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Estimativas de População Residente
(2010)
Estimativas de População Residente, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios
O INE divulga as Estimativas Provisórias de População Residente, Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios, relativas a
2010.
O INE procede à divulgação regular de estimativas provisórias intercensitárias de população residente para
corresponder às necessidades anuais dos diversos utilizadores desta informação estatística, apesar de em breve
divulgar os resultados preliminares dos Censos 2011. A informação agora divulgada integra a série Estimativas
Provisórias Anuais de População Residente 2001-2010 (aferida aos Censos 2001) que tem, por definição, carácter
provisório até à disponibilização dos resultados definitivos dos Censos 2011, e será objecto de revisão, de forma a
torná-la compatível com os resultados desta operação estatística estrutural. Os resultados desta revisão serão
disponibilizados como Estimativas Definitivas de População Residente 2001-2010 após a conclusão do apuramento
dos resultados dos Censos 2011.

De acordo com as Estimativas Provisórias de População Residente, em 31 de Dezembro de 2010, a população residente
em Portugal foi estimada em 10 636 979 indivíduos.
Entre 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010, verificou-se um muito ligeiro decréscimo populacional (-734
indivíduos), valor que se traduz numa taxa de crescimento efectivo de -0,01% em 2010. Para este decréscimo
populacional concorreram um saldo natural negativo de -4 549 indivíduos, de que resulta uma taxa de crescimento
natural negativa de -0,04%, e um saldo migratório positivo de +3 815 indivíduos, que se reflecte na taxa de
crescimento migratório de +0,04%.
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Obtidas pelo método do seguimento demográfico, as Estimativas Anuais Provisórias de População Residente partem de
uma população inicial censitária – no caso presente, os Censos 2001 -, ajustada com as taxas de cobertura avaliadas
pelo respectivo Inquérito de Qualidade, e incorporam anualmente o saldo natural e os saldos migratórios interno e
externo (ou internacional).
O saldo natural é obtido a partir dos dados relativos a nados vivos e óbitos apurados com base na informação registada
nas Conservatórias do Registo Civil.
O saldo migratório externo é apurado a partir de valores estimados anualmente para os fluxos de entrada e saída com
base em fontes de informação internas do INE - operações estatísticas como o Inquérito ao Emprego (IE) e o Inquérito
aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS) – e externas ao INE - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
Por sua vez os saldos migratórios internos regionais anuais são estimados com base numa matriz construída a partir
dos resultados dos Censos 2001. Esta metodologia é extensível ao cálculo das estimativas de população residente por
sexos e idades singulares.
A utilização dos dados das Estimativas Anuais Provisórias de População Residente a uma escala regional desagregada a
nível de município exige particular cuidado, devido à maior sensibilidade a variações das suas componentes de evolução
populacional, particularmente no que se refere aos saldos migratórios, e que pode acentuar-se à medida que o
momento de referência das estimativas anuais se afasta do momento censitário de base.
As Estimativas Provisórias de População Residente agora divulgadas reportam-se, assim, ao último ano da Série
Estimativas Provisórias Anuais de População Residente 2001-2010; incorporam os dados relativos a nados vivos e óbitos
ocorridos em 2010, apurados com base na informação registada nas Conservatórias do Registo Civil até Fevereiro de
2011, e os valores estimados para os fluxos migratórios referentes a 2010. Os resultados detalhados encontram-se
disponíveis no portal do INE: www.ine.pt > Dados Estatísticos > Base de dados > Tema: População > Subtema:
Estimativas e projecções.
Por definição, a Série Estimativas Provisórias Anuais de População Residente 2001-2010 (com base nos Censos 2001)
tem carácter provisório até à disponibilização dos resultados definitivos dos Censos 2011. Esta série será sujeita a
revisão, de forma a torná-la compatível com os resultados da operação estatística estrutural que a suporta – Censos
2011.
Os resultados desta revisão serão disponibilizados como Estimativas Definitivas de População Residente, Portugal, NUTS
II, NUTS III e Municípios, 2001-2010, só após a conclusão do apuramento dos resultados dos Censos 2011.
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