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TERRITÓRIO 

  

     consensualmente aceite que a saúde é mais do 
que a ausência de doença ou enfermidade. Abrange, 
também, o desenvolvimento físico, mental, social e 
bem-estar das pessoas. Indissociavelmente ligado a 
este conceito é o entendimento de que em cada fase 
da vida, a saúde e bem-estar são afectados por 
interacções complexas entre factores sociais e 
económicos, ambiente físico e comportamento 
individual, bem como factores hereditários. O 
salário, o emprego, a habitação, o acesso a serviços 
básicos como educação e disponibilidade para a 
aquisição de bens, são determinantes de saúde, pois 
influenciam o bem-estar, a saúde ou os resultados 
de saúde, atingíveis por indivíduos e comunidades.  

 

Figura3.1. Determinantes sociais da saúde – Modelo em 
camadas 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de modelo de Dahlgren e Whitehead 1991 

 

O “modelo em camadas”9permite visualizar e 
compreender a distribuição dos determinantes 
sociais da saúde, existindo um verdadeiro “gradiente 
social” no que respeita à saúde. Os indivíduos com 
mais baixo nível de escolaridade, profissional e com 
menores rendimentos tendem a morrer mais novos 
e a ter, ao longo das suas vidas mais curtas, uma 
prevalência mais elevada de todos os tipos de 
doença. 

Assim sendo e, segundo os autores, o “modelo em 
camadas” traduz quatro níveis de intervenção 
política, que nos permite esclarecer a relação entre 
políticas públicas e determinantes sociais da saúde. 

 

Educação e Formação 

O nível de educação surge como um dos indicadores 
mais utilizados na associação do estatuto socio-
económico e doença. O impacto das competências 
académicas repercute-se na empregabilidade e 
produtividade, no salário e bem-estar, na 
participação cívica, na auto-estima e confiança e é 
um factor protector da exclusão social. As 
repercussões a nível social centram-se na 
participação democrática e no enriquecimento 
cultural, sendo um elemento crucial para o  

 

 

 

desenvolvimento e um veículo para o acesso ao 
conhecimento. 

O conhecimento é um recurso de modo a possibilitar 
trajectos de mobilidade social ascendente. O nosso 
país continua a apresentar um capital humano pouco 
qualificado e distribuído de forma desigual, com 
níveis de escolaridade, nomeadamente, no género 
masculino e população mais velha e residente nas 
regiões interiores, pior que a maioria dos países 
europeus. 

Na Europa, a escolaridade aumentou, associada ao 
fenómeno do crescimento económico que se 
verificou entre 1950 e 1975. Este facto implicou uma 
maior qualificação da força laboral, com reflexos de 
um modo geral, na necessidade de uma maior 
qualificação da força laboral. Actualmente e inserido 
na estratégia da CEE “Estratégia Europa 2020”, 
foram estabelecidas três prioridades que se 
reforçam reciprocamente e que têm em linha de 
conta o facto de estarmos a atravessar um período 
de transformação, no qual a crise económica e social 
expôs as suas fragilidades estruturais. As estratégias 
a desenvolver até 2020 têm como objectivo um 
crescimento inteligente baseado no conhecimento e 
na inovação; sustentável, de modo a promover uma 
economia mais eficiente em termos de utilização dos 
recursos; mais ecológico e que se caracteriza pela 
inclusividade, de modo a proporcionar níveis 
elevados de emprego e coesão social. As iniciativas 
“Juventude em Movimento”, “Agenda Digital para a 
Europa” e “Agenda para novas qualificações e novos 
empregos”, assentam em melhorar a qualidade e 
resultados do sistema de ensino, em acelerar e 
consolidar a implantação da Internet de alta 
velocidade, de forma a que as famílias e a rede 
escolar e empresarial possam retirar o máximo de 
vantagens das tecnologias de informação e 
modernizar o mercado de trabalho, necessitando, 
para tal, de capacitar e desenvolver as qualificações 
ao longo da vida.   

A declaração das Nações Unidas, adoptada em 1990 
por 189 países, implica uma abordagem mundial no 
sentido de atingir, em 2015, os Objectivos traçados 
para o Desenvolvimento do Milénio. No que 
concerne à educação e formação foram delineados 
dois objectivos:  

Objectivo 1 - Alcançar a universalidade da educação, 
assegurando que, em 2015, as crianças de todo o 
mundo, independentemente do género, frequentem 
o ensino básico e que o maior número de jovens 
alcance o ensino superior, fazendo com que a 
literacia dos 15-24 anos se torne uma realidade. 

Objectivo 2 – Promover a igualdade de género e o 
empoderamento das mulheres em todos os níveis de 
ensino, a literacia das mulheres dos 15-24 anos, o 
ingresso no mercado de trabalho para além do  
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sector primário e a igualdade no acesso à 
governação. 

Estes objectivos inscrevem-se nas prioridades da CEE 
para 2020: redução do abandono escolar precoce em 
10%, contra os 15% actuais, e aumento da 
percentagem da população dos 30 aos 34 anos, que 
completou o ensino superior, de 31% para, pelo 
menos, 40%, em 2020. 

 

Percurso escolar 

O aumento da esperança de vida que se tem 
verificado nos últimos anos reflecte-se no aumento 
da esperança de vida escolar e, como tal, num maior 
número de anos de escolarização, com repercussões 
nos modelos organizacionais, que são diferentes, 
consoante os países. Portugal, integra 
conjuntamente com a Bélgica, a Grécia, o Chipre, o 
Luxemburgo e a Áustria, o grupo de países em que a 
escolaridade obrigatória termina precocemente (+/- 
15 anos), sendo a Itália o país com o menor ciclo de 
vida escolar (14 anos) contrariamente à Finlândia 
que tem o maior percurso escolar (20 anos). 
Contudo, mais do que a escolaridade obrigatória, 
importa preparar os jovens para o futuro.   
 

Pré-escolarização 

A universalização da educação pré-escolar é uma 
medida considerada eficaz na redução das 
iniquidades em saúde. A idade de ingresso apresenta 
uma grande variabilidade na UE27, processando-se, 
na maioria dos países, dos 3 aos 6 anos anos. O 
nosso país segue o padrão da Bélgica, Luxemburgo e 
Eslovénia, contudo dado a carácter facultativo deste 
nível de ensino a variação na frequência e idade é 
diferente consoante as regiões do país, a decisão das 
famílias e a tipologia da oferta. 

 

Figura3.2. Taxa real de pré-escolarização (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de GEPE e Eurostat 

 

Na UE-27, a pré-escolarização é sempre mais elevada 
que no Continente e Região, mantendo, no período 
em análise, uma tendência ascendente e assumindo, 
em 2008/09, um acréscimo relativo de 5,6%.  

 

 

A pré-escolarização que em 2003/04 no Continente 
era inferior (76,9%) à Região assume no ano seguinte 
uma tendência de crescimento, contrariamente à 
Região. Como tal, em 2008/09, a taxa real de pré-
escolarização é de 82,2% e na Região é de 74,2%, 
inferior ao ano 2003/04 ( Fig. 3.2). 

 

Figura 3.3. Taxa real de pré-escolarização, segundo o 
género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE  

 

No Algarve, o ano 2005/06 diferencia os percursos 
de género, a tendência decrescente acentua-se no 
género masculino até ao início do ano escolar de 
2008/09, ao invés do género feminino (Fig 3.3). Em 
2008/09, a taxa de pré-escolarização nos rapazes 
atinge valores superiores ao das raparigas (72,5%).  

Na Região, a frequência do ensino pré-primário em 
2004/05 é ligeiramente mais elevada no sector 
privado (52,2% versus 47,8%) situação que se 
mantém (51,5% versus 48,7%) em 2008/09, 
denotando-se uma transferência de 1,8% do sector 
privado para o público (Fig. 3.4). 

 

Figura 3.4.. Pré-escolarização segundo a natureza do 
estabelecimento de ensino (%) – Algarve 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de GEPE  

 

No Continente, e durante o período em estudo, o 
sector público é privilegiado (52 vs 48pp em 2005, e 
50.9 vs 49pp em 2009) (Fig.3.5) Contudo, neste 
último ano, constata-se uma transferência de 0,9% 
de alunos do público para o privado. 
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Figura 3.5. Pré-escolarização segundo a natureza do 
estabelecimento de ensino (%) - Continente 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de GEPE  

 

A leitura destes dados não é linear, dado a oferta do 
ensino público não ser uniforme quer no Continente 
quer na Região. 

 

Ensino básico 

Retenção e desistência 

A retenção e desistência no ensino básico regular é, 
em todo o período em estudo, superior na Região 
revelando-se uma curva descendente tanto no 
Continente como na Região, repercutindo-se num 
decréscimo de 26,6% e 34% respectivamente (Fig. 
3.6). 

 

Figura 3.6. Retenção e desistência no ensino básico regular 
(%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE 
 
 

A retenção e desistência no ensino básico regular é 
sempre mais elevada no género masculino, quer no 
Continente, quer na Região. 
As comunidades escolares dos concelhos de Tavira 
(6,7%), Faro (4,6%), Loulé, Alcoutim (3,9%) e Lagoa 
(3,8%) são as principais responsáveis pelo 
decréscimo da retenção e desistência no distrito de 
Faro, no período 2004/08, contrariamente ao 
constatado em Portimão (0,9%), Lagos (0,7%) e Silves 
(0,6%). As diferenças em Castro Marim e Monchique 
são inexpressivas, dado o reduzido número de aluno 
inscritos. 

 

 

 

Figura 3.7. Retenção e desistência no ensino básico regular, 
por concelho – Algarve – (%) - 2008/2009 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE 

 

No ano lectivo 2008/09, os municípios de Loulé e 
Silves são os principais responsáveis pela retenção e 
desistência, em oposição aos concelhos de Vila do 
Bispo e Alcoutim (Fig. 3.7). Realça-se a mudança 
verificada no concelho de Loulé que até 2008 se 
inseria no conjunto de concelhos responsáveis pelo 
decréscimo dos valores regionais e, neste último 
ano, é o principal responsável pelo crescimento da 
retenção e desistência. 

 

Figura 3.8. Retenção e desistência no ensino básico por 
nível de ensino (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Anuário Estatístico da Região do Algarve 

 

A retenção e desistência no ensino básico aumenta à 
medida que se avança no percurso escolar (Fig. 3.8.) 
No Continente, os valores para a população 
escolarizada nestes ciclos de estudo melhoraram em 
todos os níveis de ensino (decréscimo relativo de 
45,5% no 2º ciclo, 45,1% no 1º ciclo e 20,7% no 3º 
ciclo). No Algarve e no quinquénio 2003/04 a 
2007/08, a melhoria relativa foi mais ténue em todos 
os ciclos (no 3º ciclo (12,1%), no 2º ciclo (31,4%) e 
36,% no 1º ciclo. 
 

Conclusão 

Os resultados escolares dependem de vários 
factores, nomeadamente a motivação, o sentido de 
pertença, o ambiente escolar, a inclusividade e a  
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representação do valor da escola para a família e 
aluno. 

Os cursos de educação e formação (CEF) permitem 
aos jovens com mais de 15 anos concluir o 3º ciclo 
do ensino básico, através de um percurso flexível 
viabilizador de um projecto profissional ou 
prosseguimento dos estudos. 

 A variável “conclusão do ensino básico no ensino 
regular” apresenta um percurso semelhante no 
Continente e Região, registando-se um decréscimo 
de 0,7% e 1,5%, respectivamente. 

Na UE-27 (Fig. 3.9) no período 2003/04 a 2007/08, a 
conclusão do ensino básico é semelhante, sendo o 
acréscimo de apenas 0,8%. 
 

Figura3.9. Conclusão no ensino básico regular e CEF tipo 2 e 
3 (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE  

 

A conclusão do CEF em 2003/04 é superior na Região 
(72,8% versus 61%) e, no ano seguinte, os valores 
são semelhantes. De 2004/05 para 2005/06 verifica-
se uma tendência decrescente, quer no Algarve quer 
no Continente, sendo neste espaço geográfico mais 
acentuada (22,5% versus 34,1%), seguido de uma 
tendência crescente mais acentuada no Continente 
que na Região (acréscimo 84,3% versus 66%), 
mostrando-se, em 2009, a diferença insignificante 
(0,2%). 
Apesar de, em 2003/04, o Continente registar piores 
resultados (61%) do que a Região (72,8%), vai-se 
aproximando dos resultados atingidos pelo Algarve 
em 2009, repercutindo-se tal num acréscimo relativo 
de 35,4% versus 13,2% no espaço regional algarvio 
(Fig 3.9).  
 
A relação entre o género e a educação alterou-se 
profundamente nos últimos 50 anos em todos os 
países da UE-27, com excepção para a Bulgária e 
Noruega, assumindo, actualmente, diferenças mais 
complexas. A maioria dos funcionários e professores 
são do género feminino, enquanto a gestão do 
sistema educativo pertence maioritariamente aos 
homens. As jovens obtêm notas mais elevadas, têm 
as menores taxas de abandono escolar, retenção e 
desistência e são a maioria dos licenciados

9
. 

Os padrões de género no aproveitamento escolar 
variam entre os países, mas também entre as  

 
escolas, e surgem em conformidade com factores 
sócio-culturais, educacionais e metodologias de 
avaliação. 
 

Figura 3.10. Conclusão no ensino básico regular segundo o 
género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE  

 

A fig. 3.10 demonstra uma grande variabilidade na 
conclusão do ensino básico regular, no período em 
estudo, independentemente do género, Região e 
Continente.  

A conclusão do ensino obrigatório é mais elevada no 
género feminino, quer na Região, quer no 
Continente, assumindo este, no sexténio 2003/04 a 
2008/09, a existência de pelo menos, uma em cada 
cem raparigas, que termina o 3º ciclo. Nos rapazes 
não existem alterações, diminuindo as diferenças de 
género (5,5% para 4,1%). Na região e no quinquénio 
em estudo verifica-se um decréscimo de 4,3% do 
género feminino, contrariamente à tendência 
ascendente dos rapazes de 2,3%. 

 

PISA 

Os padrões de género no aproveitamento escolar, de 
acordo com a área de estudo, têm sido alvo de 
investigação relevante. De entre os estudos 
efectuados destacamos o PISA a que recorreremos 
como estudo transnacional que utiliza uma 
abordagem de investigação sobre as diferenças do 
desempenho das raparigas e rapazes nos domínios 
das ciências, matemática e leitura. A média da 
diferença entre os géneros situa-se entre 51 e 58 
pontos, o que representa mais de metade de um 
desvio padrão médio nos países da OCDE. 

A população jovem portuguesa com idade entre os 
15 e 16 anos que detém, em 2006, competências 
excelentes (nível 5 ou 6) na área das ciências (3,1), 
leitura (4,6) e matemática (5,7), é uma das mais 
baixas nos países da OCDE, longe do perfil da 
Finlândia e Coreia do Sul, mas com melhores 
classificações do que a Grécia, Turquia e México. No 
nosso país, tal como na Grécia, França e Estados 
Unidos

10
, a proveniência do meio social 

desfavorecido repercute-se nos desempenhos bons 
e excelentes em ciências, leitura e matemática: 18% 
e 29% respectivamente, contrariamente ao  
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observado em países como o Japão, Finlândia, 
Canadá e Coreia do Sul.  

O género masculino associa-se a melhores 
desempenhos a matemática e ciências e o feminino 
a leitura, perfil que se enquadra nos demais países 
da OCDE. O nosso País, em 2009, evidenciou 
melhorias relativas assumindo-se como o quarto país 
que mais cresceu nos desempenhos em matemática 
e leitura e o segundo país que evidenciou uma 
melhoria relativa mais acentuada em ciências face a 
2006. 
 

Abandono escolar precoce 

O abandono escolar precoce condiciona a qualidade 
do capital humano, a qualidade e percurso de 
vida/empregabilidade e interfere com o 
desenvolvimento e dinamismo do país. 

Em 2004, cerca de 36 e 38 em vada 100 jovens dos 
18 aos 24 anos na Região e Continente, atingiram, no 
máximo, o 3º ciclo do ensino básico.  

Em 2009, os resultados são, ainda, mais 
comprometedores, perpetuando-se o fenómeno 
tanto no Continente como na Região.  

Ao considerarmos os resultados dos estudos HBSC 
(2002-2006), constatamos que aos 15 (28,1%) e aos 
16 anos (31,6%) a população adolescente não gosta 
de “ir à escola” e acham-na “aborrecida” 
sempre/frequentemente 25,2% e 27,4pp e, apenas, 
28,9% (15 anos) e 21,6% (16 anos) está satisfeito, 
sendo as diferenças encontradas no Algarve 

estatisticamente significativas ( χ
2
=31,05) em relação 

às restantes Regiões. Estas experiências negativas 
são mais frequentes nos rapazes. Distanciamo-nos 
dos valores e da tendência dos países da UE27. 
Como tal, a comparabilidade do nosso país com a 
UE27 coloca-nos numa posição muito distanciada da 
média europeia (14,4%) em 2009, imediatamente a 
seguir a Malta em que 39% dos adolescentes 
abandonam a escola, distanciando-nos da Polónia 
que assume o melhor valor (14,4%). É de realçar que 
a comparabilidade é com o país (31,2%) cujo valor é 
superior ao do Continente à custa das Regiões 
Autónomas onde mais de 40% dos jovens abandona 
a escola (Fig 3.11). 
 

Figura 3.11. Abandono precoce de educação e formação (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Inquérito ao Emprego, Eurostat, UNESCO, OCDE  

 

As diferenças de género são evidentes no Continente 
e Algarve e muito menos expressivas na UE27 (Fig 
3.12). 

 

Figura 3.12. Taxa de abandono precoce de educação e 
formação, por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Inquérito ao Emprego, Eurostat, UNESCO, OCDE  

 

Em 2009, são os rapazes que no Algarve (36,3%), 
Continente (35%) e UE27 (16,3%), abandonam 
precocemente o percurso escolar e de formação. Por 
outro lado, os rapazes assumem uma expressão de 
menor abandono tanto no Continente (12%) como 
na Região (11%), enquanto nas jovens o diferencial é 
menos expressivo (4,5% no Continente vs 1,7% na 
Região). Na UE27, a diminuição do abandono escolar 
2004-2009 é mais marcante no género masculino 
(2,1% vs 1,3%). O diferencial rapaz/rapariga, no 
período em análise, é de 7,5%, 0,8% e 10,9% no 
Continente, UE27 e Região, respectivamente. Tal 
significa que na Região é mais evidente a tendência 
decrescente do abandono escolar no género 
masculino. 

 

Ensino secundário 

Na maioria dos países europeus é frequente 
continuar o percurso escolar para além da 
escolaridade obrigatória. Em 2006, nos países da 
UE27, cerca de 80% dos jovens prosseguiu o seu 
percurso escolar. 

Em 2003/04, a taxa real de inscrição no Continente 
(58,5%) foi inferior à Região (64,1%), valor que se 
iguala em 2008/09 e que nos afasta da UE27. 

 

Retenção e desistência 

A retenção e a desistência no ensino secundário, 
independentemente da modalidade de ensino, são 
mais elevadas na Região. 
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Figura 3.13. Retenção e desistência no ensino secundário (% 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de GEPE. 

 

Em 2003/04 é de 38,3% em contraposição aos 33,6% 
do Continente. Verifica-se que esta tendência vai 
diminuindo, alcançando-se, em 2008/09, 20,0% 
versus 18,7%, sendo o diferencial de 1,3% (Fig 3.13). 

 

 Figura 3.14. Retenção e desistência nos cursos gerais 
(Científicos-Humanísticos) por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE  

 

O perfil diferenciador de género demonstra que a 
retenção e desistência nos cursos gerais é maior nos 
rapazes, tanto no Continente, como na Região (Fig 
3.14). A tendência decrescente é uma constante, 
tanto no género masculino como no feminino, sendo 
mais evidente nos rapazes quer no Continente 
(37,5%), quer na Região (35,2%) em contraponto 
coma as raparigas (34,5% e 34,1%) no Continente e 
Algarve, respectivamente. Tal traduz-se, numa 
diminuição da retenção e desistência em cerca de 4 
adolescentes em cada 10 escolarizados. 

Os cursos tecnológicos com a duração de 3 anos 
lectivos (10º, 11º e 12º anos) destinam-se, 
preferencialmente, aos jovens que desejam ingressar 
no mercado de trabalho e conferem um diploma de 
estudos secundários e um certificado de qualificação 
profissional de nível 3. 

 

 

 

 

Figura 3.15. Retenção e desistência no ensino secundário 
nos cursos tecnológicos, por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de GEPE  

 

No arco temporal em análise, a retenção e 
desistência nos cursos tecnológicos é sempre mais 
elevada na Região algarvia independentemente do 
género (Fig 3.15). Os rapazes registam valores 
superiores quer em Portugal Continental, quer no 
Algarve. Percepciona-se uma evolução no sentido 
positivo assinalando-se um decréscimo mais 
pronunciado na Região (51,9% versus 37,1%), 
enquanto, nas raparigas, o decréscimo é mais 
acentuado no Continente (45,9% versus 37,7%). O 
diferencial da retenção e desistência no binómio 
Região/Continente é maior em 2003/04 nas 
raparigas (2,1%), aumentando o diferencial, em 
2005/06 para 11,1%, sendo, porém, idênticos os 
valores em 2007/08. 

 

Conclusão 

No período em observação, os cursos tecnológicos 
obtêm um maior aproveitamento no Continente e 
Região, com um sucesso de 2,8 e 2,2, em cada 10 
alunos, respectivamente. Por outro lado, as taxas de 
conclusão nos cursos gerais registam uma melhoria 
mais acentuada na Região que no Continente (1,8 e 
1,3 em cada 10 alunos) (Fig 3.16). 

Figura 3.16. Taxa de conclusão do ensino secundário nos 
cursos gerais, tecnológicos e CEF 5,6 (%) 
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Conclusão do Ensino Secundário nos Cursos de educação e Formação (tipo 5 e 6) - Algarve  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE 
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A nível regional, no período 2004/05 a 2008/09, a 
conclusão nos cursos CEF 5 e 6 é superior (92,3%) ao 
Continente (88,2%), denotando uma melhoria 
evidente na Região (12,3pp) do que no Continente 
(3,1pp) (Fig 3.16). 

A conclusão do ensino secundário por orientação 
curricular é, desde o ano lectivo 1999/00 a 2008/09, 
sempre mais elevada nos cursos profissionais. 

 

Figura 3.17. Conclusão no ensino secundário nos cursos 
profissionais nível 3 (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE 

 

O sucesso no ano escolar 2003/04 através dos cursos 
profissionais nível 3 foi semelhante no Continente e 
Região. A partir do ano lectivo 2004/05 o sucesso 
escolar é superior na Região, verificando-se em 
2008/09 um acréscimo relativo de 26,7% vs 19,1% 
(Fig 3.17). 

A Região que, em 2003/04, apresentava resultados 
mais comprometedores revela uma evolução 
francamente positiva alcançando em 2009 um valor 
praticamente similar ao de Portugal Continental, 
verificando-se que cerca de 3 em cada 10 raparigas 
não completam o ensino secundário. Os rapazes da 
Região algarvia evidenciam uma melhoria na 
conclusão dos cursos gerais superior às raparigas 
tanto no Continente (13,9 vs 13,2%) como no 
Algarve (38,7 vs 19,1%) (Fig 3.18). A Região destaca-
se no que toca à acentuada melhoria da conclusão 
dos referidos cursos. 

 

Figura 3.18. Conclusão no ensino secundário nos cursos 
gerais (científico-humanísticos/gerais) por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a partir 
de GEPE. 

 

Figura 3.19 Conclusão do ensino secundário nos cursos 
tecnológicos por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE 

 

A figura 3.19 permite-nos verificar que a conclusão 
do ensino secundário nos cursos tecnológicos é 
superior no género feminino, conhecendo-se uma 
tendência semelhante quer na Região (30,4%), quer 
no Continente (30,3%). No género masculino 
constata-se uma melhoria franca na conclusão dos 
cursos tecnológicos, assumindo em 2008/09 uma 
melhoria ligeiramente superior no Continente 
(25,6%) do que na Região (22,9%). 

A estratégia nacional de desenvolvimento 
sustentado para 2015 estabelece, como meta para 
2010, que 65% dos jovens dos 20 aos 24 anos 
completem o ensino secundário, valor inferior ao 
alcançado no nosso país (55%). No contexto 
europeu, Portugal apresenta uma das situações da 
UE27 menos favoráveis, só superada por Malta e, em 
sentido oposto, à Eslováquia (92,3%). 

 

Figura 3.20. Conclusão do ensino secundário (20-24 anos) 
(%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE, Eurostat. 

 

A taxa de conclusão no ensino secundário em 
Portugal, apesar de registar uma ligeira melhoria 
(5,4%) de 2004 a 2009 afasta-se cada vez mais da 
UE27, aumentando o distanciamento Portugal UE em 
3,1% (Fig 3.20). 

O sucesso é superior nas raparigas tanto na UE27 
como no país, verificando-se, no período em estudo, 
que é no género masculino que a conclusão do 
ensino secundário denota um maior crescimento  
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(9,8%) quer em relação aos rapazes (0,5%) e 
raparigas (4,5%) da UE27, quer em relação às jovens 
portuguesas (2,6%). Entre 2004/09, o gap no género 
feminino UE27 e Portugal, diminui (21,2 vs 19,9%) de 
forma menos acentuada do que nos rapazes (33,6 vs 
25,9%) (Fig 3.21). 

 

Figura 3.21. Conclusão do ensino secundário (20-24 anos) 
por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE, Eurostat. 

 

A representatividade das raparigas no sucesso 
académico no ensino secundário é independente da 
tipologia do curso. 

Na Região, em 2008/09, frequentaram os cursos de 
RVCC 3463 indivíduos, dos quais 34,1% (1182) no 
ensino privado e 66% (2281) no público, com um 
predomínio do género feminino (51,1 vs 48,9%), ao 
invés do Continente. Os adultos que se inscreveram 
em processo de RVCC de nível secundário no 
Continente, foram 98126 (público e privado), dos 
quais 62,3% no ensino público e 51,9% no privado. O 
género masculino supera o feminino (51,9% vs 48,1, 
respectivamente). A maioria dos inscritos tem mais 
de 30 anos (61%). 

 

Ensino superior 

No país, em 2009, as áreas de estudo mais 
representativas dos inscritos no ensino superior são 
as ciências empresariais (15,7%), saúde (14,3%), 
engenharia e técnicas afins (13,9%), ciências sociais e 
do comportamento (9,3%) e arquitectura e 
construção (7,1%). 
A relação de feminilização dos inscritos no ensino 
superior na Região, no ano lectivo 2008/09 (57,2%), 
é ligeiramente superior à do Continente (53,2%). 
A taxa bruta de escolarização no ensino superior 
regista valores baixos, tanto no Continente como na 
Região, conquanto no Continente se verifique uma 
maior abrangência, com um aumento de 28,4 para 
31% em 2008/09. 
Nos últimos anos, a mobilidade de estudantes 
portugueses para outros países da UE27 aumentou 
cerca de 60%, tal como na Irlanda, Polónia e 
Eslováquia. 
 

 

 

Figura 3.22. Taxa bruta de escolarização no ensino superior 
(%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve,a partir 
de GPEARI  

 

No Continente, o ingresso no ensino superior foi 
ligeiramente mais elevado (2,6%) do que no Algarve 
(0,7%) (Fig 3.22). 

Os níveis de escolaridade no ensino superior estão 
longe dos valores médios da OCDE, apesar das 
melhorias verificadas desde 1998. 

 

Figura 3.23. Escolarização no ensino superior, por grupo 
etário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de GPEARI. 

 

O grupo etário dos 25-34 anos apresenta taxas de 
escolarização mais elevadas. No Algarve, em 
2003/04, apresentava uma taxa superior (19,9% vs 
19,0%), revelando, a partir de 2006, uma inflexão 
atingindo em 2008 valores inferiores ao Continente 
que se repercute, no período em estudo, num 
acréscimo relativo de 12,6% versus 25,8% verificado 
no Continente. No grupo etário 35-64 anos as taxas 
de escolarização são mais reduzidas, existindo na 
Região, uma diminuição de inscritos a partir de 2006, 
sendo os valores em 2004 e 2008 semelhantes no 
Algarve e Continente (Fig 3.23). Em ambos os grupos 
etários verifica-se uma feminilização, tal como nos 
grupos etários mais jovens. 
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Figura 3.24. Inscritos via “maiores de 23 anos” no ensino 
superior  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de GPEARI. 

 

O ingresso no ensino superior através da via maior 
de 23 anos, no período 2007/08 a 2009/10, tem 
diminuído no Continente (de 14,1% para 12,2%), 
contrariamente à Região (14,2% para 14,5%) (Fig. 
3.24). 

 

Figura 3.25. Diplomados no ensino superior por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de GPEARI. 

 

A genderização dos diplomados no ensino superior é 
eminentemente feminina, tanto na Região, como no 
Continente (Fig 3.25). Contudo, no sexténio em 
análise, constata-se um decréscimo relativo de 
diplomados femininos mais pronunciado a nível 
nacional (8,8% vs 4,8%) e um acréscimo relativo de 
diplomados do género masculino, tanto no 
Continente como na Região, mas mais significativo a 
nível regional (10,6% vs 2,1%). 

 

Figura 3.26. Diplomados por área de educação e formação 
(%) – Continente 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/GPEARI, Anuários Estatísticos – 2010 

 

No Continente, apesar de se manter um maior peso 
de diplomados na área das ciências sociais, comércio 
e direito, denota-se uma transferência de 
diplomados em educação (-11,5%), artes e 
humanidades (-0,5%) para engenharia, industria e 
construção (+5,5%) e um crescimento dos 
diplomados em saúde e protecção social (+5,2%)(Fig 
3.26). 

 

Figura3.27. Diplomados por área de educação e formação 
(%) – Algarve  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de INE/GPEARI, Anuários Estatísticos – 2010. 

 

Em seis anos, o perfil regional de diplomados regista 
diferenças marcantes. Numa primeira apreciação, 
evidencia-se o crescimento de cerca de 12 pontos 
percentuais de diplomados (11,8%) de diplomados 
em saúde e protecção social, a que não é alheia a 
oferta acrescida da Região, nomeadamente a 
diversificação de cursos e a existência da Faculdade 
de Medicina. 

Os diplomados em educação (7,6%), serviços (5,5%) 
e artes e humanidades (3,9%) diminuíram. Contudo, 
e ao compararmos o perfil nacional e regional, 
continua a destacar-se a similitude dos diplomados 
em ciências sociais, comércio e direito. Como factor 
diferenciador, importa realçar o maior crescimento, 
a nível nacional, dos diplomados em engenharia 
(19,6% no Continente vs 14,1% na Região) (Fig 3.27). 

Ao analisarmos a empregabilidade de alguns 
diplomados, tendo como base a informação dos 
registos do IEFP, constatamos que, apesar do 
crescimento do desemprego em determinadas áreas 
(ciências sociais, comércio e direito, serviços, artes e 
humanidades), continua a aumentar o número de 
diplomados (Fig 3.26, 3.27). 

A percentagem de estudantes na área da agricultura, 
no período em estudo, tanto a nível nacional como 
regional, é algo diminuta. 
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Figura 3.28. Diplomados no Algarve segundo a área de 
formação por género (%) - 2008/2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE Anuario Estatístico do Algarve 2009 (RAIDES), GPEARI 
 

No Algarve, o perfil feminino dos diplomados, em 
2008/09, centra-se nas ciências sociais, comércio e 
direito (31,8%), na saúde e protecção social (26,7%) 
e educação (9,0%), verificando-se quase uma 
paridade nas ciências, matemática e informática. 

 O género masculino tem mais diplomados nos 
cursos de engenharia, indústria e construção (26,5%) 
e com um padrão semelhante ao feminino na área 
das ciências sociais, comércio e direito (Fig 3.28). 

Na UE27
129

 o perfil de diplomados no género 
masculino é maioritariamente em engenharia, 
indústrias transformadoras e construção (75,6%), 
ciências, matemática e computadores (62,8%) e no 
género feminino em educação (75,3%) e saúde e 
protecção social (74,2%). 

Os diplomados em ciência e tecnologia por mil 
habitantes apresentam o valor mais elevado no 
Continente, demonstrando um incremento de 6,3‰, 
valor superior ao Regional (0,8‰) e, mesmo, ao da 
UE27 (1,4‰) (Fig 3.29). 

Os diplomados em ciências e tecnologia em 1998 no 
nosso país registavam um valor inferior aos países 
que hoje constituem a UE27 (4,1‰ vs 5,2‰). Em 
2008, não só suplantamos o valor da UE27, como nos 
posicionamos a seguir à Finlândia (1º lugar). As 
jovens portuguesas demarcam-se das da UE27 por 
uma representatividade acrescida, desde 2004, 
evidenciando-se o ano de 2008 como o de maior 
diferencial - 5,1‰. 
 

Figura 3.29. Diplomados no ensino superior em áreas 
científicas e tecnológicas (/1000hab) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de Fonte: INE/ GPEARI, Eurostat  2010. 

 

A tendência observada no Continente e no Algarve 
apresentam similitudes. Os anos lectivos de 2006/07 
e de 2007/08 são os principais responsáveis no 
período em estudo. A UE27 mantém, também, esta 
tendência, mas de forma muito ténue. Importa 
reconhecer se estes diplomados são integrados 
numa actividade de acordo com as qualificações ou 
se não emigram para outros países da OCDE. No 
conjunto dos países ocidentais, Portugal é dos países 
da OCDE que regista uma maior emigração de 
indivíduos com formação superior

11
 (10 a 20%). 

 

Aprendizagem ao longo da vida 

A aprendizagem ao longo da vida permite a 
actualização dos conhecimentos, aptidões e 
competências, considerando as necessidades 
específicas dos indivíduos em risco de exclusão 
social, emergindo como um factor crucial para a 
coesão social. Constitui um dos pontos-chave da 
Estratégia de Lisboa e, enquanto indicador 
estrutural, permite aferir o progresso no sentido de 
atingir o objectivo estratégico global de tornar a 
Europa na economia do conhecimento mais 
competitiva e dinâmica do mundo. O impacto da 
participação na aprendizagem ao longo da vida 
traduz-se na percentagem de indivíduos que 
transitam de situações de inactividade e desemprego 
para actividade e inserção no mercado de trabalho.  

Segundo o último inquérito realizado em 2007
12

 a 
aprendizagem ao longo da vida é um fenómeno cuja 
expressão aumenta à medida que aumenta a 
densidade populacional da zona de residência dos 
indivíduos e assiste-se à reprodução do padrão de 
escolaridade entre as gerações de pais e filhos. Os 
indivíduos que não participam nem querem 
participar em actividades de aprendizagem são os 
mais velhos, que consideram que a formação é 
desnecessária para o trabalho a nível pessoal, por 
falta de tempo, não possuem nenhuma escolaridade, 
trabalham a tempo completo e com contrato de 
trabalho a termo. 

 

Figura 3.30. Aprendizagem ao longo da vida (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de INE (Inquérito ao Emprego) e Eurostat 2010 

 

Os valores, no período em estudo, mantêm-se 
estáveis na Região e UE27, apresentam uma  
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tendência ascendente no Continente (2,4%), 
distanciando-se dos 12,5% previstos na Estratégia 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável para 2010 
(Fig 3.30). Na Região, 56,8% da população dos 18-64 
anos conhece outras línguas estrangeiras, valor 
superior ao do país (53,2%). Os que não conhecem 
outras línguas além da materna são os que auferem 
salários inferiores a 500€ por mês, não têm 
nenhuma escolaridade e são agricultores, 
pescadores e trabalhadores não qualificados. A 
leitura de livros a nível do país é mais expressiva nas 
mulheres (52%vs35,1%). A Região destaca-se por 
apresentar uma proporção de leitores (46,6%) acima 
da média nacional. 

 

Figura 3.31. Aprendizagem ao longo da vida por género* 
(%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de, INE (Inquérito ao Emprego) e Eurostat 2010. *Dados indisponíveis para o 
Algarve e Continente. 

 

A aprendizagem ao longo da vida no nosso país foi 
mais evidente no género feminino, registando-se um 
acréscimo relativo de 54,5% vs 51,2%. Na UE27, o 
padrão é diferente, observando-se um acréscimo de 
2% nas mulheres e um decréscimo de 2% nos 
homens (Fig 3.31). 

 

              Escolaridade das famílias 

Os alojamentos elegíveis para a realização do último 
inquérito IDEF a nível Regional foram 2307, sendo 
1561 e 8098 as entrevistas conseguidas e válidas, a 
nível regional e nacional.  

Na maioria dos agregados familiares, o indivíduo de 
referência era do género masculino, característica 
que também se aplica na Região (67%vs33,3%). O 
grupo etário do entrevistado distribuía-se dos 45 aos 
64 anos (33,1%) e 28% tinham ≥65 anos, valores 
superiores ao de outras regiões. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Escolaridade das famílias (%) - 2005/2006 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, 2010 - Inquérito às Despesas das Famílias, 2005/2006 

 

A escolaridade das famílias não apresenta diferenças 
acentuadas. Contudo, e apesar da aposta na 
melhoria de competências académicas, os resultados 
mostram que cerca de 15 e 13 em cada 100 
residentes na Região e a nível nacional não possui 
qualquer nível de escolaridade e não frequenta 
qualquer formação formal ou informal. O ensino 
obrigatório está longe de ser alcançado, mantendo-
se, a maioria dos indivíduos, com o 1º ciclo do ensino 
A básico (Fig 3.32).  

Na Região, um quarto dos algarvios e 23,2% dos 
residentes a nível nacional obteve o ensino (pós) 
secundário e superior.  

Uma possível explicação para os dados encontrados 
no que se refere ao nível de escolaridade inexistente 
ou baixo, remete-nos para o grupo etário do 
indivíduo entrevistado. 
 

              Tecnologias de Informação 

Os eixos estratégicos assentes no conhecimento, 
tecnologia e informação, inseridos no Plano 
Tecnológico Nacional e em consonância com os 
desafios europeus, defendem a qualificação dos 
cidadãos para a sociedade de conhecimento, a 
elevação dos níveis educativos médios da população 
mobilizando-a para a sociedade de informação e a 
aprendizagem ao longo da vida, com a finalidade de 
diminuir o atraso científico e tecnológico e alcançar 
níveis de inovação e competitividade em diferentes 
domínios. A Agenda Digital para a Europa 2011/2015 
reconhece a importância da equidade de acesso às 
novas tecnologias. 

 

Figura 3.33 Agregados domésticos com computador (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, 2010 - Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e Eurostat, 
2010 
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No período 2004-2010, registou-se uma tendência 
crescente de agregados familiares com computador 
mais evidente na UE27 (22%) e na Região (20,1%), 
embora o Continente tenha conhecido melhorias 
menos significativas (17,9%). Apesar desta 
constatação, regista-se um afastamento da Região 
(10,4%) e Continente (12,3%) em relação aos valores 
da UE27 (Fig 3.33) 

 

Figura 3.34. Utilização de computadores na população dos 16-
74 anos (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE - Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 
pelas Famílias e Eurostat, 2010. 

 

No período que nos move, a utilização dos 
computadores nos indivíduos dos 16-74 anos é mais 
elevada na UE27, perspectivando-se, em geral, uma 
utilização crescente, superior no Algarve (50%) 
relativamente ao Continente (49%) e UE27 (aumento 
relativo 36,5%) (Fig 3.34). 

 

Figura 3.35. Utilização de computador por grupo etário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/ Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação e 
EUROSTAT, 2010  

 

O grupo etário mais jovem é o que apresenta 
maiores taxas de utilização, sendo estas semelhantes 
quando comparamos Portugal com a UE27, sendo 
este igual em 2009, dado o crescimento de 
utilizadores no país (21,3%) ser superior ao da UE27 
(16%) (Fig 3.35).  

No período 2004/10, entre os 25 aos 34 anos a 
tendência de crescimento de utilizadores em 
Portugal é superior ao da UE27 (22,2 vs 21%) tal 
como dos 35 aos 44 anos (28,8 vs 20%). O padrão de 
utilizadores dos maiores que 45 anos teve uma  

 

tendência de menor crescimento no nosso país, 
nomeadamente no grupo dos 65-74 anos (8,7 vs 
18%).  

Por escalão etário verifica-se que a utilização de 
computador varia na razão inversa da idade 

A idade que demarca as diferenças de utilização de 
computadores entre Portugal e UE é a partir dos 45 
anos. 

 

Figura 3.36. Utilização de computador, por nível de 
escolaridade (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/- Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e Comunicação 
pelas Famílias e EUROSTAT, 2010  

 

Quando nos referimos ao nível de escolaridade, os 
dados, no caso português, são mais animadores, 
sendo as taxas de utilização, nos ensinos secundário 
e superior, mais elevadas do que na UE27 (94,3% vs 
77% e 97% vs 93%, respectivamente). No que toca 
aos menos escolarizados (ensino básico) as taxas de 
utilização são baixas mas crescentes (21,9 % em 
2004, face a 39,7% em 2010), seguindo Portugal a 
mesma tendência da UE27, que apresenta uma taxa 
de utilização de 30% em 2004 e 50% em 2010 (Fig 
3.36). 

Na Região em 2006/07, o rácio aluno/computador 
no ensino básico e secundário era de 8,3, enquanto 
em 2008/09 é de 2, e no Continente é de 2,1. 

 

Figura 3.37. N.º Médio de alunos por computador no ensino 
básico e secundário, por concelho 2008/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde – DSP, ARS Algarve a partir 
de GEPE 
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Por outro lado, a relação aluno/computador com 
ligação à Internet é de 2,2 na Região e de 2,3 no 
Continente.  

Os concelhos com maior racio de utilização são os de 
Faro, Tavira, Loulé, Vila Real Sto António e Lagos (Fig 
3.37).  

 

Figura 3.38 Agregados domésticos com ligação à internet 
(%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, 2010 - Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e EUROSTAT 
2010 

 

A Região demarca-se da UE27 e do Continente pela 
tendência crescente de internet nos agregados 
familiares, reconhecendo-se no arco temporal em 
estudo um acréscimo de 32,2% no Algarve, superior 
em 4,6pp ao Continente e 3,2 à UE27 (Fig 3.38). Nos 
agregados com computador nem todos possuem 
internet (6,7%, 6,2% e 4% no Algarve, Continente e 
UE27, respectivamente), o que significa que, apesar 
da adesão às novas tecnologias ser preponderante 
nas Região, tal não se repercute no acesso à 
internet. 

 

Figura 3.39. Agregados domésticos com ligação à internet 
através de banda larga (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, 2010 - Inquérito à Utilização de Tecnologias de Informação e Eurostat, 
2010 

 

As famílias com ligação à internet através de banda 
larga, em 2004, eram em número reduzido, não se 
distanciando a Região da UE27. Em sete anos 
verificou-se uma marcada tendência de adesão à 
banda larga, apresentando o Algarve valores 
superiores ao Continente e próximos da UE27. 
Relativamente a 2004 observa-se um crescimento 
médio anual no indicador de acesso a banda larga de 
6,5% na UE27 e Região e 5,4% no Continente (Fig 
3.39). 

 

O Algarve apresenta proporções de agregados com 
acesso às tecnologias da informação e comunicação 
acima da média do país. 

 

Figura 3.40. Utilização de internet dos 16-74 anos (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação 
pelas Famílias e Eurostat, 2010. 

 

Os utilizadores de Internet na UE27, na população 
dos 16-74 anos, tiveram uma tendência ascendente 
de 2004 (33%) a 2007 (64%). Esta propensão, foi 
acompanhada, tanto pelo Continente como pelo 
Algarve, situando-se os valores referentes a 2010 em 
51,3% e 56%, respectivamente (Fig 3.40). Da 
proporção de indivíduos dos 16 aos 74 anos que 
utilizou internet nos três primeiros meses de 2009, 
51% são do género masculino e 42,2% do feminino. 

Em 2010, na Região, 10,3% dos indivíduos entre os 
16 e os 74 anos utilizam a internet para efectuar 
encomendas de produtos ou serviços, valor 
francamente superior ao registado no país (9,5%) e 
apenas suplantado pela região de Lisboa. 

 

Potencial científico 

A investigação e desenvolvimento são considerados 
como a força impulsionadora da inovação e 
crescimento económico, da competitividade e 
melhoria subsequente da qualidade de vida. 

 

Figura 3.41 Investigadores (ETI) em I&D na população 
empregada (%) 
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O total da população empregada a tempo inteiro em 
I&D em 2008 na UE27 era de 2,5 milhões de pessoas. 
Nalguns países, os empregados em I&D centravam-
se no sector empresarial, enquanto no nosso país o 
perfil era semelhante, embora na Região a 
empregabilidade dos investigadores fosse absorvida 
no ensino superior. É notória a tendência crescente 
no quinquénio que se traduz por um aumento 
relativo de 105% e 94% no Algarve e Continente, 
respectivamente, enquanto na UE27 se situava em 
65% (Fig 3.41). 

 

          Recursos Humanos em I&D 

Figura 3.42 Recursos Humanos em Actividades de I&D (ETI) 
(%) 
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Em 2003 a Região detinha 459 pessoas a trabalhar 
em investigação e desenvolvimento valor este que 
decresceu em 2005 (434) registando em 2008 993 
recursos humanos em I&D. 

O contributo da Região em recursos humanos a 
tempo integral em actividades I&D no período 2003-
2008 aumentou 0,8%. (fig.3.42 

 

Figura 3.43 Recursos humanos em actividades de I&D, 
segundo a região e género (Total) 

 

Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnólogico Nacional 2007 e 2008 / 
Gabinete de Planeamento Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais / 
MCTES 

 

 

Em 2003, as diferenças de género em Portugal e na 
Região demonstravam uma supremacia do género 
masculino em actividades de I&D, de forma mais 
evidente no país (54,5%), do que na Região (50,6%), 
sendo o diferencial menor na Região (1,2%) do que 
em Portugal (9%). Em 2008 a divergência ainda é 
maior, assumindo o género masculino, no país, um 
crescimento de 2,4% em detrimento das mulheres (-
2,4%). Por outro lado, no Algarve a divergência entre 
os géneros é diminuta (Fig 3.43). 

 

Figura 3.44. Despesa em I&D em % PIB 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/GPEARI e Eurostat 2010. 

 

Os países do norte da Europa registam os maiores 
gastos em investigação e desenvolvimento tanto em 
proporção do PIB como em valor por habitante por 
outro lado os valores mais baixos registam-se nos 
países que integraram recentemente a UE-27. Em 
Portugal as despesas em I&D equivalem a 1,5% do 
PIB, valor inferior ao da UE-27 1,9% do PIB, entre 
1998 e 2008 a evolução das despesas do I&D em 
percentagem do PIB aumentaram 0,86% enquanto 
na UE-27 os valores gastos em I&D sofreram um 
aumento de 1,1 em percentagem do PIB (Fig 3.44). 

A UE-27 investiu mais 0,08% do PIB em I&D no arco 
temporal de 2004-2008, o Continente superou a UE-
27 em 0,38% do PIB e a Região apresentou um 
aumento de 0,14% entre 2004 e 2007. 

 

Figura 3.45 Recursos humanos em actividades de I&D, 
segundo a região, por sector de execução (%) 
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Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico Nacional 2007 e 2008 / 

Gabinete de Planeamento Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais / 

MCTES 



3 DETERMINANTES SOCIAIS 

 

 

41 

 

O sector do ensino superior é o que possui mais 
recursos humanos de I&D existindo no Algarve um 
acréscimo de 5,4pp e 7,3pp em Portugal. Quanto ao 
sector das empresas em Portugal existe um aumento 
de 6,3pp vs 3,3pp no Algarve. Por último, é o sector 
do estado que menos recursos humanos possui em 
I&D existindo uma diminuição de 9,7pp em Portugal 
e 6,6pp no Algarve (Fig 3.45). 

 

Figura 3.46 Recursos humanos em actividades de I&D, 
segundo a região e género, por sector de execução (%) 
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Fonte: Inquérito ao Potencial Científico e Tecnólogico Nacional 2007 e 2008 / 

Gabinete de Planeamento Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais / 

MCTES 

No arco temporal em estudo, na Região há uma 
prevalência de recursos humanos do género 
masculino nas empresas sendo a relação de 
masculinidade de 7/3 contrariamente ao género 
feminino. No ensino secundário, predomina o 
género masculino embora as diferenças sejam 
diminutas e no estado há uma maior concentração 
de mulheres na I&D. O padrão do país diferencia-se 
de forma mais acutilante (Fig 3.46). 

 

Figura 3.47. Despesa em I&D em % do PIB por sector de 
execução 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/ GPEARI e Eurostat 2010 

No sector empresas, para 2003 e 2005, os dados por região são estimados 
tendo como base de cálculo a distribuição percentual do total da despesa em 
I&amp;D das empresas pelos vários concelhos onde são desenvolvidas as suas 
actividades de I&amp;D. 

 

As despesas em I&D em percentagem do PIB em 
Portugal e nas NUTS II distribuídas pelos quatro 
sectores de execução (Estado, Ensino Superior, 
Empresas e Instituições Privadas de Solidariedade  

 

Social) registam um aumento de 0,47% entre 2003 e 
2007, à custa de todas as regiões à excepção do 
Algarve. 

Na região e no período 2004-2007 registou-se um 
aumento de 0,09% nos gastos em I&D no que 
concerne ao Ensino Superior. No mesmo período 
registou-se um aumento de 0,07% na despesa em 
I&D nas empresas. 

Por outro lado, no mesmo período, no Continente a 
maior proporção do PIB dispendido foi nas empresas 
(0,36%) seguido do Ensino Superior (0,08%) e no 
Estado houve uma diminuição deste tipo de despesa 
(-0,01%). 

Na UE-27 verificou-se um acréscimo nas Empresas 
de 0,05%, de 0,03% no Ensino Superior, mantendo-
se inalterado este indicador no que concerne ao 
Estado. (fig.3.47.) 

 

Economia 

A actual crise económica anulou o crescimento 
económico e a criação de emprego durante a última 
década. O potencial de crescimento da UE27 foi 
reduzido para metade durante a crise, ficando 
patentes as fragilidades estruturais que já existiam 
anteriormente, nomeadamente, o crescimento 
médio inferior a outros parceiros económicos devido 
ao diferencial de produtividade que se acentuou na 
última década, fenómeno este conjugado com níveis 
reduzidos de investimento em investigação e 
desenvolvimento, inovação e insuficiente utilização 
de tecnologias de informação e conhecimento. O 
mercado de trabalho e a empregabilidade segundo o 
género e idade e o número de horas trabalhadas 
demonstram uma assimetria entre os diferentes 
países da UE27. O envelhecimento da população 
traduz-se numa menor população activa e em maior 
percentagem de reformados, com a subsequente 
repercussão na despesa. 

Para 2020, a UE27 definiu, como objectivos, um 
crescimento inteligente, dependendo tal da 
educação – redução para 10% do abandono escolar e 
que 40% da população dos 30-34 anos complete o 
ensino universitário; do investimento em 
investigação e desenvolvimento de 3% do PIB e da 
agenda digital com implantação da Internet de alta 
velocidade; do crescimento sustentável com 
repercussões no clima e energia – redução em 20 a 
30% da emissão dos gases com efeito de estufa, que 
20% do consumo final de energia dependa das 
energias renováveis e competitividade, com 
melhoria do ambiente empresarial, e, finalmente, do 
crescimento inclusivo com crescimento do emprego, 
das qualificações e redução em 25% do número de 
europeus que vivem abaixo do limiar de pobreza. 

As orientações estratégicas da política de coesão e o 
relançamento da estratégia de Lisboa estruturam um 
conjunto de objectivos e metas centradas na 
inovação e conhecimento como a existência de infra- 
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estruturas de suporte para a atractividade territorial 
do investimento que permite melhorar o 
desenvolvimento económico. Para tal, a estratégia 
de desenvolvimento regional para 2007-2013 define 
como ser crucial um maior dinamismo e inovação 
empresarial, recursos humanos mais qualificados, 
estruturação e dotação de equipamentos 
conducentes à melhoria da qualidade de vida, 
preservação de recursos naturais e ambientais e 
diminuição de custos para os agentes económicos. 

O investimento na educação, investigação e 
desenvolvimento e inovação tecnológica são cruciais 
para a coesão e competitividade regional, apenas 
possíveis com a existência de condições e processos 
de adaptabilidade que permitam maiores níveis de 
coesão. 

Paralelamente, a competitividade pressupõe 
condições e processos assentes na eficácia para que 
o resultado desejado seja melhorado. 

O tecido económico do Algarve assenta em três 
sectores-chave: o turismo que integra o alojamento 
e a restauração, a construção civil e o comércio por 
grosso e a retalho. 

A deterioração da actividade económica mundial 
tem sido significativa no desempenho do nosso país 
e no Algarve, mantendo-se pelo oitavo ano 
consecutivo um diferencial de crescimento negativo, 
em relação ao conjunto da área Euro. 

O índice sintético de desenvolvimento regional 
sintetiza este mesmo desenvolvimento nas vertentes 
de coesão, competitividade e qualidade ambiental. 
Actualmente, o ISDR repercute as mudanças de 
contexto associadas, à globalização, integração 
económica internacional e à crescente concorrência 
entre os diferentes territórios, quer internacionais, 
quer nacionais, realçando diferenças da qualidade 
ambiental. Na actualidade, os paradigmas mudaram 
de concepção, de políticas assistencialistas às zonas 
menos desenvolvidas, de modo a que se permita 
uma maior equidade nas condições de vida – coesão 
económica e social. A coesão territorial exprime-se 
na sustentabilidade económica, social e ambiental, 
de modo a melhorar a atractividade dos territórios. 

A qualidade ambiental expressa a sustentabilidade 
ambiental no desenvolvimento económico, social e 
territorial. 

 

Quadro 3.I Índice sintético de desenvolvimento regional 
(Índice global) 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de Departamento de Prospectiva, Planeamento e Relações internacionais e INE , 
2011. 

 

O ISDR da Região diminuiu nos anos de 2006 e 2007, 
notando-se, em 2008, uma inversão desta tendência.  

 

Este índice assume assimetrias. Numa análise 
territorial uma imagem assimétrica do país mais 
intensa no domínio da competitividade, em que se 
salienta a diferenciação positiva do litoral em relação 
ao interior do país. O padrão da qualidade ambiental 
revela melhores desempenhos no interior. Em 2006, 
no topo ISDR, a Grande Lisboa distancia-se de todas 
as outras regiões (110), Pinhal Litoral (101,03) e 
Baixo Vouga (101,00), situando-se o Algarve em 14º 
lugar (96,66), num total de 28 Regiões. 

 

Quadro 3-II Índice sintético de desenvolvimento regional 
(Coesão) 

2004 2005 2006 2007 2008

Algarve 98,70 98,22 97,75 97,02 96,50

Continente 101,00 100,60 100,60 100,60  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Prospectiva, Planeamento e Relações internacionais e INE , 
2011 

 

No índice de coesão destacam-se 14 Sub-Regiões 
com valores superiores ao país, sendo as 7 primeiras 
e por ordem decrescente (Grande Lisboa, Baixo 
Mondego, Pinhal Litoral, Beira Interior Sul, Médio 
Tejo, Península de Setúbal, Alto Alentejo) situando-
se o Algarve em 19º lugar. 

Quadro 3-III Índice sintético de desenvolvimento regional 
(competitividade) 

2004 2005 2006 2007 2008

Algarve 97,68 98,01 96,84 97,45 98,90

Continente 100,10 100,20 100,30 100,30  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Prospectiva, Planeamento e Relações internacionais e INE , 
2011 

A Grande Lisboa, Baixo Vouga e Grande Porto 
destacam-se com níveis de competitividade 
superiores em relação ao país, assumindo a primeira 
o valor mais elevado. Todavia, as Regiões Autónomas 
da Madeira e Açores contribuem para um declínio do 
índice de competitividade em Portugal assumido em 
relação ao valor do Continente (100,27). O Algarve 
situa-se nos 7 primeiros lugares, no que concerne a 
este índice. 

Quadro 3-IV Índice sintético de desenvolvimento regional 
(Qualidade Ambiental) 

2004 2005 2006 2007 2008

Algarve 97,01 97,31 95,33 94,82 96,50

Continente 99,96 99,88 99,94 99,99  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Departamento de Prospectiva, Planeamento e Relações internacionais e INE , 
2011 

O índice sintético de desenvolvimento económico-
social ou de bem-estar concelhio (ISDESC) ou 
indicador concelhio de qualidade de vida (ISQV), 
utilizado e construído pelo Observatório Económico 
e Social da Universidade da Beira Interior

14
 tem 

como objectivo identificar e diferenciar os níveis de 
desenvolvimento económico e qualidade de vida 
entre os municípios mais pequenos ou maiores, 
assim como os concelhos rurais e urbanos.  

 

2004 2005 2006 2007 2008

Algarve 97,81 97,86 96,66 96,46 97,4 
Continente 100,26 100,22 100,27 100,3 
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Na matriz dos componentes criou-se um sistema de 
indicadores estatísticos constituídos pelas seguintes 
variáveis: condições materiais (equipamentos de 
comunicação, culturais, educativos, de saúde e infra-
estruturas básicas), condições sociais (cultura e lazer, 
educação, população, saúde, segurança e ambiente), 
condições económicas (dinamismo económico, 
mercado de habitação, mercado de trabalho e 
rendimento/consumo. 

Na ordenação dos 278 municípios portugueses e 
dentro dos 30 melhores concelhos destacam-se 
Albufeira (2º), Lagos (9º), Portimão (13º), Loulé 
(14º), Faro (18º) e Lagoa (20º), Vila Real Sto António 
(23º). Nos últimos lugares encontram-se os 
concelhos de Monchique (241º) e Alcoutim (277º). 
Comparativamente com 2004, Albufeira mantém o 
2º lugar, sendo que a evolução é positiva nos 
concelhos de Castro Marim, Tavira e negativa nos 
restantes concelhos (Fig 3.48). 

 

Figura 3.48. Índice Sintético de Desenvolvimento Económico 
e Social ou de Bem-Estar (Ranking Continente) – 2004 e 
2006 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Observatório para o Desenvolvimento Económico e Social (Universidade da 
Beira Interior) 

Da análise do ISDESC ou de ISQV considera-se que 
alguns concelhos algarvios, nomeadamente, os do 
litoral, se situam entre os melhores do país ao 
contrário dos concelhos do interior. 

 

Concentração e evolução do perfil económico 

regional 

Figura 3.49. PIB per capita 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Contas Económicas Regionais/ Extracção Fev. 2011 

 

A coesão regional é, normalmente, analisada através 
das assimetrias do PIB per capita e da produtividade, 
quer no contexto do país, quer em comparação com 
a UE. O indicador PIB per capita, relaciona o PIB 
gerado na Região e Continente, com a população da 
Região e Continente.  

A produtividade aparente do trabalho é aferida pela 
relação entre o PIB e o emprego subjacente.  

O PIB, enquanto indicador económico mais comum, 
permite-nos conhecer o valor monetário de todas as 
actividades produtivas ao incluir bens e serviços de 
serviços públicos e instituições sem fins lucrativos. 

 

Figura 3.50. Expressão do PIB per capita e produtividade do 
Continente e Região 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Contas Regionais - Fev. 2011 (Provisório 2008 e 2009) 

 

Na UE25 os países com maior produtividade em 
2008 foram, por ordem decrescente, Luxemburgo, 
Bélgica e França, contrariamente à Bulgária (35,9) e 
Roménia (44,1). Concomitantemente também é 
Luxemburgo conjuntamente com a Irlanda e o 
Chipre, que em 2007 apresentam taxas de 
crescimento anual do emprego mais elevadas. No 
nosso país de 2003 a 2006, este crescimento foi 
negativo e nulo em 2007.  

O PIB per capita da Região comparado com o valor 
médio para Portugal (100) em 1995, situávamo-nos 
na segunda unidade geográfica mais bem 
posicionada (104) a seguir a Lisboa (138) (Fig 3.50). A 
riqueza per capita no Algarve, no período 1995 a 
2008, diminui 1% continuando a destacar-se, no 
mesmo período, Lisboa com um acréscimo de 
riqueza per capita de 20% permanecendo, assim, a 
manter-se posicionada no 1º lugar. Destaca-se a 
região da Madeira em que, em 1995, o PIB per capita 
representava 89% do valor médio para Portugal, 
situando-se, em 2008, 28% acima da média nacional, 
ocupando assim a posição que detínhamos em 1995. 

Por outro lado, comparando a UE27 em 2008 o PIB 
per capita do país, medido através do índice PPS 
representa 76% (UE27=100), contudo a região de de 
Lisboa apresenta um resultado superior à EU (107%). 
A RA da Madeira assumia a 2ª posição (97%) 
imediatamente seguida pelo Algarve (79%). 

O PIB per capita da Região tem-se mantido, ao longo 
do arco temporal em estudo, mais elevado do que  
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no Continente (Fig 3.49). No Continente, o valor do 
PIB per capita tem-se mantido quase inalterado (com 
um ligeiro decréscimo de 1%), o mesmo se 
verificando na produtividade aparente do trabalho, 
enquanto na Região são evidentes flutuações da 
produtividade, com um pico em 2007.  

 

Figura 3.51. PIB per capita a preços correntes (Base 2000) 
(Milhares €)  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Contas Económicas Regionais (Última actualização: 7 Dezembro de 
2009) 

 

No decénio 1998-2008 verificou-se um decréscimo 
relativo de 11,5% no contributo do PIB da Alemanha 
e França relativamente ao PIB mundial, mantendo-se 
estável o de Portugal. A Alemanha e França detêm 
35,6% do PIB a preços correntes da UE27, 
destacando-se como os países que mais 
contribuíram para o desenvolvimento económico da 
UE27, em 2008. Em sentido contrário, Portugal tem 
um contributo muito reduzido (1,37%) superando 
apenas os valores da Hungria e Roménia e 
aproximando-se dos valores da República Checa

18
.  

A Região detém valores superiores ao Continente 
(Fig 3.51). 

 

Figura 3.52. PIB per capita por habitante em paridade do 
poder de compra UE27 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de INE (2011)  

 

O PIB per capita em PPC, permite-nos reconhecer as 
assimetrias, convertendo euros em PPC aplicável no 
quadro da UE. A comparação do desempenho 
económico das regiões portuguesas permite-nos 
reconhecer que apenas duas regiões excediam o 
valor médio da UE27. A criação de riqueza por  

 

habitante na Região foi superior à do Continente 
(considera-se o valor 100 para Portugal). 

O avolumar da riqueza dos mais ricos e a 
deterioração do poder de compra da restante 
população é reforçado por 10% dos mais ricos terem 
um aumento da sua remuneração real por hora de 
trabalho em cerca de 70%, enquanto os 
trabalhadores com rendimento mediano e os 10% 
mais pobres a diminuem 5% e 25%, 
respectivamente

19
. 

As crises financeiras são antecedidas pela redução 
acentuada do poder de compra das famílias, muito 
especialmente nas desigualdades de rendimento 
entre uma minoria muito rica e a grande maioria da 
população que, devido à diminuição do seu poder de 
compra, necessitou de aceder ao crédito. 

O poder de compra de um habitante da Região do 
Algarve, segundo o último estudo divulgado pelo INE 
2009, quantifica o poder de compra médio por 
habitante de cada região em relação ao poder de 
compra médio per capita do país (100%). Assim, e 
reportando-nos à evolução 2004-2007 realça-se a 
nível regional a variação deste indicador de 107,8 em 
2004, para 103,7 em 2007, o que significa que o 
poder de compra per capita diminuiu de 7,8% para 
3,7% em relação ao do país, enquanto no Continente 
a variação foi mínima correspondendo a uma 
diminuição de 0,5% embora continue a superar, em 
2007, o poder de compra per capita do país. Realça-
se o ano de 2005, cujo poder de compra de um 
habitante da Região foi 13% superior ao do país (Fig 
3.52). Esta análise sugere uma associação positiva 
entre o grau de urbanização das unidades territoriais 
e o poder de compra aí manifestado 
quotidianamente. 

Se considerarmos o poder de compra per capita 
segundo os ACES regista-se uma desigualdade 
acentuada entre o ACES Central e o do Sotavento, 
constatando-se que, em 2004, o poder de compra no 
ACES Central era 12,7% superior ao do país, 
enquanto no ACES Sotavento é apenas de 73,7% do 
poder de compra médio per capita nacional e no 
ACES Barlavento o poder de compra per capita no 
mesmo ano é 91,2%, ou seja, no ACES Sotavento é 
27,7% inferior ao país e no ACES Barlavento 8,8% 
inferior ao do país. De 2004 a 2007 o maior 
decréscimo do poder de compra per capita foi no 
ACES Barlavento (Fig 3.53). 
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Figura 3.53. Poder de compra per capita (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estudo sobre o poder de compra concelhio (2009) 

 

Os objectivos da ENDS 2005 – 2015 consubstanciam-
-se no crescimento sustentado da Região e da sua 
competitividade, no sentido de uma maior equidade, 
igualdade de oportunidades e coesão regional. Face 
à situação económica e às projecções para os 
próximos anos prevê-se um comprometimento 
destes mesmos propósitos. 

O poder de compra concelhio é avaliado através do 
indicador per capita (IpC) que compara o poder de 
compra manifestado quotidianamente nos 
diferentes concelhos. A distribuição regional do 
poder de compra per capita evidencia as assimetrias 
inter-regionais. O IpC permite-nos compreender a 
relação entre o grau de urbanização e o nível de 
poder de compra dos concelhos (Fig 3.53). 

 

Figura 3.54 Poder de compra per capita por concelho - 
Algarve, 2007 

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE - Estudo sobre o poder de compra concelhio (Última actualização: 07 
Dezembro de 2009)  

 

A distribuição regional do poder de compra destaca, 
em 2005, os concelhos de Faro (144,9), Albufeira 
(138,2), Portimão (124,4), Lagos (122,3), Loulé 
(122,9), Vila Real de Santo António (106,5) e Lagoa 
(100,33). A comparação com os municípios do 
interior, nomeadamente, Alcoutim, cujo poder de 
compra (48,9) é inferior, em cerca de um terço, ao 
de Faro, e Monchique (56,2) e Aljezur (69,35), 
demonstra uma acentuada disparidade regional (Fig 
3.54). Estes concelhos (Monchique, Aljezur e 
Alcoutim) são caracterizados por uma densidade 
populacional cada vez mais baixa, por um acentuado 
envelhecimento da população e por reduzida 
natalidade. A involução económica destes concelhos,  

 

no domínio das produções tradicionais, registou uma 
diminuição de agricultores/produtores, assente 
numa mão-de-obra agrícola familiar envelhecida, 
cuja idade média se situava nos 66 anos. 

Em 2007, os residentes dos concelhos de Faro, 
Albufeira, Loulé, Portimão e Lagos têm um poder de 
compra superior ao do país, distinguindo-se os 
habitantes de Faro com 41,6% do poder de compra 
per capita superior ao do país. Reconhecendo-se 
uma disparidade acentuada nos residentes em 
Alcoutim (52,8%) e Monchique (53,4%). De 2002 a 
2007, os concelhos cujo poder de compra per capita 
diminuiu substancialmente foram por ordem 
decrescente Vila do Bispo e Albufeira afastando-se 
14,68% e 11,4%, respectivamente. 

O factor de dinamismo relativo (FDR) reflecte o 
poder de compra de manifestação geralmente 
sazonal, associado a fluxos populacionais induzidos 
pela actividade turística. Contudo, um valor baixo no 
FDR não significa que a actividade turística seja 
pouco relevante, mas sim que, face ao elevado 
poder de compra manifestado de forma regular 
nessa região, o poder de compra induzido pelos 
turistas se esbata. Neste contexto, merecem 
destaque os municípios do Algarve, nomeadamente 
Faro, Albufeira e Portimão. 

 

Figura 3.55. Formação bruta de capital fixo (FBCF) (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE 2011 

 

O investimento do país registou em 2007 um 
aumento de 4,8% face a 2006. A Região contribui 
para este acréscimo com 20,6%. De 2007 para 2008, 
continuou a verificar-se um aumento de 
investimento no país (1,4%), para o qual a Região, 
contrariamente a 2007, não contribuiu dado que 
diminuiu em 1,7% a formação bruta de capital fixo 
(Fig 3.55). 
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Figura 3.56. Taxa de Inflação (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Contas económicas nacionais e Eurostat 2010 

 

A queda da procura e a redução dos níveis de 
utilização da capacidade produtiva determina a 
diminuição dos preços, especialmente nas matérias 
primas, repercutindo-se no valor negativo da 
inflação no nosso país em 2009 (Fig 3.56). 

 

Turismo 

O Turismo é uma actividade económica que resulta 
do aproveitamento dos recursos endógenos locais, 
criadora de riqueza para a economia nacional, 
regional e local, e propiciadora de desenvolvimento 
local e criação de postos de trabalho directos e 
indirectos. Assume um peso importante nas contas 
regionais representando, até 2003, 45% do PIB 
regional. Se considerarmos todas as actividades 
incluídas, nomeadamente o alojamento, 
restauração, construção, comércio especializado e 
tradicional, actividades desportivas, actividades e 
subsequentes repercussões nos operadores 
imobiliários, agências de turismo, actividades no 
espaço rural, o turismo representava mais 21% ao 
PIB regional, com evidentes reflexos no mercado de 
trabalho, particularmente na sua sazonalidade. 

 A análise que apresentamos, releva as dinâmicas da 
oferta turística, a atractividade do Algarve e 
Continente e a diferenciação territorial da dinâmica 
económica induzida pelo turismo. 

Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), 
as chegadas turísticas no mundo atingiram, em 2009, 
os 800 milhões, representando uma descida de 4% 
face a 2008. Esta situação reflecte os efeitos da crise 
económica mundial que se traduziu na volatilidade 
económica dos principais emissores, decréscimo do 
consumo e restrições por possível pandemia de gripe 
A. A OMT estima para os próximos anos um 
decréscimo em todo o continente europeu, 
nomeadamente nos países da Europa do sul onde o 
declínio previsto é de cerca de 10%. Na UE27 em 
2008 o predomínio da Espanha, Itália, França, Áustria 
e Alemanha foi evidente com os principais países 
eleitos paras o turismo. Ao considerarmos as NUTS 
da UE27, o número de noites de residentes em 
hotéis e parques de campismo teve na ilha de 
França, Catalunha, ilhas Balneares, Canárias,  

 

Andaluzia e Veneza as principais escolhas. O nosso 
país, conjuntamente com o Reino Unido, Croácia, 
Grécia, Chipre, Holanda e República Checa está no 
segundo grupo de países mais visitados em que a 
média de crescimento de dormidas entre 2004 e 
2008 em hotéis e parques de campismo na UE27 foi 
2,1%, especialmente por débito da Lituânia e Letónia 
(12%) e Portugal (8%). Luxemburgo e Chipre tiveram 
valores negativos de 2,3% e 0,4% respectivamente. 

Portugal é tradicionalmente um país de procura 
turística por parte dos estrangeiros: dois terços das 
dormidas em Portugal têm correspondido a 
estrangeiros. Em 2009, a procura de nacionais e 
estrangeiros foi, no entanto, semelhante, situação 
também verificada na Região. A sazonalidade do 
turismo concentrada nos meses de verão tem 
implicações no transporte, emprego, ambiente e nos 
proveitos que advêm das receitas turísticas. 

O turismo algarvio tem estado muito orientado para 
o sol e para o mar, muito embora, nos últimos anos, 
se tenha diversificado a oferta por actividades 
relacionadas, entre outros desafios, com a prática do 
golfe, com o turismo de habitação e com o turismo 
de natureza e áreas protegidas. 

No espaço de apenas 2 anos (entre 2007 e 2009) o 
Algarve perdeu 200 milhares de hóspedes.  

No sexténio analisado a Região teve um acréscimo 
de hóspedes (12,3%) inferior ao Continente (19,7%). 

 

Figura 3.57. Dormidas e hóspedes (Nº) – Algarve e 
Continente - 2004-2009 

9636
11542

2439

2739

27682

29955

13253 12928

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Continente - Hóspedes Algarve - Hóspedes

Continente - Dormidas Algarve - Dormidas

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2004-2009 

 

A Região, no período 2005-07, apresentou uma 
tendência de crescimento no número de dormidas, 
evidenciando-se, a partir deste ano, uma perda de, 
aproximadamente, 1,8 milhões de dormidas. 
Alinhando a actividade turística com a tendência 
nacional, viu registado um decréscimo relativo no 
sexténio de 2,5%, ao invés do Continente que 
experimentou um acréscimo de 8,2%. 

Apesar do Algarve, entre 2005/09, apresentar uma 
quebra na quota de dormidas de 3,4pp, esta quota 
fixou-se, em 2009, em 35,5%. Sendo a redução da 
quota de hóspedes menos expressiva, representou 
pouco mais de 1/5 do mercado nacional, dado a  
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estada média dos hóspedes superar a média do país 
(Fig 3.57). 

 

Figura 3.58. Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros na 
Região do Algarve por trimestre (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE Estatísticas do Turismo 2004-09. 

 

A distribuição das dormidas por trimestre entre 2005 
a 2009 reforça a sazonalidade referida na figura 3.58, 
concentrando-se de forma acentuada a ocupação 
nos estabelecimentos hoteleiros no 3º trimestre, 
logo seguida do 2º trimestre, enquanto os 1ºs e 4ºs 
trimestres têm cada vez menor peso (1,8% e 1%). O 
crescimento do mercado nacional também se 
repercute na sazonalidade dos hóspedes e dormidas 
dado m diferente comportamento do mercado 
externo que se desenvolve de forma mais 
equilibrada entre Maio me Outubro, enquanto o 
mercado nacional se concentra no 3º trimestre. 

 

Figura 3.59. Evolução do nº de hóspedes por mês (milhares) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estatísticas do Turismo 2009 

 

A Região, no último ano, experimentou um 
acréscimo relativo de hóspedes, entre Janeiro e 
Agosto, de 402,2%, reflectindo-se, igualmente, no 
crescimento relativo de dormidas (462,1%) 
(Fig.3.59). Nos meses seguintes, todavia, constatou-
se uma diminuição relativa, quer nos hóspedes 
(74%), quer nas dormidas (84,1%), até final do ano 
(Fig. 3.57 a 3.59). No Continente, a sazonalidade não 
é tão pronunciada, seja no número de hóspedes, seja 
nas dormidas, no período compreendido entre 
Março e Outubro. Continua a evidenciar-se o mesmo 
padrão da Região, para o mês de Agosto, 
observando-se, durante este mês, o maior pico de  

 

hóspedes, com efeito num acréscimo relativo de 
167%, e 271,9% de dormidas, seguido de um 
decréscimo de 54% para os hóspedes e de 70,2%, até 
final do ano, no que diz respeito às dormidas. 

 

Figura 3.60. Evolução do nº de dormidas por mês (milhares) 
– Algarve e  Continente - 2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2009. 

 

Na Região algarvia, em 2009 houve um acréscimo 
relativo de Janeiro a Agosto cifrado em 462,1% 
dormidas e, nos meses seguintes, um decréscimo 
relativo de 84,1% até final do ano, o que reforça o 
fenómeno da sazonalidade na Região. No 
Continente, a sazonalidade não é tão pronunciada, 
continuando a salientar-se o mês de Agosto como o 
de maior número de hóspedes expresso num 
acréscimo relativo de 271,9%, decrescendo em 
70,2% até ao final do ano (Fig 3.60). 

 

Figura 3.61. Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por 
concelho - Algarve – (%) - 2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Inquérito à Permanência de Hóspedes e Outros Dados na Hotelaria 

 

Em 2009, o concelho de Albufeira manteve a 
relevância de anos anteriores, embora com menos 
0,4 milhões de dormidas face ao ano anterior (Fig 
3.61). De 2005 a 2009 a evolução favorável dos 
concelhos de Vila do Bispo, Aljezur, Lagos, Faro e Vila 
Real de Sto António tem-se exprimido numa quota 
regional crescente. Em sentido oposto, Lagoa, Loulé, 
Portimão, Silves e Monchique perderam hóspedes e 
dormidas contribuindo para a redução da quebra em 
termos de quota regional, embora Loulé e Portimão 
reflictam uma involução do mercado são 
responsáveis por cerca de 3,2 milhões de dormidas.  
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A maior variabilidade de procura de mercados 
concelhios não tão explorados, relacionam-se com 
alterações do perfil do turista. 

 

Figura 3.62. Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros da 
região do Algarve segundo a nacionalidade (%) – 2005-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2005/2009. 

 

Contrariando a tendência generalizada de redução 
da procura dos ingleses (-7%) e alemães (-2,8%), os 
espanhóis, holandeses e outros países registaram um 
crescimento de 4,7% (Fig 3.62). O bom desempenho 
do mercado interno, para além de algum efeito de 
substituição das estadias e dormidas está, também, 
associado à oferta de tarifas mais favoráveis e ao 
apelo para destinos nacionais.  

No período compreendido entre 2005 e 2009, o 
número de estabelecimentos hoteleiros existentes 
na UE27 aumentou 3,8% (de 263814 a 273804 
unidades). Em média, cada unidade hoteleira da 
UE27 registou uma capacidade de 44 camas, em 
2009 (mais 2 que em 2005). No nosso país e no 
mesmo período, o número de estabelecimentos 
hoteleiros manteve-se relativamente estável e a 
capacidade de alojamento média por 
estabelecimento traduziu-se num aumento de 4,1% 
da capacidade total. 

 

Figura 3.63. Distribuição das dormidas nos 
estabelecimentos hoteleiros da região do Algarve por 
tipologiaª (%) – 2005-2009  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE Estatísticas do Turismo2005/09. 

 

A Região tem 395 estabelecimentos turísticos, dos 
quais 23% (91) são hotéis, 37% (146) apartamentos e 
aldeamentos turísticos e 21% (81) pensões,  

 

concentrando 90,5% dos quartos nos hotéis, 
aldeamentos e apartamentos turísticos

15
. A maioria 

da oferta (41%) está concentrada no concelho de 
Albufeira. A distribuição das dormidas no Algarve, 
por tipologia de alojamento, registou no quinquénio 
uma diminuição das dormidas nos apartamentos 
turísticos (0,7%) e aldeamentos turísticos (1,5%) e 
um aumento nos hotéis (0,9%), hotéis-apartamentos 
(1,1%) e outros estabelecimentos (0,2%) (Fig 3.63). 

 

Figura 3.64. Dormidas na região do Algarve por 
comparação com o registo nacional, por tipo de 
estabelecimento 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INE - Turismo em foco 2010. 

 

Ao compararmos as dormidas na Região por tipo de 
estabelecimento, com a média nacional verificamos 
que se revela um predomínio de dormidas em 
aldeamentos, apartamentos turísticos e aparthotéis, 
em oposição aos hotéis e outros estabelecimentos, 
assim como outros alojamentos com fraca expressão 
regional (Fig 3.64). 

 

Figura 3.65. Taxa de ocupação de cama nos 
estabelecimentos hoteleiros (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2004/2009. 

 

A taxa média de ocupação anual nos 
estabelecimentos hoteleiros do distrito de Faro é 
superior à verificada no Continente, acompanhando 
a tendência crescente até 2007, retraindo-se a partir 
desse ano para os valores de 2004 (Fig 3.65).  
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Figura 3.66. Taxa Liquida de ocupação-cama (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE Estatísticas do Turismo 2004/09 

 

A quebra da taxa líquida de ocupação por cama foi, 
percentualmente, no mesmo quinquénio, sempre 
superior no Algarve, tendo, como no Continente, um 
aumento relativo até 2007 inferior ao observado no 
Continente (8,2%vs9,9%) e, desde 2007, um 
decréscimo relativo observado superior 
(11,1%vs11% respectivamente) (Fig 3.66).  

 

Figura 3.67. Taxa líquida de ocupação-cama na região do 
Algarve, por tipo de estabelecimento hoteleiro 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2004/2009. 

 

Os hotéis apresentaram a maior quebra na taxa 
líquida de ocupação-cama (4,6%), seguido dos 
aldeamentos turísticos 3,8% e hotéis-apartamentos 
que, por sua vez, foram os principais responsáveis 
pela quebra nas taxas líquidas de ocupação-cama 
(4,6%, 3,8% e 3,4% respectivamente) e do total da 
quebra regional (1,6%). As pensões e os 
apartamentos turísticos amenizaram a quebra 
(aumento de 3,1% e 0,8%, respectivamente) (Fig 
3.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.68. Hóspedes e países de origem (%) – Continente 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2004/2009. 

 

A segmentação dos hóspedes entre o mercado 
nacional e estrangeiro permite perceber uma 
influência cada vez mais determinante dos hóspedes 
nacionais, quer no Continente (acréscimo 8.9%) quer 
no Algarve (acréscimo 5.5%), em detrimento do 
decréscimo dos europeus de forma mais acentuada 
no Algarve (6.5% vs 4.4%). A atractividade da Região 
supera a do continente no que se refere ao mercado 
americano reflectindo-se num acréscimo relativo de 
8,2% (fig 3.68 e 3.69). 

 

Figura 3.69. Hóspedes e países de origem (%) – Algarve 

49,0

43,4

4,9

51,7

40,6

5,3

PORTUGAL EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ÁSIA OCEÂNIA / NÃO DET.

2009

2004

 
Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Estatísticas do Turismo 2004/2009. 

 

A densidade de turismo permite comparar a estadia 
(nº de noites) com as diferentes áreas regionais. 
Nesta perspectiva, a densidade turística do Algarve é 
superior a 1000 turistas/Km2, semelhante à Grande 
Lisboa e muito superior a todo o território nacional. 
A nível europeu, Bruxelas lidera a densidade turística 
(31113 noites/Km2), seguida pelas cidades de 
Londres, Malta, Viena, Praga e Berlim. 
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Figura 3.70. Estada média de hóspedes estrangeiros (nº de 
noites) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de Inquérito à permanência de hóspedes e outros dados na hotelaria 
2010. 

 

A diminuição da estada média dos hóspedes 
estrangeiros (Fig 3.70) foi mais acentuada no Algarve 
do que no Continente português, conquanto o 
número de dormidas dos hóspedes estrangeiros seja, 
ainda, de mais 2 noites na Região do que no 
Continente. 

 

Intensidade turística 

A intensidade turística é um indicador que 
demonstra a importância relativa do turismo para a 
Região, assim como a sua sustentabilidade. 

A relação entre a quantidade de turistas e população 
residente num determinado território permite-nos 
conhecer a dimensão dos potenciais impactes 
resultantes. A actividade turística promove o 
desenvolvimento e crescimento económico das 
comunidades, mas o número excessivo de visitantes 
induz impactes ambientais e sociais negativos, tal 
como se verifica nos padrões de consumo de 
recursos naturais e modificação da paisagem. 

 

Figura 3.71. Hóspedes por habitante (Nº) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de  INE - Estatísticas do Turismo 2009 

 

O número de hóspedes por habitante na Região é 
francamente superior ao Continente (Fig 3.71). Ao 
longo do sexténio o número de hóspedes por 
habitante na Região aumentou 0,4 enquanto, no 
Continente, o valor tem-se mantido praticamente 
constante, com um ligeiro acréscimo de 0,1. Na  

 

Região algarvia, o concelho de Albufeira tem a maior 
intensidade turística no espaço regional atingindo, 
nalguns anos, 90 estrangeiros por 100 residentes em 
especial nos meses de Julho e Agosto. 

Esta concentração, embora se mantenha elevada, 
começou a diversificar-se a partir de 2005, 
reflectindo-se no índice de Gini.  

O rendimento por quarto disponível em 2009 no 
nosso país foi de 28,1 euros, bastante inferior ao de 
2008 (31.3 euros) correspondendo a uma queda de 
10%. Para esta evolução negativa contribuíram todas 
as regiões. 

O rendimento por quarto disponível em 2009 no 
nosso país foi de 28,1 euro, bastante inferior ao de 
2008 (31.3 euros) correspondendo a uma queda de 
10%. Para esta evolução negativa contribuíram todas 
as regiões. 

A actividade turística Regional registou durante todo 
o ano de 2009 quebras em todos os indicadores, 
sendo que a quebra das dormidas do mercado 
externo reduziram os proveitos em 12,8%. 

 

Figura 3.72. – Proveito de aposento por capacidade de 
alojamento (milhares €) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de INE, Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) - 
Estatísticas do Turismo. 

 

Os proveitos de aposento dos estabelecimentos 
hoteleiros têm sido sempre superiores no 
Continente (Fig 3.72). A Região, no sexténio em 
análise teve, no entanto, um acréscimo superior nos 
proveitos (18,8pp) do que o Continente (5,0pp). Esta 
tendência foi gerada pelos 333.654 milhares de 
euros em proveitos em estabelecimentos hoteleiros 
regionais que ascenderam a 361.290 milhares de 
euros em 2009, situação que denuncia o contexto 
económico que neste ano correspondeu a uma 
perda de 42283 milhares de euros. 

A actividade turística Regional registou durante todo 
o ano de 2009 quebras em todos os indicadores, 
sendo que a quebra das dormidas do mercado 
externo reduziram os proveitos em 12,8%. 
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Figura 3.73 Movimentos nos aeroportos 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Anuário Estatístico da Região do Algarve 

 

Os movimentos internacionais dos oriundos dos 
países da UE27 deram-se principalmente para o 
Algarve em todos os anos em estudo, enquanto os 
movimentos nacionais ocorreram maioritariamente 
no Continente. Em média, os movimentos 
internacionais para o Algarve suplantaram em cerca 
de 15% os realizados no Continente (Fig 3.73) 

 

Empresas 

A dinâmica industrial das regiões é diferenciada 
apresentando perfis de especialização que permitem 
a penetração em mercados externos e as 
exportações.  

Na análise regional do sector empresarial as 
empresas estão classificadas segundo a localização 
da sede, independentemente da distribuição 
geográfica dos seus estabelecimentos. Para as 
empresas de grande dimensão, este aspecto assume 
especial relevância a nível regional.      

O nascimento de novas empresas na região 
apresentou de 2004 a 2007 um crescimento 
significativo (Fig. 3.74).  

 

Figura 3.74. Natalidade/Mortalidade das empresas (%) 

15,00

15,75

14,84

14,11

10,82

15,35

11,45

15,82

2004 2005 2006 2007 2008

Natalidade - Algarve Natalidade - Continente

Mortalidade - Algarve Mortalidade - Continente
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INE, “Demografia das Empresas”, Programa operacional do Algarve 

 

Em 2004, nenhuma actividade apresentou mais 
mortes do que nascimentos. No ano seguinte 
constata-se que no domínio das indústrias 
extractivas e construção a mortalidade foi superior à 
formação de novas empresas (1,67% e 1,19%  

 

respectivamente). Em 2006, a mortalidade das 
empresas recaiu especialmente nas indústrias 
transformadoras (19,5%), pesca (17,7%), transportes 
e armazenagem (15,0%). 

Na Região, a natalidade empresarial é maior do que 
no Continente, contudo a mortalidade empresarial 
assume valores mais elevados no Algarve (Fig 3.74 e 
3.75). 

O melhor valor da natalidade na UE25 em 2004 e 
2005, é para a UE25 5,33 para a Suécia e o pior 12,84 
na Republica Checa. 

 

Figura 3.75. Natalidade das empresas por sector de 
actividade (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INE , Demografia das Empresas ( 2009). 

 

A geografia da produtividade das indústrias 
transformadoras centra-se na região norte e em toda 
a região litoral e Alentejo. Na região do Algarve 
(2,9% em 2008) a proporção de VAB das indústrias 
transformadoras entre 1995 e 2008 apresenta 
valores francamente inferiores ao do país (13,7% em 
2008 vs 18,25) no mesmo arco temporal.  

A repartição do VAB das indústrias transformadoras 
por actividade no Algarve em 2008 registam valores 
mais elevados do que no país nas indústrias 
Alimentares, de bebidas e tabaco (33% vs 14,6%); 
nas indústrias da madeira, fabricação de pasta de 
papel, cartão e impressão (12,1% vs 10,6%) e na 
fabricação de artigos de borracha, matérias plásticas 
e outros produtos minerais não metálicos (25,2% vs 
12,6%). Nas indústrias metalúrgicas e fabricação de 
produtos metálicos excepto máquinas e 
equipamentos, a região assume um valor 
ligeiramente superior ao do país (12,8% vs 12,6%). 
Em suma, as alterações nas actividades de 
especialização que se matem de 1995 e 2008 na 
região são as que dizem respeito ao grupo das 
indústrias alimentares e da fabricação de artigos de 
borracha. Em 2008 inicia-se uma actividade de 
especialização industrial (VAB) de fabricação de 
coque e produtos petrolíferos refinados. A região 
aumentou o n.º de actividades que tinha mais 
importância na estrutura regional quando 
comparando com a estrutura de repartição nacional. 

As indústrias transformadoras registaram no período 
em análise uma amplitude diferenciadora em relação  
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às indústrias da construção e serviços, permitindo 
concluir que na região o decréscimo foi mais 
acentuado (45,8%) do que no continente (38,1%). 

A dinâmica construtiva no Algarve tem sido uma das 
actividades com relevo a nível regional, sendo uma 
das áreas com maior responsabilidade pelo 
desemprego regional. Em 1995 contribuiu 4,7% do 
VAB do Algarve ocupando o 8º lugar na 
hierarquização das actividades económicas. Em 2008 
contribuiu com 7,2% do VAB, assumindo a 5ª 
posição, precedida pelas actividades económicas de 
alojamento e restauração (16,9% do VAB), 
actividades imobiliárias de aluguer e serviços de 
prestação às empresas (15,8% do VAB), comércio por 
grosso e a retalho e reparação de veículos (14,2% do 
VAB) e os serviços (8,9% do VAB). 

 

Em 2009, o sector da construção registou o maior 
rácio de endividamento (0,80), denotando a 
necessidade de recorrer a capitais alheios para o 
financiamento das actividades, reflectindo-se tal 
numa fraca solvabilidade (0,25) e autonomia 
financeira (0,20).  

O clima de crise económica que atravessa a Europa, 
Portugal e a Região tem um impacto particularmente 
negativo no desempenho do sector empresarial, 
manifestando um decréscimo das principais variáveis 
económicas face ao ano 2008, nomeadamente, o 
volume de negócios teve uma quebra de 10,2 % 
havendo-se destacado como o sector financeiro mais 
afectado pela contracção deste indicador a nível 
nacional.  

O perfil de distribuição regional das empresas sofreu 
uma taxa de variação, em 2009, comparativamente 
com 2008, de -2,9 % com repercussões na 
concentração pessoal ao serviço e com uma taxa de 
variação 2008/2009 de -5,7 %.  

A Região apresentou o VAB per capita mais baixo do 
pais e comparativamente com o ano 2008, uma taxa 
de variação -14,1 %.  

 

Inovação 

As actividades de inovação reportam-se à aquisição 
de máquinas, equipamentos, software, trabalhos de 
engenharia e desenvolvimento, formação e 
investigação e desenvolvimento, que pressupõem a 
implementação de uma inovação de produto ou 
processo.  

Os dados apresentados em relação às actividades de 
inovação das empresas obedecem às 
recomendações metodológicas do Eurostat e são 
elaboradas pelo GPEARI, de dois em dois anos, 
observando-se que o período a que nos reportamos 
é de 2006 a 2008.  

As empresas com actividades de inovação de 
produtos e/ou processos de inovação abandonados 
e incompletos e/ou inovação organizacional são, a  

 

nível do país, cerca de 58 %, enquanto 42 % das 
empresas não apresentam actividades de inovação.  

Na Região, das 434 empresas 62% estão/estiveram 
envolvidas em actividades de inovação, sendo que 
38% não desenvolveram actividades de inovação.  

De um total de 21567 empresas existentes a nível 
nacional 50% desenvolveram actividades de 
inovação tecnológica, valor este superior ao 
registado na região (44%), tal como se verifica em 
relação à inovação de produto (34% vs 32%). De 
modo inverso, a inovação de processo é superior no 
Algarve (44%), quando comparado com o Continente 
(42%).    

Contudo, as actividades de inovação tecnológica na 
indústria estão sub-valorizadas, quando comparadas 
com a área dos serviços. 

Tanto a nível regional como ao nível do país, a 
aquisição de maquinaria, equipamento e software 
(72%), assim como as actividades de formação 
(58%), apresentam os mesmos valores. 

As actividades de marketing (32% vs 29%), 
investigação e desenvolvimento intramuros (45% vs 
30%) e extramuros (24% vs 17 %), assim como a 
aquisição de conhecimentos externos (21% vs 20%) é 
superior a nível nacional do que a nível regional.  

As empresas que introduziram produtos novos para 
a empresa (22% vs 25%) ou novos produtos para o 
mercado (15% vs 18%) são também em menor 
volume na esfera regional do que a nível nacional. A 
região de Lisboa é a que mais contribui para esta 
diferença, possivelmente devido ao facto de uma 
grande fatia das empresas estarem sediadas na 
capital do país.  

Na análise nacional, as telecomunicações, 
consultoria informática (55%) e a indústria 
petrolífera, química e farmacêutica, evidenciam-se 
como as principais indutoras de novos produtos.  

A inovação desenvolvida pelas empresas no domínio 
do produto e/ou processo são responsáveis por uma 
despesa de 54 % na indústria, a nível do país. No 
Algarve, a despesa em inovação, 
independentemente do sector de actividade 
económica é a mais baixa a nível nacional. 

O volume de negócios, resultante da venda de 
produtos novos para o mercado é de 12 %, valor 
idêntico ao nacional.  
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Figura 3.76. Actividades de inovação das empresas – 2006-
2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  IN , Inquérito comunitário à inovação ( 2008.) 

 

Os objectivos das empresas com actividades de 
inovação de produtos ou processos consideram 
prioritariamente, a nível regional, a necessidade de 
melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a 
quota de mercado e ir ao encontro das 
regulamentações ambientais, de saúde e segurança 
(Fig 3.76). As prioridades a nível nacional, passam 
por melhorar a qualidade dos produtos, aumentar a 
quota de mercado e alargar a gama de produtos.  

 

Importações e exportações 

As exportações de altas tecnologias representam 
para Portugal cerca de 7% do total de exportações, 
valor inferior à média da UE27 (15%) (Fig 3.77). O 
país importa essencialmente combustíveis e óleos 
lubrificantes, bebidas e tabaco, máquinas e 
equipamentos e exporta principalmente outros 
produtos manufacturados e máquinas e 
equipamentos de transporte. 

 

Figura 3.77. Importação e exportação de bens e produtos 
do total de importações/exportações (%) 2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE e Eurostat 

 

Comércio e retalho 

O comércio foi o sector que evidenciou, em 2009, a 
nível nacional, os maiores valores de autonomia 
financeira (0,32) e de solvabilidade (0,48) e 
apresentou o endividamento mais baixo (0,68). 

 

Agricultura 

Em 2007, a proporção de produtores agrícolas 
singulares com actividade a tempo completo na 
exploração era de 8%, o valor mais baixo do 
Continente (21%) e de todas as regiões NUTSII. A 
proporção de produtores agrícolas com formação 
profissional agrícola era de 9%, valor inferior ao 
Continente (13%) e de todas as regiões NUTSII. A 
idade média do agricultor singular – 67 anos era a 
mais elevada do país.  

O número médio de cabeças por superfície agrícola 
utilizada é de 0,25, valor inferior ao de Portugal 
Continental (0,54) e ao das restantes regiões NUTSII. 
As produções agrícolas principais, comparativamente 
com o Continente, são os citrinos – 28,2vs25,2 
toneladas/hect, frutos secos – 31,8vs44,6 ton/hect, 
cereais – 2,6 vs3,4 ton/hect, e amêndoa – 0,1vs0,3 
ton/hect.  

Pescas 

 

 

 

Figura3.78 Pescadores matriculados em 31 de Dezembro 

 

 
Fonte:  Elaborado por  Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a 
partir de Anuários Estatisticos da Região do Algarve - INE, I.P. e Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas - Direcção-Geral das Pescas 
e Aquicultura, Estatísticas da Pesca. 

A relevância desta actividade a nível regional tem 
diminuído registando-se, de 1990 a 2004, uma 
quebra de cerca de 40% no número de pescadores e 
na frota, o que se reflectiu num decréscimo 
acentuado da quantidade de pescado descarregado 
sendo o preço médio de pesca descarregada no 
Algarve de 2,2€/Kg vs 1,5€ no Continente, 
registando-se como as espécies mais capturadas a 
cavala, os moluscos, a sardinha, o carapau, 
destacando-se, no Continente e por ordem 
decrescente a sardinha, os moluscos, a cavala e o 
carapau (Fig 3.78). 

 

Mercado de trabalho 

Em jovens e adultos jovens o risco de encontrar 
emprego ou de aceder ao primeiro emprego é 
diferente. A escolaridade completa melhora as 
perspectivas, caso tenha concluído o ensino 
secundário ou pós-secundário, tem 34,4% mais  
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possibilidade se detêm o ensino superior, sendo a 
variação de 73,1%, em comparação com o ensino 
básico. O efeito da escolaridade é mais elevado para 
as mulheres e na experiência laboral 
concomitantemente com a escola, o efeito é mais 
positivo para os rapazes. Na Região, não existem 
diferenças significativas no que concerne à relação 
homem / mulher. 

A idade média de transição da escola para o 
mercado de trabalho, no Algarve é de 19 anos, em 
similitude com o país. O tempo que medeia entre a 
saída da escola e o ingresso num trabalho é, em 
média, de 20,4 meses. Nos possuidores de cursos 
vocacionais e nos mais jovens (15-19 anos) a duração 
é inferior a 12,7 meses e 11,4 meses, 
respectivamente. Estes jovens integram-se como 
operários, trabalhadores não qualificados, 
administrativos

13
. Iniciam-se, assim, em 

desvantagem, dado que a maioria não terminou o 
ensino obrigatório, augurando um futuro de 
vulnerabilidade social, baixos salários, insegurança 
laboral e risco de desemprego. 

A maioria das empresas actua no sector dos Serviços, 
com um peso relativo a ser reforçado, em 
detrimento da Industria e Agricultura. 

As ofertas de emprego recebidas nos Centros de 
Emprego têm aumentado desde 2005, mas com 
menor intensidade em 2008. Também o número de 
colocações efectuadas tem vindo a crescer no 
mesmo período, porém a um ritmo inferior, 
saldando-se numa proporção de cerca de 50% de 
ofertas preenchidas. 

O sector dos Serviços foi o que apresentou o maior 
número de ofertas e o sector da Indústria, energia e 
água e construção o menor número de ofertas

16
. 

Numa perspectiva evolutiva e efectuando a 
comparação de 2009 com 2004 sobressaem os 
decréscimos verificados na população activa do 
género masculino no Algarve (3,6%), Continente 
(1,9%) e UE27 (1,8%). Pelo contrário, no género 
feminino, a população activa teve um acréscimo no 
Algarve (4,5%), no Continente (2,2%) e na UE27 
(2,3%) (Fig 3.79).  

 

Figura 3.79. População activa por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); EUROSTAT 
2010) 

 

Na Região, esta transferência é mais notória (0,9%) 
do que na UE27 (0,5%) e Continente (0,3%). Estas 
diferenças encontram-se, provavelmente, associadas 
à estrutura e movimentos populacionais. 

Da análise regional à população activa dos 15-24 
anos, verifica-se um acréscimo de 12,5%, 
inversamente ao que sucede no Continente e UE27, 
em que se observa um decréscimo de 20% e 8,4%, 
respectivamente. É, também, no Algarve que a 
população activa dos 25 aos 34 anos regista o maior 
acréscimo (7,5%) quando comparada com a UE27 
(4%) e Continente (3,7%). Pertencer ao grupo etário 
dos 35-44 anos significa a assumpção de um maior 
acréscimo a nível nacional (4%) e Região algarvia 
(3,7%) do que na UE27 (3,6%). Foi na população com 
≥45 anos que a UE27 se evidenciou com o maior 
acréscimo (5,6%), embora sem grande diferença 
nacional e regional (5,3%) (Fig 3.80). 

 

Figura 3.80. População activa por grupo etário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) e Eurostat, 
2010. 

 

A representatividade da população activa da Região, 
dos 15 aos 34 anos, é evidente e muito semelhante a 
partir dos 35 anos. 

 

Figura 3.81. População activa por nível de escolaridade (%) 
2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); Eurostat, 2010 
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Continuamos a ter, no nosso País e Região, 
especialmente em detrimento da população 
envelhecida e das regiões mais interiores, indivíduos 
que nunca frequentaram a escola, 4 em cada 100 
algarvios, valor francamente inferior ao valor 
nacional (7 em cada 100). As competências 
académicas centram-se, cada vez mais, no ensino 
secundário, destacando-se a Região (acréscimo de 
31,3%vs21,4% relativamente ao Continente) (Fig 
3.81). Na UE27 e no sexténio em análise completar o 
ensino superior é, cada vez mais, uma prática 
corrente (+17,4%), tendendo para uma menor 
percentagem da população com o ensino básico 
(decréscimo 11,2%), mantendo-se o ensino 
secundário com valores inalterados. 

No Algarve há cada vez menos indivíduos cuja 
escolaridade termina com o ensino básico (-6,1%) 
transferindo-se para níveis de ensino mais elevados, 
nomeadamente, no secundário (+31,3%) e 
universidade (+15,4%), valor este alcançado também 
no Continente, embora se distanciem dos algarvios 
no decréscimo no ensino básico (-4,5%) e no 
terminus do ensino secundário (+21,4%). 

 

Figura 3.82. Taxa de actividade (15-64 anos) (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); 
PORDATA/EUROSTAT 2010 

                    

A taxa de actividade da população em idade activa 
(≥15 anos) foi estimada, na Região, no final do ano 
em 76%, (equivalente a um acréscimo de 3,2%), 
evidenciando-se com um valor superior ao 
Continente (73,8%) e UE27 (71,1%) (Fig 3.82). 

A taxa de actividade é sempre mais elevada nos 
homens, independentemente da Região. Todavia, 
apesar de se revelar mais elevada no género 
masculino, a evolução demonstra um crescente 
aumento na taxa de actividade nas mulheres (Fig 
3.83). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.83. Taxa de actividade por género (%) – 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); 
PORDATA/EUROSTAT 2011 

 

Figura 3.84. Taxa de actividade por grupo etário (%) 2004-
2009. 
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de INE, Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); EUROSTAT 
(Última Actualização: 25 Janeiro 2011) 

 

Figura 3.85. Taxa de actividade segundo o nível de 
escolaridade (%) – 2004-2009 

85,1 86,0 81,3 84,7

66,9 65,0 75,3 70,9

66,7 65,7 68,2 67,2

75,9 77,9 77,6 74,5

59,0 59,4 51,0 52,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Básico 1º Ciclo Básico 2º Ciclo Básico 3º Ciclo Secundário Superior

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego (Última Actualização: 17 Fevereiro de 2010) 

 

A taxa de actividade é mais alta nos indivíduos que 
possuem o nível de escolaridade mais elevado e mais 
baixa nos que possuem o 1º ciclo do ensino básico. 
Existe uma diminuição de 2004 para 2009 da taxa de 
actividade nestes mesmos níveis de escolaridade (Fig 
3.85). 
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Figura 3.86. População Inactiva por género (%) –2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); 
PORDATA/EUROSTAT (Última Actualização: 16 Novembro de 2010) 

 

A população inactiva é predominantemente do 
género feminino, atingindo no Continente e Algarve 
valores inferiores aos da UE27. Regista-se na Região 
algarvia uma melhoria relativa de 3,5% na população 
inactiva feminina, ao passo que nos homens houve 
um agravamento relativo de 4,8%. No Continente e 
UE27 os valores mantêm-se estáveis (Fig 3.86). 

 

Figura 3.87. População Inactiva por grupo etário (%) – 
2004-2009. 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Anuários Estatisticos da Região do Algarve (2004-2009)Eurostat 2011 

 

As percentagens de população inactiva no sexténio 
2004-2009 são consistentemente mais elevadas nos 
grupos etários extremos (15-24 anos e >45 anos), 
existindo uma estabilidade no Algarve e um ligeiro 
aumento no Continente e UE27 (Fig 3.87). 
 

Figura 3.88. População Inactiva por nível de escolaridade 
(%) – 2004-2009. 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT (Última Actualização: 31 Janeiro de 2011) 

 

A população inactiva é, percentual e 
consistentemente, mais elevada nos níveis de 
escolaridade mais baixos, tendendo a diminuir 
conforme aumenta o nível de escolaridade. 
Proporcionalmente e comparativamente com 
Portugal, a inactividade na UE27 é superior nos 
níveis académicos mais elevados (Fig 3.88). 

 

Figura 3.89. População Inactiva segundo a categoria (%) 
2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); 
PORDATA/EUROSTAT (2010) 

 

Tanto no Continente como no Algarve, os 
reformados e os estudantes formam as categorias 
mais frequentes da população inactiva, constatando-
se, no sexténio, um aumento percentual nos 
reformados (3pp no Algarve e 4pp no Continente) 
(Fig 3.89). 

 

Figura 3.90. Taxa de Inactividade por género (%) 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego (última Actualização: 17 Fevereiro 2010); 
EUROSTAT (Última actualização: 31 Janeiro 2011) 

 

A taxa de inactividade, no período em estudo, tende 
a aumentar nos homens e a diminuir nas mulheres. É 
mais elevada na Região que no Continente e inferior 
à verificada na UE27, em ambos os géneros. Pelo 
contrário, no Algarve, nos homens sofreu um ligeiro 
aumento (Fig 3.90). 
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Figura 3.91.  Taxa de Inactividade por grupo etário (%)  – 
2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego (última Actualização: 17 Fevereiro 2010) 

 

A evolução da taxa de inactividade é mais vincada 
nos grupos etários >65 anos e 15-24 anos. Existe 
uma diminuição relativa, no sexténio em estudo, no 
grupo etário >65 anos de 8,5% e 8,9% e 15-24 anos  
de 7,9% e 5,8%, respectivamente, no Algarve e 
Continente (Fig 3.91). 

 

Figura 3.92. Duração do horário de trabalho semanal 
(horas) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Inquérito ao Emprego; Eurostat (2011) 

 

O horário de trabalho semanal na Região é inferior 
ao praticado na UE27, mas superior ao praticado no 
Continente (Fig 3.92). 

 

Figura. 3.93 Evolução percentual dos empregados dos 15-
64 anos (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/Eurostat - Portal das Estatísticas Oficiais (2010); para o Algarve a  fonte 
é INE - Estatísticas do Emprego ( 2010) e Eurostat 2010 

 

A população empregada dos 15-64 anos tende a 
diminuir tanto no Continente como no Algarve, 
assumindo na Região valores superiores aos do 
Continente e UE27. O decréscimo relativo é 
ligeiramente superior no Continente (2,3%) que no 
Algarve (2,2%). Ao invés, na UE27, a tendência 
crescente que se verificava sofreu uma inflexão a 
partir de 2008 (3.93).  

 

Figura.3.94 População empregada por género 
(%)
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

A população empregada é superior nos homens (Fig 
3.94). No Algarve atinge valores superiores no 
género masculino e inferiores no feminino, existindo 
uma recuperação relativa da população empregada 
feminina de 4,8% e um agravamento relativo de 
5,6% no Continente. 

 

Figura 3.95. População empregada por grupo etário (%). 

9%

27% 25%

39%

7%

25% 26%

42%

8%

27% 27%

39%

7%

25% 26%

42%

2004 2005 2006 2007 2008 2009

ALGARVE CONTINENTE  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE - Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

O grupo etário com >45 anos é o que, 
proporcionalmente, apresenta maior 
empregabilidade no Continente e Algarve, tendo 
vindo a assumir um peso relativo cada vez maior ao 
longo do período em estudo  (7,7%). Não existem 
diferenças assinaláveis nos restantes grupos etários 
(Fig 3.95). 
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Figura 3.96. Proporção da população média empregada por 
nível de escolaridade (%) 2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE - Inquérito ao emprego (2010) 

 

Existe uma relação inversamente proporcional entre 
a taxa de emprego e o nível de escolaridade, no 
sentido em que o emprego tem um peso superior 
nos possuidores do ensino básico e secundário, tanto 
no Continente como no Algarve (Fig 3.96). 

 

Figura 3.97. População empregada a tempo completo vs 
part-time no total de empregados (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); Eurostat 
(Última Actualização: 1 Novembro 2010 e 18 Janeiro 2011) 

 

O part-time é um sistema laboral mais utilizado na 
UE27 que no Continente ou no Algarve, enquanto o 
regime de trabalho em full-time tem tido um 
incremento na Região (+1,4%) relativamente ao 
Continente e UE27 (Fig 3.97). 

 

Figura 3.98 População empregada por conta própria vs 
conta de outrém no total de empregados (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

Existe um incremento, no Algarve, no período sob 
análise, da população empregada por conta de 
outrém (+6pp), enquanto nos empregados por conta 
própria se verifica um decréscimo (-4,5%) (Fig 3.98). 

 

Figura 3.99. Proporção de trabalhadores com ensino 
secundário ou superior em profissões não qualificadas (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INE (“Retrato Territorial de Portugal 2007”, ed. 16 Jun 2009) e INE/Inquérito 
ao emprego 

 

Figura 3.106. População empregada por profissão principal 
(%) 2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego (2010) 

 

Na Região algarvia predomina como profissão 
principal o pessoal dos serviços e vendedores 
(21,3%vs15,8%), os trabalhadores não qualificados 
(17,0%vs11,7%) e, finalmente, os quadros superiores 
da administração pública, dirigentes e quadros, 
sendo que as restantes profissões principais são mais 
prevalentes em Portugal (Fig 3.99). 
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Figura 3.100. População empregada segundo o sector de 
actividade principal (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve, a 
partir de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

O sector terciário é a principal fonte de emprego no 
Algarve com valores mais elevados que no 
Continente. Ao invés o sector secundário tem um 
peso maior no Continente. As diferenças mantêm-se 
constantes ao longo do período em estudo (Fig 3.100 
e 3.101). 

 

Figura 3.101. Proporção da população empregada por 
sector de actividade económica (%) – 2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego (2010) 

 

Na população empregada o sector terciário é o que 
maior peso apresenta na empregabilidade, tanto no 
Continente como no Algarve. Tem maior 
representatividade na Região, à custa sobretudo do 
género feminino (Fig 3.101). O sector secundário 
distancia-se pela negativa no Algarve e é mais 
frequente no género masculino, à semelhança do 
que acontece no Continente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.102. Taxa de Emprego por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de 
INE, Inquérito ao Emprego (Última Actualização: 17 Fevereiro 2010); EUROSTAT 
(Última actualização: 31 Janeiro 2011) 

 

Da observação do gráfico 3.102 pode-se tirar as 
seguintes ilações; antes de mais a taxa de emprego 
na EU-27 é bastante superior quando comparada 
tanto com a do Continente como com a do Algarve 
(sempre maior no sexo masculino do que no 
feminino, para todos os anos e todas as áreas em 
estudo). Para além disto observa-se que as taxas de 
emprego no género feminino, na Região e no 
Continente se mantêm quase inalteradas durante os 
anos em estudo, o mesmo acontecendo no género 
masculino na EU-27. Por fim denota-se uma 
diminuição de 3,5% da taxa de emprego masculina 
no Continente, tendência esta acompanhada pela 
Região (- 4,1%). 

 

  Figura 3.103. Taxa de emprego por grupo etário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquério ao Emprego (Última Actualização: 17 Fevereiro de 2010); 
Eurostat (2011) 

 

Ao nível dos grupos etários, a empregabilidade não é 
uniforme, no sexténio em estudo. É mais elevada nos 
grupos etários 25-34 anos e 35-44 anos, com uma 
redução no Continente de 2,6pp e 1,7pp, 
respectivamente, de 2004 para 2009 e no Algarve, 
nos mesmos grupos etários, com uma redução de 
4pp e 5,9pp respectivamente (Fig 3.103.). 

Na UE27, ao longo dos 6 anos em estudo, verifica-se 
um ligeiro aumento no que respeita à taxa de 
empregabilidade de portadores do grau de ensino 
secundário, face a uma ligeira diminuição de 
portadores de nível de ensino básico. Em relação à 
situação portuguesa é de salientar uma diminuição  
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que ronda os 3% para portadores do grau de ensino 
básico e superior, que vem contrariada por um 
aumento do ensino secundário. Finalmente e mais 
objectivamente, observa-se uma taxa de emprego 
superior (Portugal face à UE27) nos níveis básico e 
superior. 

 

Figura 3.104. Taxa de Emprego segundo o nível de 
escolaridade completo (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego (2010); EUROSTAT (2011) 

 

As taxas de emprego são mais elevadas nos níveis de 
escolaridade superiores, manifestando-se, a este 
nível, semelhantes no Continente e Algarve. Nos 
restantes níveis de escolaridade, em geral, são 
superiores no Algarve (Fig 3.104). 

 

Desemprego 

O aumento do desemprego nos dois últimos anos 
parece ter incidido sobretudo em dois grandes 
grupos de trabalhadores: um primeiro mais velho e 
com qualificações escolares baixas ou muito baixas, 
um outro composto por activos mais jovens e com 
qualificações intermédias (Fig 3.118). Um terceiro 
fenómeno, porventura um dos principais problemas 
que o país vai ter que enfrentar nos próximos anos, é 
o aumento do tempo de permanência numa situação 
de desemprego. Em suma, os mais velhos têm 
grande dificuldade de reentrar no mercado de 
trabalho e o acesso ao primeiro emprego ou a 
reintegração no mercado de trabalho em fases 
iniciais do trajecto profissional, são problemas com 
que os trabalhadores mais jovens têm de se 
confrontar, sendo neste panorama o género 
feminino mais representado. 

No final de 2010, contabilizaram-se 519888 pedidos 
de emprego de desempregados nos Centros de 
Emprego do Continente, o que se traduz num 
aumento de 3% face a 2009, resultando assim num 
acéscimo anual de 15113 registos. O Algarve foi a 
Região do Continente que mais contribuiu para esta 
variação crescente (+10,5%). 

 

 

 

 

Figura 3.105. População desempregada por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); 
PORDATA/EUROSTAT  2010 

 

Existem variações acentuadas, expressando o género 
feminino valores mais elevados, em especial no 
Continente, verificando-se no início e final do 
sexténio, no Algarve, em ambos os géneros, o 
mesmo valor da população desempregada. 

Quanto ao Continente, as flutuações são mais 
atenuadas, existindo uma recuperação relativa de 
+2% nos homens e uma perda relativa de -2% nas 
mulheres, no final do sexténio. Na UE27, a tendência 
do desemprego apresenta sinais contrários: 
decrescente para os homens e crescente para as 
mulheres (Fig 3.105). 

 

Figura 3.106. População desempregada por grupo etário 
(%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009); 
PORDATA/EUROSTAT (2010). 

 

Figura 3.107. População desempregada segundo os tipos de 
desemprego (%) – 2004-2009 
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A maioria da população desempregada, tanto no 
Continente como no Algarve, procura novo emprego, 
estando desempregada há menos de um ano, com 
valores mais elevados no Algarve, existindo um 
aumento dos desempregados com pelo menos a 
escolaridade obrigatória, de 2004 para 2009, no 
Algarve (5pp) e Continente (6pp) (Fig 3.107). 

 

Figura 3.107. População desempregada segundo o sector 
de actividade principal por género - Primário (%) 

10

7

4

3

11

11

13

12

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Algarve - H Algarve - M Continente - H Continente - M

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE - Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

O desemprego no sector primário mantém-se 
relativamente estável no Continente, em ambos os 
géneros, enquanto no Algarve o decréscimo relativo 
é mais elevado nos homens (30%) que nas mulheres 
(25%) (Fig 3.107) 

 

Figura 3.108. População desempregada segundo o sector 
de actividade principal por género - Secundário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

Quanto ao sector secundário, os valores na 
população desempregada são superiores nos 
homens, mantêm-se relativamente estáveis no 
Algarve, enquanto, no Continente, a tendência é 
decrescente (decréscimo relativo de 4,9% nos 
homens e 15% nas mulheres) (Fig 3.108) 

 

 

 

 

 

Figura 3.109. População desempregada segundo o sector 
de actividade principal por género - Terciário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE- Anuários Estatísticos da Região do Algarve (2004-2009) 

 

O desemprego feminino é francamente superior no 
sector terciário, existindo uma tendência crescente 
em ambos os géneros no Continente (aumento 
relativo de 7,5% nas mulheres e 4,2% nos homens) e 
na Região (2,2% nas mulheres e 8,6% nos homens) 
(Fig 3.109). 

Tanto no Algarve como no Continente o desemprego 
masculino é mais frequente no sector secundário, 
enquanto o feminino predomina fortemente no 
terciário. No sector primário, no Continente, existe 
um ligeiro aumento do desemprego na população 
feminina ao contrário do que se verifica na Região. 

 

Figura 3.110. Prevalência do desemprego de longa duração 
(%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE -  Inquérito ao emprego e Eurostat  (2010). 

 

O desemprego de longa duração na Região em 2009 
(3,6%), embora inferior ao Continente (4,5%) 
representou, no período em estudo, um acréscimo 
relativo superior (63,6% vs 45,2%), apesar da forte 
sazonalidade, associada às características desta 
Região, têm como consequência uma maior entrada 
e saída do ficheiro de desempregados fazendo 
diminuir o seu tempo de permanência. Esta 
tendência contraria a encontrada para a UE27 que 
regista, em 2008 (3,0%), um valor inferior a 2004 
(3,4%), assumindo um decréscimo relativo de 11,8% 
(Fig 3.110). O nosso país, é o segundo país da OCDE 
com taxa de desemprego de longa duração mais 
elevada, cuja persistência aumenta o risco dos 
trabalhadores abandonarem o mercado de trabalho  
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devido à tendencial deterioração do capital humano 
e aos efeitos do desencorajamento. Em 2010, 
metade dos desempregados no país estava sem 
actividade profissional há mais de 12 meses, 32,8% 
no grupo etário dos 15-24 anos, 53,8% dos 25-49 
anos e 72,9% no grupo dos 50-64 anos. Regista-se no 
nosso país, taxas idênticas às da Hungria e Itália, 
sendo a Eslováquia o país com a taxa de desemprego 
de longa duração mais elevada. 

 

Figura 3.111. Distribuição do desemprego de longa duração 
por concelho – Algarve (%) – Dezembro 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de IEFP - Instituto de Emprego e Formação Profissional  

 

Os concelhos que registam maior desemprego de 
longa duração são, acima de tudo, os do eixo Loulé 
(50,5%), Olhão (45,9%), S. Brás de Alportel (45,5%) 
Faro (43,1%) e Silves (40.5%), com taxas superiores a 
42,4%. Salienta-se que Albufeira, concelho com uma 
forte componente turística, é o que assinala a 
percentagem mais baixa do Algarve (9,9%) (Fig 
3.111). 

 

Figura 3.112. Prevalência do desemprego registado por 
concelho – Algarve - Dezembro 2009 – Homens. 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de IEFP - Instituto de Emprego e Formação profissional  

 

Existem diferenças entre género na prevalência do 
desemprego por concelho. Nos homens, o 
desemprego é mais prevalente em Portimão (11,9%), 
Albufeira (11,7%) e Vila Real Santo António (10,7%), 
enquanto, nas mulheres, a prevalência assume 
valores mais elevados nos concelhos de Albufeira 
(15%), Portimão (13%), Vila Real Sto António e Lagos 
(10,3%) (Fig 3.112 e 3.113). 

 

Figura 3.113 – Prevalência do desemprego registado por 
concelho – Algarve - Dezembro 2009 – Mulheres 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de IEFP - Instituto de Emprego e Formação profissional  

 

Todas as regiões do Continente reflectiram o 
significativo acréscimo do desemprego em 2009, a 
exemplo do que se tinha verificado antes, ainda que 
com aumentos menos robustos. O crescimento 
percentual mais significativo registou-se no Algarve 
com +55,2% (+9104 desempregados do que no final 
de Dezembro de 2008). 

 

Figura 3.114. Desemprego registado no Algarve – 

Sazonalidade 

Fonte: Instituto de Emprego e Formação Profissional 2010 

A evolução mensal do desemprego tem apresentado 
ao longo dos anos períodos de maior ou menor 
volume de desempregados.  

O perfil da sazonalidade do desemprego no Algarve 
está bem patente na Fig 3.114. O número de 
desempregados tende a diminuir a partir de Abril e a 
aumentar desde Setembro, atingindo o seu pico no 
mês de Dezembro. Este padrão persiste desde 2005, 
com um notório agravamento em 2009. 
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Figura 3.115. Taxa de desemprego (15-64 anos) (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat (Última Actualização: 25 Janeiro 2011) 

 

Em 2004, Portugal tinha uma taxa de desemprego na 
população em idade activa bastante inferior à da 
UE27, observando-se uma inversão a partir de 2006, 
mantendo, desde então, uma diferença de 1 ponto 
percentual (Fig 3.115). 

A OIT calcula que o total de desempregados em 2008 
tenha sido de 1902 milhões de pessoas, um aumento 
de 10,7 milhões face a 2007, situando-se em 6,0% e 
correspondendo a um acréscimo de 0,3p.p. face ao 
ano anterior. Esta taxa de desemprego oscila entre 
3,8% na Ásia Oriental e 10,3% no Norte de África, 
sendo na UE de 8,8%. O desemprego feminino (6,3%) 
é superior ao dos homens (5,8%) situação que se 
mantém desde 1998. 

 

Figura 3.116. Taxa de desemprego por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE , Inquérito ao Emprego (Última Actualização: 17 Fevereiro 2010); 
PORDATA/EUROSTAT (Última actualização: 22 Dezembro 2010) 

 

O aumento do desemprego no Algarve dá-se de 
forma exponencial afectando, igualmente, homens e 
mulheres, não acompanhando, porém, a 
estabilização verificada na UE27 (Fig 3.116). 

Os países com maior vulnerabilidade são, 
conjuntamente com Portugal, a Espanha, a Hungria e 
a Grécia; enquanto naqueles com menor 
vulnerabilidade sobressaem a Holanda, Áustria e 
Roménia. 

 

 

 

 

Figura 3.117 Taxa de desemprego por grupo etário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego ( 2010); Eurostat (2011) 

 

As taxas de desemprego assumem um 
comportamento inversamente proporcional à idade 
e são, a partir de 2007, mais elevadas nos jovens no 
Algarve, ultrapassando, em 2009, tanto no 
Continente como na Região, a média da UE27 
(19,8%), mas inferiores à de países como a Itália 
(25,4%), Hungria (26,5%) e Espanha (37,8%) (Fig 
3.117). 

 

Figura 3.118. Inscritos no IEFP - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional, IP (%) – Algarve e Continente - 2007-
2009 (Mês Dezembro) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde–DSP, ARS Algarve a partir 
de IEFP 

 

Os desempregados inscritos no IEFP não possuem, 
maioritariamente, habilitação superior, sendo que, 
neste grupo, no triénio 2007-2009, as taxas têm 
vindo a aumentar tanto no Algarve (92,8% e 94,6%), 
como no Continente (89,7% e 91,3%), 
contrariamente aos portadores de habilitação 
superior que apresentam, em ambas as situações 
uma tendência inversa (7,2% e 5,4% vs 10,3% e 8,7% 
no Algarve e Continente, respectivamente) (Fig 
3.118). 
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Figura 3.119. Taxa de desemprego segundo o nível de 
escolaridade completo (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT (Última Actualização: 25 Janeiro 2011) 

 

No período 2004-2009 verifica-se um aumento da 
taxa de desemprego em todos os níveis de 
escolaridade, evidenciando-se mais acentuada no 
ensino básico e secundário. As diferenças 
encontradas afastam-se da realidade na UE27, em 
que existe um decréscimo do desemprego nos níveis 
de ensino mais elevados (Fig 3.119). Em 2009, o 
Algarve registou a maior taxa de desempregados 
sem nenhuma habilitação escolar, com 9,3% do total 
da Região

121
 e, em 2010, esta taxa aumentou para 

10,4%, fundamentalmente à custa dos 
desempregados de há um ano ou mais, já que 
aqueles que possuem níveis de escolaridade 
secundário e superior encontram-se nesta situação, 
há menos de um ano. 

 

Figura 3.120. Taxa de desemprego (%) – Período homólogo 
4º trimestre 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE - Estatísticas do Emprego e  Eurostat (Última actualização:  22 Fevereiro 
de 2011) 

Nota: Para a UE 27 considera-se a taxa média de desemprego 

 

O desemprego na Região e no sexténio 2005 – 2010 
duplicou, atingindo em 2010 (14,8%) 
correspondendo a 32800 indivíduos, índices 
superiores ao Continente (11,3%). O desemprego 
regional deriva do impacto da crise económica 
internacional, com implicações evidentes na 
estrutura económica regional, nomeadamente, com 
a desaceleração do sector turístico e da construção 
(Fig 3.120).  

 

Do total de 504775 desempregados registados pelo 
IEFP em Dezembro de 2009, no Continente, 158523 
não estavam abrangidos por qualquer tipo de 
prestação de desemprego. Isto significa que 31,4% 
dos desempregados não tinha acesso a qualquer tipo 
de subsídio de desemprego. Por outro lado, na 
Região, no mesmo período, estavam registados 
25602 desempregados no Centro de Emprego, dos 
quais 22,7% sem prestação de desemprego

17
. 

 

Figura 3.121. Taxa de desemprego por género (%) - Período 
homólogo 4º trimestre 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,  a 
partir de INE - Estatísticas do Emprego e Eurostat (2011) 

 

A taxa de desemprego no período homólogo, 4º 
trimestre, é na UE27, Continente e Algarve superior 
nas mulheres embora, em 2010, exista uma menor 
diferença entre géneros na UE27 e Algarve, quando 
comparada com 2004 (0,2%vs1,3; 0%vs2% 
respectivamente) (Fig 3.121). Ao invés, no 
Continente, esta diferença aumentou no período 
2004 (1,5%) para 2010 (2,3%). 

 

Rendimentos 

Ao longo do quinquénio 2004-2008 apurou-se que o 
ganho médio mensal é superior no Continente (Fig 
3.122). 

 

Figura 3.122. Ganho médio mensal (€) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/MTSS (2010) 

 

A tendência crescente verificada no Continente e 
Algarve traduz-se, ao longo dos cinco anos, num 
ganho superior no Continente (130,8€ vs 104€). 
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Figura 3.123. Ganho médio mensal por concelho - Algarve 
(€), 2008 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,  a 
partir de INE/MTSS/Gabinete de Estratégia e Planeamento (Última 
Actualização: 29 Novembro de 2010) 

 

Figura3.124 Ganho médio mensal por concelho Homens- 
Algarve (€), 2008 

 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,  a 
partir de INE/MTSS/Gabinete de Estratégia e Planeamento (Última 
Actualização: 29 Novembro de 2010) 

 

Figura.3.125 Ganho médio mensal por concelho – Mulheres 
Algarve (€), 2008 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve,  a 
partir de INE/MTSS/Gabinete de Estratégia e Planeamento (Última 
Actualização: 29 Novembro de 2010) 

Os concelhos do interior do Distrito são os que 
apresentam menores rendimentos médios mensais 
(<750€). O concelho de Faro destaca-se como o de 
maior ganho médio mensal (>943€) e um vasto leque 
de concelhos (Lagos, Portimão, Lagoa, Silves, 
Albufeira e S. Brás de Alportel) com um rendimento 
intermédio (entre 814 e 879€). Distribuição idêntica 
existe em ambos os géneros (Fig 123 a 125) 

 

 

Figura 3.126. Rendimento médio mensal por sector de 
actividade (€) – Algarve  

672 766

678 752

694
766

639
698

524

643

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário

Algarve Total Continente Total  

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de INE, Inquérito ao Emprego, 2010 

 

No que toca ao rendimento médio mensal podemos 
concluir, primeiro, como era de esperar, que o sector 
com maior rendimento médio mensal é o terciário, 
seguido do secundário e por fim o primário (Fig 
3.126). Em segundo lugar, nos anos em estudo, o 
maior aumento em termos de rendimento dá-se no 
sector primário. Por fim, e comparando o Algarve 
com o Continente, nota-se um aumento, sendo mais 
significativo no Continente (ultrapassando este os 
valores registados na Região). Estes aumentos 
devem-se, provavelmente, à alteração da 
composição do emprego pelos três sectores de 
actividade.  

 

Figura 3.127 Variação do salário mínimo nacional (%) – 
Portugal – 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE; Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social - Direcção-Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho (relativamente ao "salário mínimo 
nacional - nominal") 

Nota: os dados referem-se a trabalhadores por conta de outrem a tempo 
completo com remuneração completa. 

 

O salário mínimo em Portugal, República Checa, 
Hungria, Polónia, Roménia e Eslovénia está abaixo 
do limiar da pobreza. Em Portugal o salário mínimo 
nominal atinge valores superiores ao salário mínimo 
real que ultrapassa o nominal em 2009 (Fig 3.127). 

 

Iniquidades na distribuição do rendimento 

No Continente, as disparidades no ganho médio 
mensal entre género são superiores no Continente, 
ou seja, o coeficiente de ganho médio mensal 
ponderado pelo peso do emprego em cada sexo no  
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total do Continente é superior ao Algarve, embora a 
tendência decrescente relativa (7,4%), no período 
em análise se tenha mostrado superior à do 
Continente (6,3%) (Fig 3.128). 

 

Figura 3.128. Disparidade no ganho médio mensal entre 
género (%) 
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Fonte: : Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a 
partir de INE, MTSS/Gabinete de Estratégia e Planeamento (2010) 

 

Figura 3.129. Disparidade no ganho médio mensal segundo 
o género, na população empregada por conta de outrém e 
por nível de habilitação ≤ à escolaridade obrigatória, por 
concelho – Algarve (%), 2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, MTSS (2010) 

 

As disparidades no ganho médio mensal em 
trabalhadores com baixos níveis de habilitação são 
mais frequentes em Faro (>13,6%), seguido do eixo 
Albufeira, Silves, Portimão e Lagos (Fig 3.129). 

 

Figura 3.130. Disparidade no ganho médio mensal em 
trabalhadores por conta de outrém, segundo o género e 
com habilitação de nível superior por concelho – Algarve 
(%), 2008. 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, MTSS/Gabinete de Estratégia e Planeamento (Última Actualização: 29  
Novembro de 2010) 

 

As disparidades nos trabalhadores por conta de 
outrem, segundo o género e com habilitação de nível 
superior são amis elevadas em Albufeira (21,8%), 
Monchique (20,2%) e Loulé (19,8%) (Fig 3.130). 

As disparidades no ganho médio mensal apresentam 
uma ligeira tendência decrescente, tanto em 
Portugal (decréscimo relativo de 5,2%), como no 
Algarve (4,5%), mantendo-se na Região com valores 
mantidos inferiores, em que o coeficiente de varição 
ponderado pelo peso dos diversos tipos de 
profissões no total das profissões mantém valores 
mais favoráveis no Algarve (Fig 3.131) 

 

Figura 3.131. Disparidade no ganho médio mensal entre 
profissões (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento (Última actualização: 29  
Novembro de 2010) 

 

Figura 3.132. Disparidade no ganho médio mensal entre 
profissões por conta de outrém, por concelho – Algarve (%), 
2008
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, MTSS (2010) 

 

O concelho de S. Brás de Alportel volta a destacar-se 
como o que apresenta maior disparidade entre 
profissões por conta de outrem (39,9%), logo 
seguido pelos concelhos de Faro, Portimão e Lagoa 
(26,4%, 25,4% e 24,2%, respectivamente) (Fig 3.132) 
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Figura 3.133. Disparidade no ganho médio mensal dos 
trabalhadores por conta de outrém segundo o sector de 
actividade, por concelho – Algarve (%), 2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, MTSS (2010) 

 

Por sectores de actividade, as disparidades são mais 
acentuadas nos concelhos do interior, justamente 
aqueles cujo tecido empresarial tem uma dimensão 
reduzida: Alcoutim (10,9%), Vila do Bispo (8,8%), 
Monchique (8,6%) e S. Brás de Alportel (6,7%). (Fig 
3.133) 

 

Figura 3.134. Disparidade no ganho médio mensal entre 
níveis de habilitação (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, MTSS/Gabinete de Estratégia e Planeamento (Última Actualização: 29  
Novembro de 2010) 

 

As disparidades no ganho médio mensal entre níveis 
de habilitação são inferiores no Algarve, mantendo-
se estáveis no período em análise, apresentando 
uma ligeira tendência decrescente no Continente 
(que se manifesta num decréscimo relativo de 5,4%). 
Assim sendo, o coeficiente de variação do ganho 
médio mensal ponderado pelo peso dos diversos 
níveis de habilitação no total do emprego é inferior 
no Algarve (Fig3.134) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.135. Disparidade no ganho médio mensal por 

conta de outrem nas profissões mais qualificadas, por 

concelho – Algarve (%), 2008 
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Fonte:Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estudo sobre o poder de compra concelhio (2009) 

 

Os concelhos que apresentam percentagens mais 
elevadas de disparidades nas profissões mais 
qualificadas são os de Albufeira (14,9%), Faro 
(14,5%) e Portimão (14,4% (Fig 3.135) 

 

Figura 3.136. Disparidades no ganho médio mensal (entre 
níveis de habilitação) da população empregada por conta 
de outrém com habilitações correspondentes ao ensino 
superior, por concelho - Algarve (%) – 2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de MTSS / Gabinete de Estratégia e Planeamento 

 

As disparidades da população empregada por conta 
de outrem com habilitações correspondentes ao 
ensino superior são mais elevadas no concelho de S. 
Brás de Alportel, logo seguido dos concelhos de 
Alcoutim e Silves (Fig 3.136). 
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Protecção social 

Figura3.137. Pensionistas da Segurança Social por concelho 
– Algarve (%) - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estatísticas Demográficas, 2009 (Última Actualização: Outubro de 
2010) 

 

Existiam a 31 de Dezembro de 2009, no Algarve, 
103242 pensionistas que correspondiam a 3,8% dos 
pensionistas em Portugal Continental. 

Os concelhos de Faro (13,7%), Loulé (13,5%) e 
Portimão (12,4%), justamente os mais populosos, 
são os que maior peso têm nos pensionistas da 
Segurança Social do Algarve, em contraponto com os 
concelhos de Vila do Bispo (1,4%), Alcoutim (1,6%) e 
Aljezur (1,6%). (Fig 3.137) 

 

Figura 3.138. Pensionistas por invalidez e velhice a 31 de 
Dezembro 2009 (%). 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – 2004-2009 

 

No sexténio em análise, a percentagem de 
pensionistas por invalidez é consistentemente 
inferior no Algarve, apresentando uma redução 
relativa em 2009 de 5,9% inferior à verificada no 
Continente (18,4%). Inversamente, a percentagem 
de pensionistas por velhice é, sempre, superior no 
Algarve com um ligeiro aumento relativo de 0,9%, 
inferior ao encontrado para o Continente (3,9%). 

Ao longo de 2009, o número de pensionistas por 
invalidez, velhice e sobrevivência diminuiu 4,8% 
especialmente à custa dos pensionistas por 
sobrevivência (-6%) (Fig 3.138). 

 

 

Os beneficiários do subsídio de invalidez revelaram, 
no período em estudo, um aumento nos concelhos 
de Vila do Bispo (0,7%), Castro Marim (0,5%) e Silves 
(0,2%) e uma redução nos restantes concelhos. 
Quanto aos pensionistas por velhice, apurou-se um 
aumento nos concelhos de Lagoa (2,2%), Faro 
(2,1%), Olhão (1,5%), S. Brás de Alportel (0,7%), 
Albufeira (0,6%), Loulé (0,6%) e Monchique (0,2%). 

 

Figura 3.139. Beneficiários de subsídios de desemprego 
segundo o género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve, a partir 
de  INE (Anuários Estatísticos da Região do Algarve 2004-2009) 

 

Os beneficiários de subsídio de desemprego são, na 
Região e Continente, maioritariamente do género 
feminino. A tendência que se observa é a de uma 
aproximação entre os géneros. No Algarve, a 
diferença de 28,8pp, verificada em 2004, atenua-se 
para 10pp, em 2010, correspondendo a um 
decréscimo relativo de 14,6% nas mulheres e a um 
aumento relativo de 26,4% nos homens. 
Paralelamente, no Continente, a diferença 
encontrada em 2004 (13,2pp) reduz-se para 4pp em 
2010, equivalendo a um decréscimo relativo de 8,2% 
nas mulheres e um aumento relativo de 10,6% nos 
homens (Fig 3.139). 

 

Figura 3.140. Distribuição dos beneficiários de subsídio de 
desemprego segundo o grupo etário (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Ministério da Segurança Social e do Trabalho, Instituto de Informática e 
Estatística da Solidariedade (IIES) 

 

A primeira ilação que se tira da figura 3.148 é a de 
que em 2004 a distribuição do subsídio de 
desemprego segundo grupo etário era bastante 
concordante no Algarve e o Continente, sendo que a 
única discrepância ocorria no grupo ≥55 (Algarve 
14,8%; Continente 19,5%). Entre 2004 e 2009 esta  
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“concordância” de valores manteve-se, sendo que 
neste ultimo ano nos deparamos com uma 
aglutinação do subsídio para os grupos entre os 30 e 
os 54 anos. A maior diferença entre Continente e 
Algarve continua a ser no grupo “mais de 54 anos” 
(19,1% VS 13,7% respectivamente) (Fig 3.140). 

 

Figura 3.141 Nº médio de dias de subsídio de desemprego 
por género (dias) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, Instituto de 
Informática, I.P. 

 

Do total de beneficiários – 29051  - (5,5% da 
totalidade em Portugal Continental) que em 31 de 
Dezembro de 2009 recebiam subsídio de 
desemprego, 13077 (45%) são do género masculino 
dos quais 63,5% são novos beneficiários e 15974 
(55%) do sexo feminino, das quais 51,3% são novas 
beneficiárias (Fig 3.141. 

 

Figura 3.142. Distribuição dos beneficiários de subsídio de 
desemprego por concelho – Algarve (%), 2009. 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estatísticas Demográficas, 2009  

 

Da totalidade dos beneficiários de subsídio de 
desemprego, foram os concelhos de Portimão 
(15,6% - +0,8pp que em 2004), Albufeira (14,9% - 
+3,3pp que em 2004) e Loulé (14,5% - + 3,1pp que 
em 2004) que concentraram a maior percentagem 
de beneficiários, em contraponto com os concelhos 
de Alcoutim (0,2%), Aljezur (0,6%) e Monchique 
(0,8%). Os homens e mulheres beneficiários deste 
subsídio, seguem, no distrito, a distribuição idêntica  

 

 

à totalidade destes desempregados (Fig 3.142 a 
3.144). 

 

Figura 3.143 Distribuição dos beneficiários de subsídio de 
desemprego por concelho - Algarve - Homens (%) - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estatísticas Demográficas, 2009 (Última Actualização: Outubro de 
2010) 

 

Figura 3.144. Distribuição dos beneficiários de subsídio de 
desemprego por concelho – Algarve – Mulheres (%) - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE – Estatísticas Demográficas, 2009  

 

A importância das taxas de emprego está 
directamente ligada aos objectivos fixados nas 
cimeiras de Lisboa e de Estocolmo em termos de 
metas a atingir na UE. Assim, em 2010, a taxa de 
emprego global deverá atingir 70% e a taxa de 
emprego feminina não deverá ser inferior a 60%, de 
acordo com os objectivos de Lisboa. Por outro lado, 
as metas intermédias definidas em Estocolmo 
fixaram, para 2005, a obtenção de uma taxa de 
emprego global de 67% e de uma taxa de emprego 
feminina de 57% e, para 2010, duma taxa de 
emprego dos trabalhadores mais velhos (55 a 64 
anos) de 50%.  
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Figura.3.145 Novos beneficiários de subsídios de 
desemprego segundo o género (%). 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  INE (Anuários Estatísticos da Região do Algarve 2004-2009) 

 

Pobreza e exclusão social 

 

Desde o tratado de Roma, em 1957, a UE tem 
desenvolvido políticas de coesão social, adoptando, 
em 1974, o primeiro programa de acção social no 
sentido de melhorar as condições de vida e de 
trabalho, especialmente, nos grupos mais 
vulneráveis da sociedade. Posteriormente, em 1986, 
reforçou a sua importância e, através da Estratégia 
de Lisboa (2000), os pressupostos assumidos 
centram-se num maior investimento para diminuir a 
discriminação, pobreza e exclusão social. 

As estratégias de inclusão social centram-se na 
pobreza infantil, uma vez que crescer na pobreza é 
um factor de risco para a marginalidade e replicador 
do ciclo geracional, nomeadamente, a inclusão das 
pessoas com desemprego de longa duração, 
assegurar a protecção social e o desenvolvimento de 
competências de modo a integrar no mercado de 
trabalho os grupos vulneráveis, não esquecendo as 
minorias étnicas, migrantes, idosos, sobre 
endividados e todos aqueles sem ou com casas sem 
condições de habitabilidade.  

As políticas sociais dos diferentes países da UE27 
destacam cerca de 27% do PIB para a protecção 
social de modo a prevenir a pobreza e a exclusão 
social, alinhando-se com os Objectivos do Milénio, 
nomeadamente, nas metas de erradicação da 
pobreza e fome, desigualdade de género e 
universalização, até 2015, da escolaridade básica e 
secundária. 

O Eurobarómetro de 2007 sobre a percepção dos 
europeus em relação à pobreza e exclusão social 
concluiu que, na sua zona habitacional, 1 em cada 10 
pessoas vive em extrema pobreza, 29% é pobre e 
estimam que o risco de pobreza aumente para 31% 
nos próximos anos. A principal causa apontada é a 
injustiça social (37%), baixos salários (34%), baixo 
nível educacional e benefícios sociais insuficientes.  

 

Esta projecção está em conformidade com os dados 
apresentados pelo Eurobarómetro publicado em 
2010, “Monotoring the social impact of the crisis: 
public perspections in the European Union”, que 
considera que a pobreza nacional é generalizada 
percepcionando que em 2010 aumentou, enquanto 
¾ julga que este fenómeno cresceu no seu país de 
forma ligeira ou acentuada. Cerca de 30% dos 
europeus estima que 1 em cada 3 indivíduos é 
pobre. 

Portugal foi um dos países no qual a maioria da 
população (90%) considera que o nível de pobreza 
sofreu uma evolução acentuada, nomeadamente em 
2009, e que pelo menos 20% da população nacional 
é pobre, denunciando dificuldades para pagar as 
contas e saldar as dívidas relativas a créditos ou 
mesmo ter deixado de cumprir pagamentos. Um em 
cada seis portugueses experienciou não ter tido 
capacidade económica para comprar comida ou 
outros bens de consumo diário. Portugal, a par da 
Roménia, Bulgária, Letónia e Lituânia manifesta 
dificuldades em suportar as despesas com cuidados 
de saúde. 

 

Agregados familiares 

O risco de pobreza é medido através da 
percentagem da população com rendimentos 
inferiores ao limiar de 60% do rendimento mediano 
equivalente. Os dados a que nos vamos reportar 
referem-se ao inquérito às despesas das famílias 
2005/06. 

No último inquérito às despesas das famílias 
constata-se que o Algarve apresenta a maior 
proporção de agregados familiares cuja principal 
fonte de rendimento era o trabalho por conta 
própria bem como outras fontes de rendimento e 
conjuntamente com a região Norte (25,6%) 
representam menos encargos para a Segurança 
Social (Fig 3.146). 

 

Figura 3.146. Distribuição dos agregados familiares por 
principal fonte de rendimento (%) 2005/2006 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

A afectação da despesa total média segue o mesmo 
padrão no Continente e Algarve, fundamentalmente 
no que respeita às principais classes de despesa: 
habitação, produtos alimentares e transportes.  

“Quanto mais pobre mais doente e quanto 
mais doente mais pobre!” 

Arnaldo Sampaio, 1960 
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Contudo, na Região, surge, em terceiro lugar, a 
despesa afecta a hotéis e restauração (Fig 3.147). A 
despesa total anual média dos agregados familiares 
da Região (18319€) assume valores superiores aos 
do Continente (17655€). 

O rendimento médio dos agregados familiares 
evidencia disparidades regionais, sendo o 
rendimento líquido anual no Algarve próximo da 
média nacional correspondendo a 22080€. Este 
rendimento é constituído por rendimento monetário 
(77%) e não monetário (23%). 

 

Figura 3.147. Despesa total anual média por agregado(€) e 
divisões da COICOP (%) – 2005/06 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de  Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

 

A concentração das despesas em produtos 
alimentares e bebidas não alcoólicas (2697€), 
representa um valor inferior ao Continente (14,7% vs 
15,5%), tal como no vestuário e calçado (3,8% vs 
4,1%), móveis e equipamentos domésticos e 
despesas de manutenção da habitação (4,2% vs 
4,7%), saúde (5% vs 6,1%), transportes (12,2 vs 
12,9%), ensino (0,8% vs 1,7%), contrariamente às 
despesas em habitação e itens relacionados (28,4% 
vs 26,5%), bebidas alcoólicas e tabaco (2,6 vs 2,3%), 
comunicações (3,1 vs 2,9%), lazer, distracção e 
cultura (5,9 vs5,7%) e hotéis, restaurantes e similares 
(12,7 vs 11,0%). 

Os orçamentos familiares estão dependentes da 
composição do agregado familiar, existindo 
diferenças, caso existam crianças, jovens 
dependentes e idosos. 

Na Região, os domínios diferenciadores das despesas 
nas famílias com/sem crianças e jovens dependentes 
apresentam menos gastos em produtos alimentares 
(0,7%), bebidas alcoólicas e tabaco (0,2%), habitação 
e despesas inerentes (4,7%), saúde (2,8%), 
transportes (0,9%) e mais despesas em vestuário e 
calçado (1,3%), móveis e artigos de decoração 
(0,8%), lazer, distracção e cultura (1,1%) e ensino 
(1,1%) e hotéis (…1,5%) e outros bens e serviços 
(1,7%). 

No Continente, as famílias com crianças e jovens 
dependentes despendem menos em: alimentação 
(1,4%), bebidas alcoólicas (0,1%), vestuário e calçado 
(1%), habitação (…3,6%), saúde (3,2%), 
comunicações (0,3%), e mais em: móveis (…0,3%),  

 

transportes (1,8%), lazer (…0,9%), ensino (2%), hotéis 
(0,9%), outros (1,5%). 

Em síntese, as principais diferenças entre a Região e 
o Continente inserem-se nos itens dos produtos 
alimentares, vestuário e calçado, transportes, hotéis 
e restaurantes (Fig 3.147). 

A despesa total anual média nos agregados com 
crianças ou jovens dependentes era cerca de 50% 
superior à dos agregados que não tinham 
dependentes. Os resultados disponíveis para a UE27, 
para o mesmo ano, apontam para despesas 
superiores em habitação, produtos alimentares, 
outros bens e serviços, lazer e cultura. Portugal tem 
proporções mais elevadas de despesas em hotéis e 
restaurantes e saúde. Os gastos com transportes 
representam uma menor proporção na UE27. A 
hierarquização das despesas é igual ao padrão do 
país e Continente. 

 

Figura 3.148. Agregados familiares com conforto básico no 
interior do alojamento (%) – 2005/06 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

Os resultados deste inquérito permitem-nos aceder 
à informação sobre conforto do alojamento e às 
desigualdades que possam existir entre diferentes 
regiões do país. A Região diferencia-se do Continente 
por uma menor percentagem de agregados com 
água canalizada (97,6% vs 98,5%) à excepção da 
instalação sanitária completa (Fig 3.148) 

Figura 3.149. Agregados familiares com sistemas de 
regulação de temperatura no interior do alojamento (%) – 
2005/2006 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

 

A regulação da temperatura no interior do 
alojamento assume valores diferenciados do 
Continente em relação ao sistema de aquecimento  
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central (2,5% vs 8,5%) e pelo aparelho de ar 
condicionado (16,6% vs 7,4%), o que se justifica pela 
característica das condições climatéricas (Fig 3.149). 

 

Fig 3.150. Agregados familiares com equipamento de apoio 
ao trabalho doméstico (%) – 2005/06 

99,7

98,7

72,7

54,8

72,7

88,5

34,3

43,7

99,8

99,0

69,8

63,0

80,3

89,2

35,4

41,9

Fogão ou placa

Frigorífico

Micro-ondas

Arca congeladora

Aspirador

Máquina de lavar roupa

Máquina de secar roupa (2)

Máquina de lavar e secar roupa (1)

Máquina de lavar loiça

Máquina de costura

Algarve Continente
(1) Algarve: 2,3 ; Continente: 2,8
(2):  Algarve: 16,7 ; Continente:  18,7

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

 

A Região detém uma maior proporção de micro-
ondas, sendo o restante equipamento de apoio mais 
frequente no Continente (Fig 3.150), apresentando a 
menor disponibilidade de arca congeladora. 

 

Figura 3.151. Agregados familiares com equipamento de 
comunicação e lazer (%)  – 2005/06 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

No Algarve existe maior proporção de alojamentos 
de leitor de CD, câmara de vídeo e equipamento 
fotográfico (Fig 3.151). 

 

Figura 3.152. Agregados familiares por regime de ocupação 
(%)  – 2005/06 
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de  Inquérito às Despesas das Famílias 2005/2006 

 

 

Os agregados familiares que possuem habitação 
própria são em menor percentagem no Algarve, 
sendo mais frequentemente arrendatários (Fig 
3.152). 

Os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio 
definem como meta a redução para metade da 
pobreza extrema até 2015. 

A persistência de elevados graus de desigualdades 
sociais, de pobreza e exclusão social potenciam 
riscos de ruptura da coesão social. 

 

Figura 3.154. População em risco de pobreza ou exclusão 
social (%) – Portugal e UE27 – 2005-2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, 2010  

 

Têm existido variações na população em risco de 
pobreza registando-se após 2005 uma diminuição e 
atingindo em 2008 valores idênticos (26% da 
população), enquanto na UE27 se regista uma 
diminuição que, em 2008, atinge 23,5% da 
população  (Fig 3.154) 

 

Figura 3.155. Taxa de risco de pobreza (60% da mediana) 
(%)  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC ( 2011) 

 

O risco de pobreza é medido através da 
percentagem da população com rendimentos 
inferiores ao limiar de 60% do rendimento mediano 
equivalente. 

A incidência do risco de pobreza tende a variar de 
acordo com algumas variáveis de caracterização 
sóciográfica, tal como sexo, idade, escolaridade ou 
tipo de agregado doméstico. As mulheres, os mais 
velhos e a população até aos 17 anos, os menos  
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escolarizados e as famílias monoparentais têm-se 
revelado os grupos mais afectados. 

O risco de pobreza, após serem efectuadas as 
transferências sociais, afectava, em 2009, 17,9% da 
população dos países da UE27, isto é, mais de 81 
milhões de pessoas. Em Portugal, 1 milhão 967 mil 
pessoas encontravam-se nesta situação

20
. De acordo 

com os dados publicados no relatório “Income and 
living conditions in Europe”, as transferências sociais 
e os impostos directos influenciam a diminuição das 
desigualdades de rendimento. 

Antes de qualquer transferência social, o risco de 
pobreza no nosso país teve um incremento de 1,5% 
ao invés da UE27 que decresceu 0,7% (Fig 3.166). 
Contrariamente, e após as transferências relativas e 
pensões a diminuição foi mais acentuada no nosso 
país (1,4%vs0,8%). O impacto, após as transferências 
sociais, é muito mais evidente em Portugal (1,5%) do 
que na UE27 (0,1%) (Fig 3.155). 

 

Figura 3.156. Taxa de risco de pobreza (60% da mediana) 
(antes de qualquer transferência social), segundo o grupo 
etário (%) – Portugal - 2003-2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUSILC 

 

As transferências sociais têm um impacto importante 

sobre a taxa de risco de pobreza quase que 
duplicando a taxa de risco de pobreza antes de 
qualquer transferência social. Segundo o INE, cerca 
de 18% da população encontrava-se, em 2009, abaixo 
do limiar da pobreza, mantendo-se o valor estável 
desde 2006 com uma maior vulnerabilidade por parte 
das mulheres e das pessoas com menos de 18 anos e 
mais de 65 anos (Fig 3.156). 
 

Figura 3.157. Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 14 Janeiro de 2011) 

 

Na UE27 mantém-se uma estabilidade na taxa de 
risco de pobreza no quinquénio em estudo, 
enquanto no país se constata uma tendência 
decrescente que se traduz por um decréscimo 
relativo de 7,8% (Fig 3.157) 

 

Figura 3.158. Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) por género (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 14 Janeiro de 2011) 

 

A taxa de risco de pobreza é mais elevada no género 
feminino tanto em Portugal como Na UE27. Em 
Portugal a tendência tem sido decrescente sendo o 
decréscimo relativo superior no género feminino 
(8,5%vs7,5%) (Fig 3.158) 

 

Figura 3.159 – Taxa de risco de pobreza por género após 
transferências sociais na população com < 65A, Portugal e 
UE27 - 2005-2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2011 

 

Independentemente da idade, o risco de pobreza é 
sempre mais elevado nas mulheres do que nos 
homens, mantendo-se este padrão no quinquénio 
em foco (1.7% vs 1.4%), no país. Na UE27, o risco de 
pobreza diminui (0.2%) nos homens mas, 
contrariamente ao nosso país, aumenta (0.1%) nas 
mulheres (Fig 3.159 e 3.160). Como tal o gap na 
UE27 entre géneros aumentou 0,3%, o que não se 
verifica com a aproximação entre géneros em 
Portugal (redução 0,3%). 

As mulheres portuguesas, apesar de revelarem um 
nível de participação superior no que concerne à 
aprendizagem ao longo da vida, assim como ao nível 
de escolaridade, reúnem níveis de pobreza mais 
elevados. 
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Figura 3.160. Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) por grupo etário (%)  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 14 Janeiro de 2011) 

 

As transferências sociais têm um impacto importante 

sobre a taxa de risco de pobreza, quase duplicando a 
taxa de risco de pobreza antes de qualquer 
transferência social. Segundo o INE, cerca de 18% da 
população encontrava-se, em 2009, abaixo do limiar 
da pobreza, mantendo-se o valor estável desde 2006, 
porém com uma maior vulnerabilidade por parte das 
mulheres e das pessoas com menos de 18 anos e 
mais de 65 anos. 

Os indivíduos com menos de 18 anos e aqueles com 
idade igual ou superior a 65 anos apresentam risco 
de pobreza mais elevados, ao contrário do que se 
observa com a população dos 18-64 anos. Esta 
situação evidencia-se no nosso país, enquanto, na 
UE27, as disparidades segundo o grupo etário 
mostram uma menor amplitude (Fig 3.160). O 
padrão evolutivo do risco de pobreza em Portugal 
Continental, após transferências sociais, diminuiu 
significativamente no grupo etário dos que 
apresentam idade igual ou superior a 65 anos, 
distanciando-se da UE27 (menos 1.1%). Por outro 
lado, o risco de pobreza das crianças e jovens 
aumentou (0.8%), revelando-se superior ao da UE27, 
que mantém o mesmo valor. Nos indivíduos em 
idade adulta verificou-se uma redução global do 
risco de pobreza nos residentes no nosso país em 
0.1%, o que não sucedeu na UE27, espaço geográfico 
em que este indicador evidencia um valor superior 
de mais 0.2%. 

 

Figura 3.161. Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) por nível de escolaridade (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 18 Janeiro de 2011) 

 

 

 

O risco de pobreza por nível de escolaridade, no 
nosso país, é tanto menor quanto se avança na 
escolaridade. Estudar parece fazer toda a diferença. 
(Fig 3.161). 

 

Figura 3.162 Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) segundo a condição perante o trabalho (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 18 Janeiro de 2011) 

 

Ter um emprego nem sempre protege as pessoas do 
risco de pobreza. A taxa de risco de pobreza está 
bastante ligada a situações de emprego mal 
remunerado, precário, pouco qualificado, trabalho 
em part-time involuntário e ao tipo de agregado onde 
os trabalhadores vivem que se correlacionam, por sua 
vez, com a condição económica dos restantes 
membros do agregado. No entanto, mesmo que a 
população empregada esteja menos exposta ao risco 
de pobreza do que os restantes grupos, ela 
representa uma grande parte daqueles que estão em 
risco de pobreza, uma vez que a maioria da 
população adulta se encontra a trabalhar. 

O desemprego multiplica a grandeza da taxa de risco 
de pobreza após efectuadas as transferências sociais, 
tanto no nosso país como em todos os países da 
UE27. A condição de desempregado versus 
empregado faz crescer a taxa de risco de pobreza em 
10.1%, enquanto, na UE27, esta taxa é de 5.5%, 
ficando demonstrado uma assimetria mais acentuada 
no nosso país que na UE27. Enquanto isso, o emprego 
apresenta um efeito mitigador da amplitude embora 
de forma mais acentuada no país (1.5%) do que na 
EU-27 (0.2%). 

A condição de reformado, ao contrário do que seria 
esperado, diminuiu muito, especialmente em 
Portugal, o risco de pobreza (-7.7% vs -0.5% da EU-27) 
(Fig 3.162). O risco de pobreza tem vindo a aumentar 
na população desempregada e a diminuir nos 
reformados. 

No período em consideração, os que nunca 
ingressaram no mercado de trabalho têm um risco de 
pobreza (0.3% na EU) contrariamente ao nosso país, 
que confirma uma tendência de diminuição de 2.2%. 

O crescimento da pobreza aumenta nos inactivos de 
forma mais expressiva no nosso Continente 
português (2%), do que na UE27 (0.9%). 
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Figura 3.163. Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) por composição do agregado familiar (%), Portugal 
- 2005-2009 
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te: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de 
EUROSTAT, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 18 Janeiro de 2011). 
 

A taxa de risco de pobreza para os agregados 
familiares compostos por um adulto sem crianças é a 
que regista valores que se distanciam dos da UE27 e, 
em 2009, à excepção dos adultos com menos de 65 
anos representam as unidades familiares com menor 
disparidade com Portugal. Contudo, os adultos com 
65 ou mais anos são ao longo do período em estudo 
os que têm uma maior persistência de risco de 
pobreza após as transferências sociais quando 
comparados com a UE27 (Fig 3.163 e 3.164). O risco 
de pobreza é tanto maior no nosso país quanto maior 
a dimensão dos dependentes, contudo, em 2005, as 
famílias com duas crianças afiguraram-se com uma 
taxa de risco de pobreza superior ao das famílias com 
três ou mais crianças. 
 

Figura3.164. Taxa de risco de pobreza (após transferências 
sociais) por composição do agregado familiar (%), UE27 - 
2005-2009 

15

24

22

26

10

16

18

31

12

15

26

15

26

27

11

14

18

34

11

15

26

Total sem crianças dependentes

1 adulto sem crianças

1 adulto com menos 65 anos

1 adulto com 65 ou + anos

2 adultos, ambos c/ menos 65 anos

2 adultos, pelo menos 1 c/ 65 + anos

Total com crianças dependentes

1 adulto c/ pelo menos 1 criança

2 adultos com 1 criança

2 adultos com 2 crianças

2 adultos c/ 3 ou + crianças

2005 2006 2007 2008 2009
 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 18 Janeiro de 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.165. Taxa de risco de pobreza (60% da mediana) 
(antes de qualquer transferência social), segundo o género 
(%), Portugal, 2003-2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 18 Janeiro de 2011). 

 

Em Portugal existe uma predominância no género 
feminino de risco de pobreza antes de qualquer 
transferência social. 

 

Figura3.166. Taxa de Intensidade da Pobreza (%) – Portugal 
e UE27 – 2004-2007 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT, EU-SILC 2011 (Última Actualização: 12 Janeiro de 2011 

 

A taxa de intensidade da pobreza permite avaliar a 
distância entre o rendimento monetário mediano dos 
indivíduos em risco de pobreza e o valor do limiar de 
pobreza, passando de 26,0% para 23,2% representando um 
desagravamento na insuficiência do rendimento dos 
indivíduos que se encontravam numa situação de pobreza 
relativa. O desagravamento na UE27 é menor, contudo os 
valores do nosso país são francamente superiores. 

 

Figura3.167. Taxa de Intensidade da pobreza por género 
(%) – Portugal e UE27 – 2004-2008 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EUROSTAT, EU-SILC 2011  
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A taxa de risco de pobreza é mais elevada no género 
feminino, tanto em Portugal, como na UE27. Em 
Portugal, a tendência tem sido decrescente notando-
se o decréscimo relativo superior no género feminino 
(8,5%vs7,5%) (Fig 3.167). 

 

Figura3.168. Taxa de sobrelotação da habitação por estado 
de pobreza (%), Portugal - 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2011 

 

Existe uma relação evidente entre o estado de 
pobreza e a sobrelotação das habitações, no sentido 
em que para maiores níveis de pobreza se associam 
habitações mais sobrelotadas (Fig.3.168). A evolução 
tem-se agravado ao longo do sexténio (+1,6pp), 
contrariamente aos indivíduos sem risco de pobreza 
(-1,5pp) 

 

Figura3.169. Taxa de sobrelotação da habitação por grupo 
etário (%) – Portugal – 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2011 

 

A sobrelotação da habitação é mais frequente no 
grupo etário dos 0-17 anos tendendo a diminuir 
conforme se avança na idade (Fig 3.169). Para este 
grupo etário o valor médio deste indicador na OCDE 
é de 32,0%. 

A última actualização do coeficiente de Gini em 
2011, para os anos 2004 e 2005, apresenta valores 
que agravam a assimetria na distribuição do 
rendimento em 2004 e agrava para 38,1% e diminui 
o valor em 2005 para 37,7%. Na UE27 o coeficiente 
de Gini manteve-se estável ao longo do sexténio, 
registando a Letónia, em 2009, a distribuição de  

 

rendimentos mais desigual, seguido de Portugal que, 
ao longo do período, manteve valores sempre 
superiores, embora com um ligeira melhoria a partir 
de 2006 (36,8%). Em 2009, a Eslovénia é o país mais 
igualitário na distribuição de rendimentos (22,7%) 
(Fig.3.171). Tal significa que 35,4% dos portugueses 
concentram a riqueza do país. 

 

Figura.3.171 Coeficiente de Gini (%) – Portugal e UE27 - 
2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Eurostat, EU-SILC 2010 

 

Figura 3.173 Índice de GINI IDEF – Algarve e Portugal - 
2005/2006 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de, EU-SILC 2010 

 

O coeficiente de Gini que traduz as iniquidades no 
rendimento está muito relacionado com factores 
como a pobreza, exclusão social e crime. Por outro 
lado, as diferenças no rendimento podem constituir 
um incentivo para a procura de novo emprego ou 
para a aquisição de novas competências. A procura 
de novo emprego mantém uma representatividade 
elevada em todas as regiões, atingindo, em 2009, a 
maior proporção no Algarve, com 96,1%. Ao 
contrário, a procura de 1º emprego assumia a menor 
proporção na Região com 3,9%.(Fig 3.173) 

Os conceitos de equidade e protecção social estão 
relacionados com o desenvolvimento sustentável, 
pelo que, assim sendo, surgem como factores de 
risco de sustentabilidade do sistema social. 
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Figura 3.174. Distribuição dos principais fonte rendimento 
(%) -  2005/2006 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de EU-SILC 2010. 

 

Figura.3.187 Rendimento social de inserção por concelho - 
Algarve (%) - 2009 

 

Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE/MTSS. 

 

Desde 2004 que se tem verificado um aumento 
marcado do número de beneficiários do RSI, 
verificando-se uma heterogeneidade na sua 
distribuição por concelhos. Em 2006, não obstante 
existir um peso relativo de beneficiários do RSI 
menor na Região (26%) do que no país (32%), 
destacam-se os concelhos de Vila Real Sto António 
(45%), Olhão (37%) e Tavira (34%) com valores mais 
elevados. Nesse ano, a região do Algarve 
representava 3% do total de beneficiários do país. 

 

Figura.3.188 Evolução percentual dos beneficiários do 
rendimento social de inserção segundo o grupo etário (%) – 
Algarve, Continente – 2005-2009  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE (Anuários Estatísticos da Região do Algarve 2005-2009) e Estimativas 
Anuais da População (Última actualização: 09 Novembro de 2010) 

 

 

Ao longo do quinquénio 2005-2009 têm vindo 
progressivamente a aumentar em todos os grupos 
etários, mas com especial relevância nos mais 
jovens, os beneficiários do rendimento social de 
inserção. Neste período, no Algarve, verificou-se um 
aumento relativo de 63,2%, 100%, 94,7% e 23%, 
respectivamente, nos grupos etários <25 anos, 25-34 
anos, 40-54 anos e ≥55 anos. No Continente, no 
mesmo período, constatou-se um acréscimo relativo 
de 158%, 160%, 200% e 80% nos mesmos grupos 
etários (Fig 3.188). 

 

Criminalidade 

Figura.3.190 Criminalidade por tipo de crime (‰) – Algarve 
e Continente – 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de Direcção Geral da Política de Justiça, 2010 

 

A criminalidade por furto de veículo e em veículo 
motorizado é consistentemente mais elevada no 
Algarve. Paralelamente, os crimes contra a 
integridade física e o roubo por esticão na via pública 
também apresentam uma maior frequência no 
Algarve (Fig 3.190). 

 

Figura.3.191 Criminalidade por furto/roubo por esticão e na 
via pública (/1000hab) – 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir  
de INE (2010)  

 

Em 2009, os crimes por furto/roubo por esticão e na via 
pública, foram de 5,8 crimes por 1000habitantes em 
Albufeira, 3,2/1000hab em Portimão e 3,0 em Loulé. 
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Figura.3.192 Criminalidade por furto de veículo e em veículo 
motorizado por concelho 2009 ‰  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir  
de INE ( 2010)  

 

Os concelhos que mais contribuíram para o crime de 
furto de veículo e em veículo motorizado são Vila do 
Bispo (45,6 crimes por 1000 hab.) e Albufeira (20,1 
crimes por 1000 hab.).  

 

Figura.3.193 Taxa de criminalidade – Crimes contra o 
património por concelho – Algarve (‰) - 2009  
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE (2010)  

 

Destaca-se o concelho de Albufeira nos crimes 
contra o património, seguido do concelho de Vila do 
Bispo, com 95,9 e 75,8 crimes por 1000hab, 
respectivamente. 

 

 

Ambiente 

É essencial juntar as agendas europeias para a saúde, 
protecção ambiental e sustentabilidade na medida 
em que existe uma complexa relação causa/efeito 
entre os factores ambientais e a saúde, embora seja 
muitas vezes viável medir o impacto da exposição 
ambiental na saúde. Exige-se que se dê resposta a 
problemas de saúde ambientais, condições de 
habitabilidade, segurança na habitação e nutrição, 
utilização perigosa de produtos químicos, poluição e 
resíduos, nomeadamente os resultantes da utilização 
de produtos químicos, antes que se criem problemas  

 

 

cuja magnitude implique a incapacidade de resposta 
das gerações futuras

131
. 

O protocolo de Quioto prevê a redução em 8% da 
emissão de gases com efeito de estufa no período 
até 2012, tendo como referência os níveis de 1990. 
Em Portugal verificou-se, em 2008, um incremento 
relativo de 32,2%, enquanto na UE27, no mesmo 
ano, existiu um decréscimo relativo de 11,3%. 

 

Figura3.195. Proporção de resíduos recolhidos 
selectivamente (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, estatísticas dos resíduos municipais (2011) 

 

Tem evoluído de forma favorável, no Algarve, a 
recolha selectiva de resíduos urbanos, sendo a 
proporção de recolha selectiva, a partir de 2008, 
superior ao Continente (Fig.3.195.). Este tipo de 
procedimento permite uma separação prévia e 
adequados destino e tratamento final. 

 

Figura3.196. Resíduos urbanos recolhidos por habitante 
(kg/hab) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Estatísticas dos Resíduo  Municipais (2011) 

 

O Plano Estratégico para os Resíduos Sólidos (PERSU) 
estabelece, como meta para 2016, a produção anual 
de 4937 milhões de toneladas de resíduos urbanos, 
valor que é inferior ao alcançado no país (5059  
milhões de toneladas). Contudo, o Continente tinha 
valores abaixo da meta para 2016 (4718 milhões de 
toneladas) o que equivale a 1,3 kgs/hab dia, valor 
inferior à média Europeia (APA 2009). 

Quanto aos resíduos urbanos recolhidos por 
habitante, a quantidade recolhida é superior na 
Região. Comparativamente com o Continente, resta 
analisar se existe, efectivamente, uma maior  
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produção ou, se se trata pelo contrário, de uma 
maior eficiência na recolha (Fi3.196).  

A capitação anual média dos resíduos urbanos da 
UE27, em 2007, foi de 522 kgs/hab. Portugal 
ocupava o 11º lugar, sendo a maior capitação anual 
a da Dinamarca, com 801 kgs/hab e a menor 
atribuída à da Republica Checa (294 kgs/dia).  

 

Figura3.197. Resíduos urbanos recolhidos selectivamente 
por habitante (kg/hab) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve ,a partir 
de INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais (2011) 

 

A recolha selectiva de resíduos urbanos por 
habitante é também superior no Algarve, sobretudo 
desde 2007, parecendo demonstrar uma maior 
preocupação, quer das populações quer das 
autarquias, pela deposição e recolha selectiva 
(Fig.3.197.) 

 

Figura.3.198 Resíduos urbanos recolhidos por tipo de 
destino (%) – Algarve e Continente - 2004-2009 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Estatísticas dos Resíduos Municipais (2011) 

 

Existe, no Continente, no sexténio em estudo, uma 
preocupação pela valorização energética e orgânica 
dos RU recolhidos. Por outro lado, a reciclagem é um 
método, em geral, mais utilizado no Algarve. A 
deposição em aterros, teoricamente bem 
controlados, é a prática mais corrente e mais 
frequente no Algarve (Fig 3.199). 

A água é um bem cada vez mais escasso e finito. O 
consumo por habitante é bastante superior no  

 

Algarve, com um consumo/habitante que aumentou, 
no quinquénio em análise, 27m

3
/hab vs 1m

3
 no 

Continente (Fig.3.199.).  

 

Figura3.200. Consumo de água por habitante (m3/hab) 
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Fonte: por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de INE, 
Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais | Vertente Física e de Funcionamento (INSAAR|VFF) (2010) 

 

O sector turístico, nalgumas das suas vertentes, pode 
ser o responsável por este consumo mais elevado, 
tanto mais que uma vasta área da Região possui uma 
baixa densidade populacional (Fig.3.200), o que está 
de acordo com as maiores pressões demográficas 
onde a actividade turística, em particular, Albufeira e 
Loulé em que se regista um acréscimo de 800% e 
263% relativamente à população residente, 
respectivamente. 

 

Figura3.201 – Evolução da população servida por sistemas 
de abastecimento de água (%) 
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Fonte: por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir de INE , 
Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais | Vertente Física e de Funcionamento (INSAAR|VFF) (2010) 

 

Existe no quinquénio 2004-2008 um aumento da 
percentagem da população servida por sistemas de 
abastecimento de água que, no Algarve, se traduz 
num acréscimo relativo de 4,3%, superior ao 
verificado no Continente (2,2%) (Fig.3.201.) 
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Figura.3.202 População servida por estações de tratamento 
de águas residuais (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE, Inquérito ao Ambiente - Caracterização do Saneamento Básico (Última 
Actualização: 14 Julho de 2008) 

 

Tanto a população servida por ETAR, quer por 
sistemas de drenagem de águas residuais é superior 
no Algarve, embora em ambas as situações se 
constate uma tendência de aproximação do 
Continente aos valores da Região (Fig 3.202 e 3.203).  

Com efeito, na população servida por ETAR a 
melhoria relativa no Continente é de 17,6%, 
superior, consequentemente aos 7,7% da Região. 
Quanto à população servida por sistemas de 
drenagem, a melhoria relativa verificada no 
Continente (6,6%) também é superior à do Algarve 
(2,4%). 

 

Figura.3.203 População servida por sistemas de drenagem 
de águas residuais (%) 
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Fonte: Elaborado por Observatório Regional de Saúde-DSP, ARS Algarve a partir 
de INE , Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de Água e de Águas 
Residuais | Vertente Física e de Funcionamento (INSAAR|VFF) (2010) 

 

 

 


