
 
 

 
 

POPULAÇÃO 

 

Na base deste crescimento estará a implementação, neste concelho, do Complexo Mineiro de 
Neves-Corvo. As atividades e serviços a ele ligados, assim como o surto crescente de 
construção civil e obras públicas que tem marcado este concelho nas últimas décadas, têm 
sido fundamentais para a consolidação do fenómeno de crescimento populacional no 
concelho. Paralelamente, é de realçar a oferta de emprego e complementaridade de serviços 
trazidos para a região com a autonomia financeira das Autarquias Locais, a partir de 1979.  

No concelho de Castro Verde, o sector terciário emprega 56,18% da população empregada. 
Depois vem o sector secundário, com 32,7%, enquanto o sector primário ocupa 11,12%. Esta 
hierarquia de valores mantém-se genericamente em todo o concelho, exceto em Santa 
Bárbara dos Padrões, onde o sector secundário é aquele que emprega mais população, 
indubitavelmente um valor justificado pela proximidade das Minas de Neves-Corvo, e em 
Entradas, onde o sector primário ocupa mais população que o sector secundário, de uma 
forma geral justificando-se pelas menores dimensões da propriedade e pela 
complementaridade do uso dos solos baseada na pecuária e na cultura cerealífera. Com uma 
densidade populacional, em 1991 de 13,7 hab/km2, e em 2001 de 13,4 hab/km2, o concelho 
tem apresentado nas últimas décadas tendência para a concentração populacional, 
essencialmente na sede de concelho. Em 1970, a população do concelho era de 9004 
habitantes, descendo para 7472, em 1981. Dez anos depois, subia ligeiramente para 7762 
habitantes. O último censo, realizado em 2001, registava-se uma pequena descida, fixando 
em 7603 o número de habitantes do concelho. Destes, 3813 são do sexo masculino e 3790 do 
sexo feminino.  

No ano de 2001, com 4820 habitantes, a freguesia de Castro Verde era a mais povoada, 
representando mais de 50% da população do concelho. Casével tinha então 365 habitantes, 
enquanto Entradas 774 habitantes, Santa Bárbara dos Padrões, 1271 habitantes e São Marcos 
da Ataboeira, 373 habitantes.  

Contudo, contrariando esta ligeira diminuição populacional, os números da população ativa 
são diferentes e registaram entre 1981 e 2001 uma aumento bem interessante:  

Ano de 1981 – 2144; ano de 1991 – 3091; ano de 2001 – 3375.  



 
 

 
 

Paralelamente, a esta subida dos números relativos à população ativa, que percentualmente 
se pode interpretar num acréscimo da Taxa de Atividade de 39,8%, em 1991, para 44,4%, em 
2001, assistiu-se a uma descida da percentagem de desempregados, de 11,8%, em 1991, para 
11,6%, em 2001.  

A taxa de Analfabetismo do concelho atinge ainda números altos, tendo-se, no entanto, 
assistido entre 1991 e 2001, a uma descida de quase 5%, passando de 20,5% para 15,7% da 
população. Da população residente o nível de instrução, em 2001, distribuía-se desta forma: 
Ensino secundário completo, 22,9%; ensino médio e superior, 7,3%. 
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