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Introdução 

 

De acordo com os resultados provisórios dos Censos 2021, a população do município de Vila 

Nova de Cerveira contempla 8.923 residentes, um número inferior ao registado nos Censos 2011 

que era de 9.253 residentes, correspondendo a uma variação negativa de 3,6%. Na respetiva 

distribuição por sexo, observa-se um ligeiro aumento dos residentes do sexo masculino que, 

embora menos representados, passam a corresponder a 48,4% da população, quando em 2011 

representavam 47,8%. 

O objetivo central deste estudo passa por analisar a evolução da população residente no 

município de Vila Nova de Cerveira, tendo como referencial os resultados já disponibilizados 

(embora, ainda, temporários) pelo Instituto Nacional de Estatística relativos aos Censos 2021, 

concretamente, o estudo da estrutura populacional por grupo etário, nível de ensino, naturalidade 

e estado civil. 

Adicionalmente, com o objetivo de compreender o efeito das componentes demográficas no 

crescimento da população, este é concretizado com o estudo do saldo natural e do saldo migratório 

para o período em análise. 

Por fim, o estudo é concluído com uma breve análise para as freguesias do município de Vila 

Nova de Cerveira, apresentando os principais resultados relativos às populações residentes e aos 

respetivos índices de envelhecimento. 
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1. População residente por grupo etário 

 

A análise das transformações da população do município de Vila Nova de Cerveira inicia-se 

pelos dados populacionais repartidas pelos grandes grupos etários: crianças e jovens com menos 

de 15 anos, jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, população 

potencialmente ativa dos 25 aos 64 anos e idosos com 65 e mais anos. Os Gráficos 1 e 2 mostram 

a dimensão destes quatro grupos etários, em termos absolutos e relativos, respetivamente para 

os anos de 2011 e 2021, enquanto o Gráfico 3 mostra as variações registadas nestes grupos 

etários entre 2011 e 2021, permitindo retirar algumas ilações: 

 Os grupos etários mais jovens, não só reduziram os efetivos populacionais, como também 

reduziram a respetiva representação na população: as crianças e jovens com menos de 

25 anos reduziram de 2.165 para 1.915, ou seja, de 23,4% para 21,5%, correspondendo 

a variações negativas de 14,6%, com menos de 15 anos, e de 7,6%, entre os 15 e os 24 

anos. 

 Em contrapartida, na população mais idosa, com 65 ou mais anos, o efetivo populacional 

passou de 2.177 para 2.412, passando a representar 27% da população residente (em 

2011 representava 23,5%), correspondendo a uma variação positiva de 10,8%. 

 Consequentemente, a população está atualmente mais envelhecida, quer na base quer 

no topo da pirâmide etária, de tal modo que o índice de envelhecimento subiu de 177 

para 230, ou seja, em 2021 registam-se 230 idosos por cada 100 crianças e jovens com 

menos de 15 anos, embora em 2011 esta relação já fosse de 177 para 100. 
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Gráfico 1.  

População residente por grupo etário – Vila Nova de Cerveira, 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 

 

Gráfico 2.  

População residente por grupo etário – Vila Nova de Cerveira, 2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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Gráfico 3.  

Variação da população residente por grupo etário – Vila Nova de Cerveira, 2011-2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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2. População residente por nível de ensino 

 

Nesta última década, a população do município de Vila Nova de Cerveira também sofreu 

profundas alterações ao nível da respetiva escolaridade, pelo que segue-se a respetiva análise com 

a repartição nos seguintes níveis de ensino: nenhum, ensino básico, 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo, 

ensino secundário e pós-secundário e ensino superior. Os Gráficos 4 e 5 mostram a dimensão 

destes sete níveis de ensino, em termos absolutos e relativos, respetivamente para os anos de 

2011 e 2021, enquanto o Gráfico 6 mostra as variações registadas nestes níveis de ensino entre 

2011 e 2021, permitindo retirar algumas ilações: 

 Os residentes com nível de ensino superior são já 11,4% em 2021, quando em 2011 

estavam nos 7,4%, ou seja, passaram de 686 para 1.015, correspondendo a uma variação 

positiva de 48% entre 2011 e 2021. 

 Ademais, também os residentes com nível de ensino secundário e pós-secundário 

registaram uma variação positiva no mesmo período, neste caso de 59,5%, ou seja, 

subiram de 1.211 (13,1%) para 1.932 (21,7%). 

 Consequentemente, a população está mais escolarizada, de tal modo que a população 

residente com o ensino secundário, pelo menos, já corresponde a 33% em 2021, quando 

representava apenas 20,5% em 2011 (os efetivos subiram de 1.897 para 2.947). 

 Acresce, ainda, que relacionando a população com escolaridade obrigatória (ensino 

secundário) com a população sem escolaridade obrigatória, em 2021 já se regista 27 

residentes com escolaridade obrigatória para 100 residentes sem escolaridade 

obrigatória, enquanto em 2011 esta relação era aproximadamente metade, ou seja, de 

15 para 100. 
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Gráfico 4.  

População residente por níveis de ensino – Vila Nova de Cerveira, 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 

 

Gráfico 5.  

População residente por níveis de ensino – Vila Nova de Cerveira, 2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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Gráfico 6.  

Variação da população residente por níveis de ensino – Vila Nova de Cerveira, 2011-2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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3. População residente por naturalidade 

 

A população do município de Vila Nova de Cerveira sendo, em larga medida, de naturalidade 

portuguesa, tem visto aumentar os efetivos de naturalidade estrangeira, pelo que se justifica a 

respetiva análise dos três grupos que a constituem: portuguesa, estrangeira da União Europeia e 

estrangeira de fora da União Europeia. Os Gráficos 7 e 8 mostram a dimensão destas três 

naturalidades, em termos absolutos e relativos, respetivamente para os anos de 2011 e 2021, 

enquanto o Gráfico 9 mostra as variações registadas nestas naturalidades entre 2011 e 2021, 

permitindo retirar algumas ilações: 

 Os residentes continuam a ser, na sua larguíssima maioria, de naturalidade portuguesa, 

embora o número de efetivos se tenha reduzido 7,2%: de 8.432 em 2011 para 7.823 em 

2021; diminuindo em termos relativos, de 91,1% para 87,7%. 

 Por seu lado, os residentes de naturalidade estrangeira de fora da União Europeia 

aumentaram de 414 para 698, passando a representar 7,8% da população em 2021, 

quando representavam 4,5% em 2011, correspondendo a uma variação positiva de 68,6%.  

 Consequentemente, a população tem sobretudo naturalidade portuguesa, mas os 

residentes de naturalidade estrangeira tem aumentado a sua representação local, 

correspondendo já a 12,3%. 
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Gráfico 7.  

População residente por naturalidade – Vila Nova de Cerveira, 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 

 

Gráfico 8.  

População residente por naturalidade – Vila Nova de Cerveira, 2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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Gráfico 9.  

Variação da população residente por naturalidade – Vila Nova de Cerveira, 2011-2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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4. População residente por estado civil 

 

Conclui-se a análise das transformações da população do município de Vila Nova de Cerveira, 

tomando em consideração a distribuição por estado civil: solteiro, casado, viúvo e divorciado. Os 

Gráficos 10 e 11 mostram a dimensão destes quatro grupos, em termos absolutos e relativos, 

respetivamente para os anos de 2011 e 2021, enquanto o Gráfico 12 mostra as variações 

registadas nestes grupos entre 2011 e 2021, permitindo retirar algumas ilações: 

 A variação positiva da população não teve impacto nos residentes casados, com um 

número de efetivos mais reduzido (passaram de 4.547 para 3.929), diminuindo a 

respetiva representação: de 49,1% para 44%. 

 Entre 2011 e 2021, a maior variação positiva foi registada nos residentes divorciados 

(43,5%), tendo estes aumentado de 416 para 597, representando 6,7% da população (em 

2011 representavam 4,5%). 

 De referir, ainda, que os residentes solteiros continuam a representar uma fatia 

significativa da população, com uma variação positiva entre 2011 e 2021 (de 3,5%) e 

representando atualmente 39,9% (3.556 efetivos), quando antes representavam 37,1% 

(3.437 efetivos). 
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Gráfico 10.  

População residente por estado civil – Vila Nova de Cerveira, 2011 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 

 

Gráfico 11.  

População residente por estado civil – Vila Nova de Cerveira, 2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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Gráfico 12.  

Variação da população residente por estado civil – Vila Nova de Cerveira, 2011-2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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5. Saldo natural e saldo migratório 

 

No período entre 2011 e 2021, a população do município de Vila Nova de Cerveira passou 

de 9.253 para 8.923 residentes, correspondendo a uma variação negativa de 3,6%, ou seja, 

menos 330 residentes. A diferença da população, entre dois momentos censitários, é devida ao 

efeito dos saldos natural e migratório (interno, entre regiões nacionais, e externo, de entrada ou 

saída do país). Sendo conhecidos os saldos naturais nos anos entre os dois momentos censitários, 

é possível determinar o saldo migratório (interno e externo, conjuntamente) e, desta forma, as 

respetivas importâncias para a variação populacional registada.  

O Gráfico 13 mostra os nados-vivos, os óbitos e o respetivo saldo natural, registados nos anos 

desde 2011 até 2020. Como se pode observar, excetuando os anos de 2018 e 2019, em que se 

registaram 75 nados-vivos, e os anos de 2015 e 2017 em que registaram os valores mais baixos 

(49 e 52, respetivamente), nos restantes anos este valor situou-se em torno de 60 nados-vivos. 

Por seu lado, o ano de 2016 foi aquele que registou um número mais elevado de óbitos 

(exatamente 142), seguido de 2019 e 2020 (início da pandemia) com 127 óbitos.  

Consequentemente, em todos os anos da última década registaram-se saldos naturais 

negativos, salientando-se neste sentido o já referido ano de 2016, mas também o primeiro ano da 

pandemia (com saldos negativos de 82 e 71, respetivamente). 

Se bem que os Censos 2011 e 2021 não se tenham realizado exatamente no início do ano, 

o saldo natural global para os anos de 2011 a 2020 constituem uma excelente aproximação ao 

saldo natural entre os dois momentos censitários. Assim, neste período, foram registados um total 

de 604 nados-vivos e um total de 1.182 óbitos, praticamente dois óbitos por cada nascimento, o 

que corresponde a um saldo natural negativo de 578, ou seja, o número de óbitos ultrapassou em 

578 o número de nados-vivos. 
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Gráfico 13.  

Nados-vivos, óbitos e saldo natural – Vila Nova de Cerveira, 2011-2020 

 

Fonte: INE, Nados-vivos; INE, Óbitos (27-Abr-2021) 

 

Comparando o saldo natural para os anos de 2011 a 2020 (menos 578 residentes) com a 

descida do número de residentes para o período entre 2011 e 2021 (menos 330 residentes), 

rapidamente se depreende que a quebra populacional apenas não foi mais acentuada graças ao 

saldo migratório positivo, que contribuiu com 248 novos residentes. Estes dados demonstram o 

impacto positivo dos saldos migratórios e consequentemente o efeito de atração para novos 

residentes, embora não seja possível distinguir, com os dados atualmente disponíveis, as 

respetivas componentes interna e externa. 
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6. População residente e índice de envelhecimento nas freguesias 

 

Este estudo é concluído analisando-se de forma muito sintética as onze freguesias que 

constituem o município de Vila Nova de Cerveira, nomeadamente no que concerne a dois 

indicadores – população residente e índice de envelhecimento. Os Gráficos 14 e 15 mostram, 

respetivamente, a dimensão da população residente nas freguesias e o índice de envelhecimento, 

para os anos de 2011 e 2021, ordenado por dimensão da população residente e por índice de 

envelhecimento para o ano de 2021. 

Se é verdade que a população do município de Vila Nova de Cerveira diminuiu no período 

entre 2011 e 2021, tal não sucedeu na generalidade das freguesias. Como se pode observar no 

Gráfico 14, as duas freguesias com um número mais elevado de residentes em 2011, União de 

Freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe e União de Freguesias de Campos e Vila Meã, 

mantiveram essas posições em 2021, mas aproximaram-se no número de efetivos já que a 

primeira registou uma variação negativa de 5,1% (desceu de 1.875 para 1.780 residentes), 

enquanto a segunda registou uma variação positiva de 2,2% (subiu de 1.713 para 1.751 

residentes). 

Contudo, a maior variação positiva do número de residentes registou-se na União de 

Freguesias de Reboreda e Nogueira (6,8%, subindo de 1.071 para 1.144 residentes) aparecendo 

mais destacada atrás das duas já referidas, devido à variação negativa da freguesia de Gondarém 

(que passou de 1010 para 909 residentes, ou seja, menos 10%). 

Entre as freguesias de menor dimensão populacional, destacam-se as acentuadas variações 

negativas registadas na União de Freguesias de Candemil e Gondar (-12,8%), em Sopo (-10,8%), 

em Covas (-10,7%) e em Sapardos (-9,8%), mas também, em sentido contrário, as ligeiras 

variações positivas registadas em Mentrestido (3,4%) e em Cornes (2,3%). 

Tal como previamente referido, no município de Vila Nova de Cerveira o índice de 

envelhecimento passou de 177 para 230 idosos (65 e mais anos) por cada 100 crianças e jovens 

com menos de 15 anos, ou seja, subiu 29,7%.  
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Gráfico 14.  

População residente – freguesias de Vila Nova de Cerveira, 2011 e 2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 

 

Gráfico 15.  

Índice de envelhecimento – freguesias de Vila Nova de Cerveira, 2011 e 2021 

 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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Esta mesma subida do índice de envelhecimento, entre 2011 e 2021 (Gráfico 15), apenas 

não se registou em dois casos: na União de Freguesias de Candemil e Gondar, tendo-se registado 

uma quebra de 23,6% embora continue a registar um índice de envelhecimento muito elevado 

(desceu de 452 para 345); por outro lado, na freguesia de Cornes a quebra foi de 3,6% (desceu 

de 133 para 128) passando esta freguesia a ser a freguesia mais jovem do município de Vila Nova 

de Cerveira. 

No período entre 2011 e 2021, destacam-se as freguesias de Sapardos e Sopo como aquelas 

em que o índice de envelhecimento mais aumentou, com variações de 88,6% e 79,3%, mas 

também passando a ser as freguesias mais envelhecidas: em Sapardos o índice de 

envelhecimento subiu de 287 para 542 e em Sopo a subida foi de 235 para 422.  

Também nas freguesias de Loivo e Gondarém, a variação do índice de envelhecimento 

ultrapassou os 50% (respetivamente, 59,2% e 54%), embora nestas freguesias os respetivos índices 

não sejam tão preocupantes: em Loivo subiu de 116 para 184 e em Gondarém subiu de 164 para 

252. 
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Conclusão 

 

A análise dos resultados provisórios dos Censos 2021 relativos ao município de Vila Nova de 

Cerveira permite retirar algumas conclusões no que concerne às modificações ocorridas deste o 

anterior recenseamento da população, concretamente: 

 Uma variação negativa nos efetivos populacionais, com uma redução de 330 residentes, 

correspondendo a -3,6%. 

 Um nível de escolaridade superior, com um importante aumento de residentes com 

escolaridade de nível superior, perto da duplicação do rácio entre residentes com e sem 

escolaridade obrigatória. 

 A diminuição da população apenas não é mais significativa graças à elevada capacidade 

para atrair novos residentes, nomeadamente de estrangeiros de fora da União Europeia. 

Contudo, o movimento natural negativo é um indicador de que importa investir em 

medidas de natalidade para que esta atração recaia sobre população jovem. 

 Embora o nível de envelhecimento tenha aumentado, importa salientar que sendo este 

índice de 230 (idosos por cada 100 mais jovens) é inferior ao registado na sub-região do 

Alto Minho (252), mas bastante mais crítico que o registado na região Norte e no território 

nacional (184 e 182, respetivamente). 
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ANEXOS 

 

Anexo I. Resultados provisórios dos Censos 2021 

 

 População residente 

 2011 2021 

 HM H M HM H M 

Grupo etário       

0 - 14 anos 1230 663 567 1051 546 505 

15 - 24 anos 935 472 463 864 478 386 

25 - 64 anos 4911 2415 2496 4596 2292 2304 

65 e mais anos 2177 869 1308 2412 1005 1407 

Nível de ensino       

Nenhum 1998 800 1198 1180 499 681 

Ensino básico 5358 2782 2576 4796 2426 2370 

1º ciclo 2526 1250 1276 2245 1043 1202 

2º ciclo 1288 725 563 1120 621 499 

3º ciclo 1544 807 737 1431 762 669 

Ensino secundário e pós secundário 1211 569 642 1932 967 965 

Ensino superior 686 268 418 1015 429 586 

Naturalidade       

Portuguesa 8432 4023 4409 7823 3728 4095 

Estrangeira da UE 407 182 225 402 168 234 

Estrangeira fora da UE 414 214 200 698 425 273 

Estado civil       

Solteiro 9253 4419 4834 3556 1902 1654 

Casado 3437 1793 1644 3929 1995 1934 

Viúvo 4547 2273 2274 841 146 695 

Divorciado 853 157 696 597 278 319 

População residente       

 9253 4419 4834 8923 4321 4602 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 
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Anexo II. Resultados provisórios dos Censos 2021 (por freguesias) 

 

Freguesias 
População residente Índice de envelhecimento 

2011 2021 Variação 2011 2021 Variação 

Cornes 478 489 2,3% 132,5 127,7 -3,6% 

Covas 675 603 -10,7% 301,4 304,5 1,0% 

Gondarém 1010 909 -10,0% 163,9 252,4 54,0% 

Loivo 885 834 -5,8% 115,6 184,0 59,2% 

Mentrestido 264 273 3,4% 289,7 334,6 15,5% 

Sapardos 366 330 -9,8% 287,2 541,7 88,6% 

Sopo 557 497 -10,8% 235,4 422,0 79,3% 

UF de Campos e Vila Meã 1713 1751 2,2% 122,6 167,9 36,9% 

UF de Candemil e Gondar 359 313 -12,8% 451,7 345,2 -23,6% 

UF de Reboreda e Nogueira 1071 1144 6,8% 140,9 176,0 24,9% 

UF de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe 1875 1780 -5,1% 196,6 257,9 31,2% 

Vila Nova de Cerveira 9253 8923 -3,6% 177,0 229,5 29,7% 

Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021 (16-Dez-2021) 

 

 

 


