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Objetivos da Exploração 
•  Existem certas NUTS cujos dados diferem muito entre 

si. 

•  Esta assimetria é principalmente notória entre o interior e 

o litoral do país. 

•  Organizámos a informação em gráficos e tabelas para 

ilustrar essa assimetria.  

• Selecionámos as NUTS Região de Leiria e Beiras e Serra 

da Estrela para representarem o litoral e o interior do país 

respetivamente. 

 



  Densidade 

populacional 

(N.º/km2) 

Região de Leiria   117,5 

Beiras e Serra da 

Estrela 

  34,7 

A densidade populacional é maior na Região de 

Leiria do que em Beiras e Serra da Estrela. Isto 

significa que há uma menor concentração de 

pessoas nas Beiras e Serra da Estrela do que na 

Região de Leiria e que estas existem em menor 

número. 
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Tabela 1- Densidade Populacional 

(N.º/km2) 

Gráfico 1- Total de Habitantes (N.º) 
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 de Leiria 
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  Óbitos 

(N.º) 

Nados 

Vivos (N.º) 

Beiras e 

Serra da 

Estrela 

3490 1293 

Região de 

Leiria 

 3229 2216 
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Apesar de o saldo natural ser negativo em 

ambas as NUTS, 

o valor da NUT da Região de  Leiria é 

mais elevado (-1013) 

do que a NUT Beiras 

e Serra da Estrela (-2197). 

 Ou seja, a diferença entre os nados vivos 

e os óbitos na 

Região de Leiria é cerca de metade do 

que em Beiras e Serra da Estrela. 

  

Tabela 2- Óbitos (N.º) e Nados Vivos (N.º) 

Gráfico 2- Saldo Natural 



 As populações estão muito envelhecidas. 

 O Índice de Envelhecimento é o quociente entre a população com 65 ou 

mais anos e a população com menos de 15 anos, a multiplicar por 100. 

 Os índices de envelhecimento de ambas as NUTS são maiores do que 

100%.  

 Mesmo assim, a população das Beiras e Serra da Estrela é mais 

envelhecida do que a da Região de Leiria. 

Isto está de acordo com os gráficos e tabelas anteriores. 

Gráfico 3- Índice de Envelhecimento (%) 
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 Dado que o saldo natural é negativo e 

que o índice de envelhecimento é 

elevado em ambas as NUTS, 

interessa-nos analisar como se 

distribui a população ativa. 

 Existe em ambos os escalões etários 

uma grande diferença entre os valores 

das NUTS Região de Leiria e Beiras e 

Serra da Estrela. 

 Isto deve-se principalmente ao facto 

de haver mais oportunidades de 

emprego no litoral do que no interior. 
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Gráfico 4- População Ativa (N.º) 



 O Índice de Dependência de Jovens relaciona a população jovem com a 

população ativa através do quociente entre a população dos 0-14 anos e a 

população dos 15-64 anos, a multiplicar por 100.   

 Os valores baixos mostram que existem poucos jovens para no futuro 

substituir a população que posteriormente será inativa. 

Gráfico 5- Índice de Dependência de Jovens (%) 
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 Confirmámos com base na Região de Leiria e em Beiras e Serra da Estrela, que há uma 

grande assimetria entre o Litoral e o Interior do país. 

 A população em Beiras e Serra da Estrela está mais envelhecida, tem um menor número 

de população ativa e um Índice de Dependência de Jovens mais baixo do que a Região de 

Leiria. 

 A Região de Leiria tem uma maior densidade populacional e um maior saldo natural, do 

que em Beiras e Serra da Estrela. 

 O facto de a Região de Leiria ter mais população (especialmente a população ativa) e de 

esta ser mais jovem do que em Beiras e Serra da Estrela deve-se ao maior número de 

oportunidade de emprego que existem no litoral.  


