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• Dinâmica demográfica regressiva nas últimas décadas

• Problema de renovação geracional e de manutenção 

de população nos territórios de montanha

As aldeias do Alto Minho têm um problema demográfico
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Continuidade e renovação geracional ameaçadas

“(…) os jovens da minha idade 
pensam (…) em fugir daqui, para 
tentarem escapar ao que os pais 

passaram na juventude (…) “ (F, 20)

“(…) só é pena é termos 
necessidade de tanta coisa que 
fazia falta aqui, temos falta de 
muita coisa (…)” (M, 69) 



Tipo de discurso Citações selecionadas (género/idade do 
interveniente) 

Nostalgia de um passado 
populoso

“...pessoas passavam lá, naqueles caminhos, uns 
p’ra um lado outros p’ra outro, com o gado, com 
coisas pra cavar (…) uma alegria, aquelas lavradas, 
muita gente, os campos todos lavrados” (F, 76) 

Perceção do risco de 
aproximação a limiares 
críticos 

“Isto está muito mal, cada vez é pior…é mais 
velhotes, e os velhotes vão desaparecendo” (F, 49)
“Agora é duas pessoas, três, se caímos lá no meio 
do chão não há ajuda p’ra nada” (F, 76) 

Resistência à ideia da 
inevitabilidade e esperança 
no futuro 

“Gostava que Sistelo não saísse do mapa, gostava 
que o que há aqui se mantivesse, as casas que há, e 
pessoas, gostava que aqui continuasse a haver 
pessoas.”(F, 26)
“Algum receio há-de sempre de haver (…) mas é 
com a esperança de que isto não acabe, que isto 
continue…” (M, 69) 

E se tudo continuar como até aqui… 



Fatores de repulsão e de atração do território 
facilmente identificados pela comunidade local

• Repulsão
• Falta de oportunidades profissionais

• Incerteza no futuro do turismo e na viabilidade dos investimentos

• Carência de bens e serviços

• Atração
• Vantagens da baixa densidade

• Apego à terra e à comunidade local

“(…) só é pena é termos 
necessidade de tanta coisa que 
fazia falta aqui, temos falta de 
muita coisa (…)” (M, 69) 

“Nós que fábricas 
temos aqui?, que 

emprego temos aqui? 
(…) como é que se vai 

viver? “ (M, 69) 

“(…) por ruim que a terra seja …. o 
ninho da terra natal (…)” (M, 69)
“Se conseguissem trabalhos, eles 

preferiam, não querem sair” (F, 49)

“Acho que é uma vida 
mais tranquila, mais 

pacífica “ (F, 20) 



• A perceção predominante é negativa 

• Para os jovens reconhecem exigir algum 

sacrifício e capacidade empreendedora, 

“têm de querer trabalhar”

• Abertura ao otimismo, identificadas 

algumas vantagens de crescer em Sistelo 

(“as crianças andam melhor aqui”)

Em Sistelo vive-se bem?
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A3. Sistelo é uma terra onde os jovens podem ficar a viver e ter um bom futuro;
A7. … é uma terra onde há condições para as famílias com crianças; 
A8. … é uma terra onde há condições para as pessoas idosas. 

Avaliação das condições de vida e de trabalho em Sistelo

“Se tivéssemos 5G 
era o sítio ideal para 
viver, pela qualidade 

de vida “ (M, 37) 



O acesso à educação chega à montanha

• Grande transformação no acesso à 

escolarização

• Hoje já consegue obter uma 

educação mais avançada

• Há jovens e famílias a apostar nesta 

trajetória de qualificação 
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Nível de escolaridade por grupo de idade dos indivíduos 
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Dimensões da qualidade de vida

• Apreciação globalmente muito positiva (saudável, 

segurança)

• Menos consensual no que se refere à entreajuda:  

nostalgia de um passado com mais gente, mais 

convivialidade e mais entreajuda
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Legenda:

A4. Sistelo é uma terra onde se vive de forma saudável

A5. … é uma terra onde se está seguro

A6. … é uma terra onde as pessoas se ajudam umas às outras

Avaliação do espaço de vida quanto ao ambiente, segurança e 
sociabilidade



Acesso a rendimentos: reformas e agricultura
Envelhecimento ativo

• Pensões são o principal meio de vida

• Agricultura e floresta têm posição destacada no emprego

• Dos indivíduos que declararam ter uma profissão:

• 58% na agricultura ou floresta

• restantes na restauração, comércio ou outros serviços

• Importância da agricultura é aumentada por ser fonte de 

rendimentos e de ocupação secundária para um número 

relevante de reformados, e mesmo de algumas pessoas 

com profissão não agrícola
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Perceção da situação económica das famílias de Sistelo

• Emigração

• Ter uma “boa lavoura” também é uma via possível para 

alcançar um bom nível de vida, pelos padrões locais

• Rentabilidade agrícola depende fortemente de apoios e 

subsídios da PAC 

“boa para os que 
emigraram“  

«Se não continua [os 
apoios], não há nada pra 
ninguém!» (…) «Estas 
aldeias vai tudo a zero»



Prioridades de melhoria para a qualidade de vida em Sistelo
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“(…) não 
queremos sair 

do mapa…”

“(…) não queremos 
perder a nossa 

essência…”


