necessariamente datada e circunscrita face ao elevado dinamismo dos comportamentos demográfico-espaciais em causa. Assim, tendo-se registado um acréscimo
de população na ordem dos 130 000 habitantes na última década, e face à actual fase de imigração de mão-de-obra proveniente sobretudo de países do Leste europeu, será previsível que a população continue a crescer também como resultado de um acréscimo do saldo natural decorrente de uma segunda fase do fenómeno migratório – a reconstituição da família – que, previsivelmente, poderá ocorrer nos próximos anos.
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