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1. Introdução
O presente estudo tem por objetivo caraterizar a Região de Leiria – aqui considerada como
sendo a agregação da NUT III Pinhal Litoral (composta por 5 municípios: Batalha, Leiria, Marinha
Grande, Pombal e Porto de Mós) e 5 municípios do Pinhal Interior Norte (Alvaiázere, Ansião,
Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos e Pedrogão Grande) – no que respeita à sua população.
Para isso, foram considerados os seguintes indicadores: população total, densidade
populacional, estrutura etária, natalidade, mortalidade e movimentos pendulares. A análise será
efetuada numa perspetiva evolutiva – de 2002 para 2012 (uma vez que não estão ainda
disponíveis dados para anos mais recentes); numa perspetiva comparativa – em relação a outras
sub-regiões como as NUT III do Baixo Mondego, Baixo Vouga, Cávado, Grande Porto e Grande
Lisboa, bem como, em relação à Região Centro e ao País. Adicionalmente, e com o objetivo de
averiguar a heterogeneidade do território que constitui a Região de Leiria, serão analisados os
diversos indicadores para os diferentes municípios da Região.

2. População total
Em 2012, a Região de Leiria apresentava cerca de 292 mil habitantes, o correspondente a 2,8%
do total de população do País e cerca de 13% da população da Região Centro. No que respeita
à evolução e tendo por base dados censitários, é possível observar um acréscimo da população,
de 2001 para 2011, em cerca de 2,1%. Os 292 mil habitantes têm a seguinte distribuição por
concelho:

Gráfico 1 – Distribuição da população da Região de Leiria por município (2012)
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE
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Leiria é claramente o município com maior população (corresponde a 43% do total de população
da Região), enquanto Castanheira de Pêra conta apenas com 1% da mesma (pouco mais de 3000
pessoas).

3. Densidade populacional
Para a análise da estrutura da população é desde já importante compreender a sua densidade
populacional, ou seja, a concentração da população por Km2. Para isso, no gráfico 2 apresentase a evolução deste indicador para os últimos 10 anos. A variação da densidade populacional
não foi muito significativa, tendo-se verificado um máximo, em 2010, à volta dos 120,43
habitantes por Km2.

Gráfico 2 – Evolução da densidade populacional para a Região de Leiria
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE (cálculos da autora)

Pela observação do gráfico 3, é possível constatar alguma heterogeneidade no que respeita à
densidade populacional dos vários concelhos da Região. Leiria volta a estar em destaque,
seguida de muito perto pela Marinha Grande (que deve esta posição à reduzida dimensão do
seu território). A menor densidade populacional observa-se no município de Pedrogão Grande.
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Gráfico 3 – Densidade populacional para os municípios pertencentes à Região de Leiria (2012)
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE

Não é surpreendente que, comparada com as NUTs III do Grande Porto e da Grande Lisboa, a
densidade populacional na Região de estudo seja muito baixa. Também é inferior à densidade
observada para o Baixo Vouga, Baixo Mondego e Cávado. Ainda assim, apresenta um nível de
concentração populacional superior ao apresentado pelo todo nacional e consideravelmente
superior ao da Região Centro.

Gráfico 4 - Posição relativa da Região de Leiria no que respeita à densidade populacional (2012)
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Fonte: Anuários estatísticos das regiões Centro, Norte e de Lisboa, INE
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4. Estrutura Etária
A estrutura etária da população é muito idêntica à apresentada pelo País e pode ser observada
no gráfico abaixo.

Gráfico 5 – Estrutura etária da população da Região de Leiria
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE (cálculos da autora)

A percentagem de população na Região de Leiria com 14 ou menos anos correspondia, em 2012,
a 14,2% do total de população, valor este que está 1,8 pontos percentuais abaixo do valor
apresentado 10 anos antes. Aliás, conforme o patente no gráfico 6, a tendência de redução da
camada jovem da população é bastante evidente.

Gráfico 6 – Evolução da percentagem de população da Região com idade inferior a 15 anos
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE (cálculo da autora)
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As diferenças por concelho no que respeita a este indicador não são muito significativas. Ainda
assim refira-se que os concelhos mais interiores da Região, como Castanheira de Pêra, Figueiró
dos Vinhos e Alvaiázere são os que apresentam menor percentagem de população mais jovem.

Gráfico 7 – Percentagem de população da Região com idade inferior a 15 anos por município (2012)
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE

Das regiões analisadas, a que apresenta um valor mais elevado de residentes com idade inferior
a 15 anos é a Região do Cávado. A mais baixa observa-se para o Baixo Mondego.

Gráfico 8 - Posição relativa da Região de Leiria no que respeita percentagem de população mais jovem (2012)
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Fonte: Anuários estatísticos das Regiões Centro, Norte e de Lisboa, INE

O Índice de envelhecimento da população permite identificar o número de pessoas com 65 ou
mais anos por 100 pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 14 anos. Os valores para
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a Região de Leiria encontram-se, para todo o período analisado, acima do nível 100, expressando
uma maior percentagem de pessoas com mais de 65 anos. É também possível verificar um
aumento do índice de envelhecimento o que poderá refletir, por um lado, o aumento da
população com mais de 65 anos (o que está associado a um aumento da esperança de vida) mas,
por outro lado, pode ser reflexo de uma diminuição da população em escalões etários mais
jovens.

Gráfico 9 – Evolução do índice de envelhecimento
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE (cálculos da autora)

Gráfico 10 – Índice de envelhecimento por município (2012)
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE

A heterogeneidade na Região de Leiria é bastante mais notável quando o índice de
envelhecimento é utilizado para caraterizar a estrutura etária da Região. Conforme se pode
observar no gráfico 10, e apesar do índice para a Região apresentar o valor de 144, vários são os
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concelhos que apresentam valores acima ou muito próximos dos 300 – Castanheira de Pêra,
Alvaiázere e Figueiró dos Vinhos. Já Leiria, Batalha e Marinha Grande apresentam valores
próximos (ainda que acima) dos 100.

Na sequência do obtido para a percentagem de população mais jovem, a Região do Cávado é a
única das analisadas a apresentar um índice de envelhecimento inferior a 100 refletindo um
maior número de pessoas com idade inferior a 15 anos do que com 65 ou mais anos. O Baixo
Mondego é o que se apresenta mais envelhecido. A Região de Leiria apresenta níveis de
envelhecimento superiores aos do País mas inferiores aos da Região Centro.

Gráfico 11 - Posição relativa da Região de Leiria no que respeita ao índice de envelhecimento (2012)
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Fonte: Anuários estatísticos das Regiões Centro, Norte e de Lisboa, INE

5. Natalidade
Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a taxa bruta de natalidade é determinada com base
no “número de nados vivos ocorrido durante um determinado período de tempo, normalmente
um ano civil, referido à população média desse período (habitualmente expressa em número de
nados vivos por 1000 habitantes)”. Em 2012 ocorreram, na Região de Leiria, 2192 nascimentos,
o correspondente a 7,5 nascimentos por 1000 habitantes. No gráfico 12 é apresentada a
evolução desta taxa ao longo dos últimos 10 anos, que revela uma redução contínua e
equivalente a uma taxa de variação média anual negativa próxima dos 4%.
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Gráfico 12 – Evolução da taxa bruta de natalidade
‰
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE (cálculos da autora)

O coeficiente de variação do indicador referente à taxa de natalidade determinado para os
concelhos que compõem a Região de Leiria é de 0,19, portanto indicativo de pouca
heterogeneidade entre estes municípios. Ainda assim, refira-se que os municípios mais
interiores na Região são os que revelam menor taxa de natalidade – por exemplo, Castanheira
de Pêra, Ansião e Figueiró dos Vinhos. O município da Batalha, pelo contrário, foi o que mais
contribuiu para a natalidade na Região de Leiria.

Gráfico 13 – Taxa bruta de natalidade por município (2012)
‰
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE

A Região de Leiria apresenta taxas de natalidade muito próximas das apresentadas pela NUT III
do Baixo Mondego e pela média da Região Centro. Está, no entanto, aquém dos valores das
restantes regiões analisadas e da média do País.
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Gráfico 14 - Posição relativa da Região de Leiria no que respeita à taxa bruta de natalidade (2012)
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Fonte: Anuários estatísticos das Regiões Centro, Norte e de Lisboa, INE

6. Mortalidade
A taxa bruta de mortalidade corresponde ao quociente entre o número óbitos ocorridos durante
o ano pela população da mesma região (expressa geralmente por mil habitantes). Segundo o
gráfico 15, a evolução deste indicador na Região de Leiria foi oscilante tendo atingido o valor
máximo em 2005 (10,75‰) e o mínimo em 2011 (9,76‰). Note-se que são valores superiores
aos da taxa de natalidade o que, em conjunto com os movimentos migratórios, justificam a
redução da população neste território.

Gráfico 15 – Evolução da taxa bruta de mortalidade
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE (cálculos da autora)
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Quando analisada por município, a taxa bruta de mortalidade revela diferenças significativas no
interior da Região de Leiria, podendo observar-se no gráfico 16 uma elevada taxa no caso dos
municípios de Pedrogão Grande e Castanheira de Pêra.1

Gráfico 16 – Taxa bruta de mortalidade por município (2012)
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE

Por último, refira-se que a Região de Leiria apresenta valores para a taxa bruta de mortalidade
idênticos à média do País mas superiores aos das NUTs III Cávado, Grande Porto e Grande Lisboa.

Gráfico 17 - Posição relativa da Região de Leiria no que respeita à taxa bruta de mortalidade (2012)
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Fonte: Anuários estatísticos das Regiões Centro, Norte e de Lisboa, INE

7. Mobilidade
A mobilidade da população será aqui analisada com base nos movimentos pendulares realizados
diariamente entre a residência e o local de trabalho ou estudo. Dada a natureza do indicador,
não é possível determiná-lo para a Região de Leiria. Pode-se, no entanto, dar conta dos valores

1

No caso de Pedrogão Grande, a média da taxa de mortalidade dos últimos 10 anos é de 21‰.
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para o Pinhal Litoral sendo de notar que, de 2001 para 2011, quer as saídas, quer as entradas
nesta NUTIII aumentaram (de 6,6% para 7,31% no caso das saídas e de 6,3% para 6,59% no caso
das entradas). 2 Refira-se ainda que as saídas superam as entradas ainda que ligeiramente
(poderá apontar para que a Região seja mais atrativa do ponto de vista residencial do que para
trabalhar ou estudar). À exceção do município de Leiria, em que a proporção de pessoas que
entra no concelho para trabalhar ou estudar é ligeiramente superior à população que sai, todos
os restantes municípios apresentam percentagens de saída mais elevadas do que as
percentagens de entrada. No caso de Porto de Mós, a percentagem de saída chega a ser cerca
do dobro da percentagem de entrada.

Gráfico 18 – Movimentos pendulares por município (2011)
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Fonte: Anuário estatístico da Região Centro, INE
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Dado tratar-se de informação censitária, existem apenas dados para 2001 e 2011.
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