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INTRODUÇÃO
A necessidade de informação de natureza demográfica, nomeadamente sobre os efetivos
populacionais tem sido fundamental para o cálculo no desenvolvimento das “Estimativas
Anuais da População Residente”. De referir ainda a necessidade de determinar os volumes
populacionais anuais como base ao cálculo de um conjunto de indicadores demográficos e
económicos imprescindíveis aos processos de tomada de decisão da sociedade civil em geral.
A operação estatística “Estimativas Anuais da População Residente” insere-se no conjunto das
Estimativas Demográficas e inclui as estimativas de população residente em Portugal por sexo
e idade, as estimativas de população residente em Portugal por sexo, idade e país de
nacionalidade e as estimativas de população residente em Portugal por sexo, idade e país de
nascimento. As duas últimas estimativas consubstanciam as alterações essenciais introduzidas
nesta versão 1.1 do Documento metodológico desta operação (novas variáveis e indicadores)
para permitir assegurar a resposta no âmbito do artigo 3 do Regulamento sobre Migração
Internacional (Regulamento (CE) Nº 862/2007), segundo o qual os Estados-Membros devem
transmitir à Comissão (Eurostat) estatísticas sobre o número de indivíduos que possuem a sua
residência habitual no território do Estado-Membro, quer relativamente a nacionalidades ou
grupos de nacionalidades, idade e sexo, quer relativamente a grupos de países de nascimento,
idade e sexo.
Esta operação desenvolve-se com base em duas componentes demográficas – natural e
migratória - utilizando por um lado as estatísticas vitais, através do aproveitamento, para fins
estatísticos, de informação de factos obrigatoriamente sujeitos ao registo civil, nomeadamente,
os nascimentos de crianças nascidas vivas e os óbitos e, por outro lado, as estatísticas
migratórias que envolvem uma vertente de estimação.

CAPÍTULO I - CARACTERIZAÇÃO GERAL
1. Código/ Versão/Data:
113/1.1/Setembro de 2011

2. Código SIGINE
DM0019

3. Designação
Estimativas Anuais da População Residente
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4. Catividade Estatística / Área de Catividade
B – População e Sociedade
31 – População
314 – Estatísticas de Síntese Demográfica
246 – Estimativas Demográficas

5. Objectivos
As Estimativas Anuais de População Residente têm como principal objectivo, facultar
informação estatística sobre a dimensão e estrutura por sexo e idade da população residente
em Portugal, bem como sobre a sua nacionalidade e país de nascimento (naturalidade), no
termo do período de referência (habitualmente 31 de Dezembro de cada ano civil), envolvendo
vários níveis de desagregação geográfica na disponibilização da informação, assim como
assegurar resposta no âmbito do artigo 3 do Regulamento sobre Migração Internacional.
Estas estimativas são ainda essenciais para o cálculo de vários indicadores demográficos.

6. Descrição
Esta operação é um estudo estatístico que se realiza anualmente, de âmbito nacional, tendo
por base informação de outras operações estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (INE):
nados vivos; óbitos e estimativas de fluxos migratórios internacionais (fluxos de entrada em
Portugal ou imigração e fluxos de saída de Portugal ou emigração), assim como informação
proveniente de entidades externas ao INE – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e
Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).
As estimativas de população residente assentam no conceito de população residente e
adoptam o método do seguimento demográfico.
No caso particular das estimativas de população residente em Portugal por sexo e idade ou
grupos etários, que envolvem as variáveis país de nacionalidade ou país de nascimento
(naturalidade), não sendo possível manter o método do seguimento é adoptado um método de
estimação assente em outra informação disponível, nomeadamente a disponibilizada pelo SEF
relativa a população de nacionalidade estrangeira legalmente residente em Portugal.

7. Entidade Responsável
Instituto Nacional de Estatística/Departamento de Estatísticas Sociais/Serviço de Estatísticas
Demográficas (INE/DES/DM)
Cláudia Pina
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Tel. +351218426100
E-mail: cláudia.pina@ine.pt
Fax: +351218426365

8. Relacionamento com o EUROSTAT/ Outras Entidades
•

Serviço de Estatística das Comunidades Europeias (EUROSTAT)

ESTAT-SECRETARIAT-DEMOGRAPHIE@ec.europa.eu
•

ONU (United Nations Statistics Division - UNSD)

dybquest@un.org

9. Financiamento
Totalmente financiada pelo INE.

10. Enquadramento Legal
REGULAMENTO (CE) n.º 862/2007 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 11
de Julho de 2007, relativo às estatísticas comunitárias sobre migração e proteção internacional;
Artigo 3.º - Estatísticas sobre migração internacional, população habitualmente residente e
aquisição de nacionalidade.

11. Obrigatoriedade de resposta
•

SEN: Sim

•

EUROSTAT: Sim

12. Tipo de Operação Estatística
Estudo estatístico

13. Tipo de Fonte(s) de Informação
- Outras operações estatísticas do INE
•

Recenseamentos Gerais da População

•

Estatísticas de nados vivos

•

Estatísticas de óbitos
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•

Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS)

•

Inquérito ao Emprego (IE)

- Procedimento administrativo:
•

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)

•

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) / Direção Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas

14. Periodicidade de realização da operação
Anual

15. Âmbito Geográfico
País

16. Utilizadores da Informação
Todos os utilizadores têm acesso à totalidade da informação produzida disponibilizada.
•

Internos (ao SEN)

INE
GEPE/ME
GEP/MSSS
•

Nacionais

Administração Pública – Administração Local - Direção Geral das Autarquias Locais
(DGAL)
Pessoas Singulares: Investigadores e Estudantes
•

Comunitários e Internacionais

União Europeia
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias (EUROSTAT)
Organizações internacionais
Organização das Nações Unidas (ONU) - Divisão de Estatísticas
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE)
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17. Data de início
Existem estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo e idade até aos 85 e
mais anos, desagregadas ao nível geográfico Portugal, desde 1940.

18. Produtos
−

Padrão de qualidade

Disponibilização dos dados relativos a 31 de Dezembro do ano n-1 em Junho do ano n,
para as estimativas de população residente em Portugal, por sexo e idade, desagregadas
até ao nível de município;
Disponibilização dos dados relativos a 31 de Dezembro do ano n-1 em Dezembro do ano n,
para as estimativas de população residente em Portugal, por sexo e idade, e por país de
nacionalidade ou grupos de países de nascimento.

−

Produtos a disponibilizar

Designação: Estimativas Anuais da População Residente
Tipo de Produto: Indicadores no Portal
Periodicidade: Anual
Nível geográfico (mais desagregado): Município
Tipo de disponibilização: Não sujeito a tarifação
Utilizadores:
−

Internos (ao SEN): INE, Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM),
Serviço Regional de Estatísticas dos Açores (SREA), GEPE/ME, GEP/MSSS

−

Nacionais: Administração Central, Administração Local e Pessoas singulares
(Investigadores e Estudantes)

−

Comunitárias e Internacionais: União Europeia (EUROSTAT) e Organizações
internacionais (ONU e OCDE)

Quadros pré definidos:
− GEPE/ME
− GEP/MSSS
− DGAL
− EUROSTAT
− ONU
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CAPÍTULO II - CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA
19. População
População residente em território nacional

20. Base de Amostragem
Não aplicável

21. Unidade(s) Amostrais
Não aplicável

22. Unidade(s) de Observação
Não aplicável

23. Desenho da Amostra
Não aplicável

24. Desenho do Questionário
Não aplicável

25. Recolha de Dados
Outras operações estatísticas do INE
•

Recenseamentos Gerais da População – principais variáveis apropriadas:
Efetivos populacionais por sexo, idade e local residência no momento censitário
Efetivos populacionais por sexo, idade e local de residência em 31/12/ano censo -1
Efetivos populacionais por sexo, idade e local de residência em 31/12/ano censo -5

•

Estatísticas de nados vivos – principais variáveis apropriadas:
Nados vivos por sexo e residência da mãe, ano n

•

Estatísticas de óbitos – principais variáveis apropriadas:
Óbitos por sexo, idade, ano de nascimento e local de residência, ano n

•

Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída (IMMS) – principais variáveis
apropriadas:
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Estimativa do número de emigrantes anuais, por pais de destino, ano n
•

Inquérito ao Emprego (IE) - principais variáveis apropriadas:
Estimativa do número de imigrantes anuais, por sexo, ano n

Procedimento administrativo:
•

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - principais variáveis apropriadas:
1

Número de indivíduos de nacionalidade estrangeira residente em Portugal, por sexo,
idade, país de nacionalidade e país de nascimento, em 31/12/ano n
•

Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) / Direção Geral dos Assuntos Consulares
e das Comunidades Portuguesas - principais variáveis apropriadas:
Número de indivíduos de nacionalidade estrangeira a quem, no decorrer do ano n, foi
concedido um visto consular, por país de nacionalidade.

Esta informação resulta do aproveitamento de ficheiros de carácter administrativo e é fornecida
pelas entidades referidas, em ficheiros do tipo “txt” ao INE. O aproveitamento desta informação
para fins estatísticos tem como principal vantagem a redução de custos do SEN.

26. Tratamento dos dados
Não aplicável.

27. Tratamento de não respostas
Não aplicável.

28. Estimação e obtenção de resultados
As estimativas anuais de população residente em Portugal são de dois tipos: as estimativas
intercensitárias, que se calculam com base nos resultados de dois recenseamentos
consecutivos e para os anos do período compreendido entre as datas de referência destes,
designadas como “Estimativas Definitivas de População Residente”, e as pós censitárias,
calculadas a partir da população do recenseamento mais recente e para os anos seguintes,
designadas como “Estimativas Provisórias de População Residente”.

1

“Neste universo foram englobados os estrangeiros detentores de título de residência (nos termos do
conceito legal da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho) e os estrangeiros portadores de prorrogação de
permanência de longa duração Prorrogação de vistos de estada temporária (Este universo não inclui os
estrangeiros a quem nesse ano foi concedido um visto consular, cuja prorrogação (pelo SEF), em
princípio, apenas ocorrerá no ano seguinte) ” (SEF, 2009)
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O cálculo das estimativas definitivas de população residente consiste em corrigir
retrospectivamente as estimativas provisórias, com base nos resultados do mais recente
recenseamento geral da população.
O método utilizado para conhecer a variação da população anual assenta na decomposição da
mesma nas suas componentes, o movimento natural e o movimento migratório, conhecido
como o “método do seguimento demográfico” e expresso na seguinte equação de
concordância:

Pn+t = Pn + NVn ,n+t − On ,n+t + I n ,n+t − En ,n+t

(1)

Sendo que:

Pn

= População de partida no ano n

Pn+t

= População de chegada no ano n+t

NVn,n+t

= Número de nados vivos entre os finais de ano n e n+t

On,n+t

= Número de óbitos entre os finais de ano n e n+t

I n ,n+t

= Número de imigrantes entre os finais de ano n e n+t

En , n + t

= Número de emigrantes entre os finais de ano n e n+t

n

= Ano de referência (o momento de referência das estimativas é 31 de
Dezembro de cada ano civil)

t

= Intervalo de tempo (1, 2, 3… 10 anos)

A população de referência é a população com residência habitual em Portugal nos dois
momentos censitários. Os nados vivos reportam-se à residência habitual das mães e os óbitos
e migrantes à residência habitual dos indivíduos.
No que se reporta ao cálculo das estimativas provisórias de população residente, calculadas a
partir da população do recenseamento mais recente, o método de cálculo é idêntico (método
do seguimento demográfico), podendo escrever-se a equação como:

Pn = Pn −1 + NVn − On + I n − En

(2)
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Pn

= População residente em 31/12 do ano n

Pn−1

= População residente em 31/12 do ano n-1

NVn

= Número de nados vivos ocorridos em território nacional durante o ano n

On

= Número de óbitos ocorridos em território nacional durante o ano n

In

= Número de imigrantes (indivíduos que entraram em território nacional), estimado para o
ano n

En

= Número de emigrantes (indivíduos que saíram do território nacional), estimado para o
ano n

Para o cálculo das estimativas provisórias de população residente, ao nível geográfico
nacional, por sexo e idade, é necessária informação sobre nados vivos (de mães residentes em
Portugal) por sexo, óbitos (de residentes em Portugal) por sexo, idade e ano de nascimento,
fluxos de entradas em território nacional (imigrantes), por sexo e idade e fluxos de saídas do
território nacional (emigrantes), por sexo e idade. Para níveis de desagregação geográfica que
não apenas o país é ainda necessário adicionar à equação (2) os saldos migratórios internos.
Para o cálculo com diferentes níveis de desagregação geográfica (NUTSI, NUTSII, NUTSIII e
município), a informação de base deve estar desagregada, sempre que possível, até ao nível
de município.
No caso da informação assente nas estatísticas vitais, através da utilização, para fins
estatísticos, de factos obrigatoriamente sujeitos ao registo civil - nascimentos de crianças
nascidas vivas e óbitos – esta está disponível até ao nível de desagregação geográfica
município.
Contudo, não sendo os movimentos migratórios em Portugal sujeitos a registo direto, os
resultados dos recenseamentos gerais da população, nomeadamente no que se refere aos
resultados sobre a residência anterior - 31/12/ (ano censitário -1) e 31/12/ (ano censitário -5),
assim como a informação proveniente de outras operações estatísticas (IE e IMMS) assumem
particular importância.
Relativamente aos fluxos de entrada (imigrantes), por sexo, idade e local de residência, o
volume anual é estimado com base na informação do IE do ano em estudo, sendo as variáveis
sexo, idade e local de residência obtidas através duma estrutura tipo, deduzida das questões
sobre a residência anterior (31/12/ ano censos -1 e 31/12/ ano censos -5).
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Relativamente aos fluxos de saídas (emigrantes), por sexo, idade e local de residência, o
volume anual é estimado com base na informação do IMMS do ano em estudo, sendo as
variáveis sexo, idade e local de residência obtidas através duma estrutura tipo adoptada para o
efeito e que assenta numa análise de informação disponível sobre os perfis dos emigrantes
portugueses.
Quanto aos movimentos migratórios internos, estes são estimados anualmente a partir de
taxas migratórias internas deduzidas a partir dos resultados censitários sobre a residência
anterior (31/12/ ano censos -1 e 31/12/ ano censos -5) e da estrutura por sexo e idade da
população obtida apenas pelos movimentos naturais (nascimentos e óbitos).
Assim, a equação, para níveis geográficos infra nacionais, passa a escrever-se:

Pn = Pn −1 + NVn − On + I n − En + SMI n

(3)

Pn

= População residente em 31/12 do ano n, por sexo, idade e local de residência

Pn−1

= População residente em 31/12 do ano n-1, por sexo, idade e local de residência

NVn

= Número de nados vivos ocorridos em território nacional durante o ano n, por sexo e
local de residência das mães

On

= Número de óbitos ocorridos em território nacional durante o ano n, por sexo, idade,
ano de nascimento e local de residência

In

= Número de imigrantes (indivíduos que entraram em território nacional), estimado para o
ano n

En

= Número de emigrantes (indivíduos que saíram do território nacional), estimado para o
ano n

SMI n = Saldo migratório interno estimado para o ano n, por sexo, idade e local de residência
As estimativas calculadas para níveis geográficos infra regionais devem ser coerentes com as
estimativas calculadas ao nível nacional.
Posteriormente são ainda calculadas estimativas de população residente em Portugal que
passam a incluir as variáveis país de nacionalidade e país de nascimento.
Não sendo possível manter o método do seguimento demográfico no caso das estimativas que
incluem as variáveis país de nacionalidade, o número de indivíduos residentes em Portugal em
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31 de Dezembro de cada ano, por sexo, idade e país de nacionalidade, é estimado com base
nas estimativas de população residente em Portugal, por sexo e idades, em 31 de Dezembro
do ano n, no número de cidadãos estrangeiros residentes em Portugal com um título de
residência válido (Autorização de residência (AR) ou Visto de Longa Duração (VLD)
prorrogado, por sexo, idade e país de nacionalidade, e no número de cidadãos estrangeiros a
quem foi concedido um VLD, por país de nacionalidade (com base em informação de fontes
externas ao INE – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Ministério dos Negócios
Estrangeiros).
Do mesmo modo, não sendo possível manter o método do seguimento demográfico no caso
das estimativas que incluem as variáveis país de nascimento, o número de indivíduos
residentes em Portugal em 31 de Dezembro de cada ano, por sexo, idade e grupos de países
de nascimento, é estimado com base nas estimativas de população residente em Portugal, por
sexo, idades e grupos de nacionalidade, em 31 de Dezembro desse ano (já calculadas), no
número estimado de cidadãos de nacionalidade estrangeira por sexo, idade e grupos de países
de nascimento (com base na informação sobre os cidadãos estrangeiros residentes em
Portugal com um título de residência válido, por sexo, idade e país de naturalidade), e, no
número estimado de cidadãos de nacionalidade portuguesa por sexo, idade e grupos de países
de nascimento (com base na informação do Inquérito ao Emprego (IE)).
As estimativas que incluem as variáveis país de nacionalidade e país de nascimento devem ser
coerentes entre si e com as estimativas de população residente por sexo e idade.

29. Séries Temporais
O INE disponibiliza:
•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo e idade até aos 85 e
mais anos, desagregadas ao nível geográfico Portugal, para os anos posteriores a
1940;

•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo e desagregadas ao
nível geográfico município, para os anos posteriores a 1981;

•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo e idades singulares
até aos 85 e mais anos, desagregadas ao nível geográfico Portugal, NUTS I e NUTS II,
para os anos posteriores a 1991;

•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo e grupos etários
quinquenais até aos 85 e mais anos, desagregadas ao nível geográfico Portugal, NUTS
I, NUTS II, NUTS III, Municípios e Distritos, para os anos posteriores a 1991;

•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo, grupos etários
quinquenais até aos 85 e mais anos, e país de nacionalidade, desagregadas ao nível
geográfico Portugal, para os anos posteriores a 2008;
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•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo, e idades singulares
até aos 85 e mais anos, e grupos de nacionalidade (portuguesa, estrangeira e
ignorada), desagregadas ao nível geográfico Portugal, para os anos posteriores a
2008;

•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo, grupos etários
quinquenais até aos 85 e mais anos, e grupos de países de nascimento, desagregadas
ao nível geográfico Portugal, para os anos posteriores a 2008;

•

Estimativas anuais de população residente em Portugal, por sexo, e idades singulares
até aos 85 e mais anos, e grupos de naturalidade (portuguesa, estrangeira e ignorada),
desagregadas ao nível geográfico Portugal, para os anos posteriores a 2008.

30. Confidencialidade dos dados
Não aplicável

31. Avaliação da Qualidade Estatística
Precisão: não aplicável
Coerência: não aplicável

32. Recomendações Nacionais e Internacionais
Não aplicável

CAPÍTULO III – CONCEITOS
Código: 6322
Designação: AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE
Definição: Título que confere o direito a um indivíduo de residir em território nacional. A
autorização de residência permanente não tem limite de validade.

Código: 6323
Designação: AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA TEMPORÁRIA
Definição: Título que confere o direito a um indivíduo de residir em território nacional. A
autorização de residência temporária é válida por um período de dois anos a partir da data da
emissão do respectivo título e é renovável por períodos sucessivos de três anos.
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Código: 171
Designação: EMIGRANTE PERMANENTE
Definição: Pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período de referência, tendo permanecido
no país por um período contínuo de pelo menos um ano, o deixou com a intenção de residir
noutro país por um período contínuo igual ou superior a um ano.

Código: 5545
Designação: GRUPO ETÁRIO
Definição: Intervalo de idade, em anos, no qual o indivíduo se enquadra, de acordo com o
momento de referência

Código: 180
Designação: IDADE
Definição: Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) e as 0
horas da data de referência. A idade é expressa em anos completos, salvo se tratar de
crianças com menos de 1 ano, devendo nestes casos ser expressa em meses, semanas ou
dias completos.

Código: 185
Designação: IMIGRANTE PERMANENTE
Definição: Pessoa (nacional ou estrangeira) que, no período de referência, entrou no país com
a intenção de aqui permanecer por um período igual ou superior a um ano, tendo residido no
estrangeiro por um período contínuo igual ou superior a um ano.

Código: 192
Designação: MIGRAÇÃO
Definição: Deslocação de uma pessoa através de um determinado limite espacial, com
intenção de mudar de residência de forma temporária ou permanente. A migração subdivide-se
em migração internacional (migração entre países) e migração interna (migração no interior de
um país).

Código: 3810
Designação: MIGRAÇÃO PERMANENTE
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Definição: Deslocação de uma pessoa através de um determinado limite espacial, com o
objectivo de aí fixar residência por um período igual ou superior a 1 ano.

Código: 198
Designação: NACIONALIDADE
Definição: Cidadania legal da pessoa no momento de observação; são consideradas as
nacionalidades constantes no bilhete de identidade, no passaporte, no título de residência ou
no certificado de nacionalidade apresentado. As pessoas que, no momento de observação,
tenham pendente um processo para obtenção da nacionalidade, devem ser consideradas com
a nacionalidade que detinham anteriormente.

Código: 3374
Designação: NASCIMENTO VIVO
Definição: É a expulsão ou extração completa, relativamente ao corpo materno e
independentemente da duração da gravidez, do produto da fecundação que, após esta
separação, respire ou manifeste quaisquer outros sinais de vida, tais como pulsações do
coração ou do cordão umbilical ou contração efetiva de qualquer músculo sujeito à ação da
vontade, quer o cordão umbilical tenha sido cortado, quer não, e quer a placenta esteja ou não
retida.

Código: 201
Designação: NATURALIDADE
Definição: Considera-se naturalidade o local do nascimento ou o local da residência habitual da
mãe à data do nascimento. Para determinados fins estatísticos deve-se considerar
preferencialmente o local da residência habitual da mãe à data do nascimento.

Código: 202
Designação: ÓBITO
Definição: Cessação irreversível das funções do tronco cerebral

Código 3818
Designação: POPULAÇÃO ESTRANGEIRA RESIDENTE
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Definição: Conjunto de pessoas de nacionalidade não portuguesa que sejam consideradas
residentes em Portugal no momento da observação.

Código: 208
Designação: POPULAÇÃO RESIDENTE
Definição: Pessoas que, independentemente de no momento de observação - zero horas do
dia de referência - estarem presentes ou ausentes numa determinada unidade de alojamento,
aí habitam a maior parte do ano com a família ou detêm a totalidade ou a maior parte dos seus
haveres.
Notas: Este conceito foi utilizado no Recenseamento Geral da População (CENSO), pelo que o
dia de referência se reporta ao momento censitário. Conceito extensível às Estimativas de
População Residente, cuja população de partida se reporta ao momento censitário.

Código: 3642
Designação: RESIDÊNCIA PRINCIPAL/HABITUAL
Definição: Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a
maior parte do ano, ou para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou maior parte
dos seus haveres.

Código: 217
Designação: SALDO MIGRATÓRIO
Definição: Diferença entre o número de entradas e saídas por migração, internacional ou
interna, para um determinado país ou região, num dado período de tempo
Notas: O saldo migratório pode também ser calculado pela diferença entre a variação
populacional e o saldo natural

Código: 218
Designação: SALDO NATURAL
Definição: Diferença entre o número de nados vivos e o número de óbitos, num dado período
de tempo
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CAPÍTULO IV – CLASSIFICAÇÕES
Código: V00408
Designação: NUTS 2001 completa (lista cumulativa - PT, NUTS I, II, III, CC, FR)

Código: V00320
Designação: NUTS 2002 completa (lista cumulativa - PT, NUTSI, II, III, CC, FR)

Código: V00879
Designação: Lista de distritos (PT, NUTS I; DT)

Código: V00305
Designação: Sexo (difusão-HM)

Código: V00708
Designação: Escalões de idades (demografia 3 níveis:0-4;> =85) - variante 33

Código: V02583
Designação: Países e agrupamentos (lista cumulativa - nacionalidade - população e
migrações)

Código: V02588
Designação: Países e agrupamentos (lista cumulativa - naturalidade - população e migrações)

CAPÍTULO V – VARIÁVEIS
33. Variáveis de observação
Não aplicável

34. Variáveis Derivadas
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Não aplicável

35. Informação a disponibilizar

 ANEXO 1
CAPÍTULO VI – SUPORTES DE RECOLHA
36. Questionários
Não aplicável

37.Ficheiros
1. O SEF envia anualmente ao INE dois ficheiros de dados: (1) stock de população
estrangeira residente em território nacional, e, (2) Prorrogações de Vistos de Longa
Duração; em formato “txt”, com as variáveis definidas para o Artigo 3º do Reg. UE
862/2007, a saber:
ATRIBUTO
RSN
DATA_NASCIMENTO
DD
MM
AAAA
IDADE
SEXO

TIPO
INT
DATE
CHAR
CHAR
CHAR
CHAR
VARCHAR

COMP
2
2
4
3
1

NACIONALIDADE

CHAR

3

VARCHAR

50

VARCHAR

10

CÓDIGO ISO DA
NACIONALIDADE

VARCHAR

3

CÓDIGO DO CONTINENTE
DA NACIONALIDADE

VARCHAR

30

CHAR

3

VARCHAR

50

DESCRIÇÃO DO
CONTINENTE DA
NACIONALIDADE
CÓDIGO DA
NATURALIDADE
DESCRIÇÃO DO PAIS DE
NATURALIDADE

VARCHAR

10

CÓDIGO ISO DA
NATURALIDADE

VARCHAR

3

CÓDIGO DO CONTINENTE
DA NATURALIDADE

VARCHAR

30

CHAR
VARCHAR

2
50

DESCRIÇÃO DO
CONTINENTE DA
NATURALIDADE
DISTRITO DE RESIDÊNCIA
DESCRIÇÃO DO DISTRITO

DESCRICAONACIONALIDA
DE
ISO3166_1_ALPHA_2_NACI
ONALIDADE
CONTINENTENACIONALID
ADE
DESCRICAOCONTINENTE
NACIONALIDADE
NATURALIDADE

DESCRICAONATURALIDAD
E
ISO3166_1_ALPHA_2_NAT
URALIDADE
CONTINENTENATURALIDA
DE
DESCRICAOCONTINENTE
NATURALIDADE
CODDISTRITO
DESCRICAODISTRITO

DESCRIÇÃO
CÓDIGO DO REGISTO
DATA DE NASCIMENTO
DIA DE NASCIMENTO
MÊS DE NASCIMENTO
ANO DE NASCIMENTO
IDADE
CÓDIGO DO SEXO (H HOMEM| M - MULHER)
CÓDIGO DA
NACIONALIDADE
DESCRIÇÃO DO PAIS DE
NACIONALIDADE
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CODCONCELHO

CHAR

2

DESCRICAOCONCELHO

VARCHAR

50

NUTS1
DESCRICAONUTS1
NUTS2
DESCRICAONUTS2
NUTS3
DESCRICAONUTS3

TINYINT
VARCHAR
TINYINT
VARCHAR
NVARCCHAR
VARCHAR

1
50
1
50
1
50

DE RESIDÊNCIA
CONCELHO DE
RESIDÊNCIA
DESCRIÇÃO DO
CONCELHO DE
RESIDÊNCIA
CÓDIGO DA NUTS1
DESCRIÇÃO DA NUTS1
CÓDIGO DA NUTS2
DESCRIÇÃO DA NUTS2
CÓDIGO DA NUTS3
DESCRIÇÃO DA NUTS3

2. O MNE envia anualmente ao INE um ficheiro Excel com apuramentos relativos aos
Vistos de Longa Duração (VLD) concedidos nos postos consulares portugueses por
nacionalidade, segundo o tipo de visto.

CAPÍTULO VII – ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
Código

Designação

Definição

5151

CE

Conselho Europeu

4099

DES

Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais

6320

DGAL

Direção Geral das Autarquias Locais

7697

DM

Serviço de Estatísticas Demográficas

4118

DMSI

Departamento de Metodologia e de Sistemas de Informação

4615

DREM

Direção Regional de Estatística da Madeira

4134

Eurostat

Serviço de Estatística das Comunidades Europeias

5620

GEP

Gabinete de Estratégia e Planeamento (do MSSS)

4921

GEPE

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (do MEC)

4165

IE

Inquérito ao Emprego

5726

IMMS

Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída

4172

INE

Instituto Nacional de Estatística, I.P.

2342

MEC

Ministério da Educação e Ciência

6277

MNE

Ministério dos Negócios Estrangeiros

4192

MSSS

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social

4201

NUTS

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos

4203

OCDE

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

4209

ONU

Organização das Nações Unidas

4225

SEF

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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4226

SEN

Sistema Estatístico Nacional

4229

SIGINE

Sistema de Informação de Gestão do INE

4589

SREA

Serviço Regional de Estatísticas dos Açores

VLD

Visto de Longa Duração
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INE (2002), XIV Recenseamento Geral da População 2001 – Resultados Definitivos, Portugal,
INE, Lisboa
INE (vários), Estatísticas Demográficas, INE, Lisboa
INE, Documento metodológico 105, Nados-Vivos, INE, Lisboa
INE, Documento Metodológico 107, Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída, INE,
Lisboa
INE, Documento metodológico 109,Óbitos, INE, Lisboa
INE, Documento Metodológico 138, Inquérito ao Emprego (IE), INE, Lisboa
INE, Documento metodológico 5 (Em Construção), Recenseamento da População e Habitação
- CENSOS 2001
Nazareth, J. Manuel (1988), Princípios e Métodos de Análise da Demografia Portuguesa,
Editorial Presença, Lisboa
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Imigração, Fronteiras e Asilo, SEF, Oeiras
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ANEXO 1

35. Informação a disponibilizar

Dimensões de análise

Variável medida
Indicador

3854/
0001854

3855/
0001853

7071/
0002721

códig data início
códig data início
o
vigência
designação
o
vigência
População média anual residente 175 01-01-2005 População média 190
03-08-2005
(N.º) por Local de residência, Sexo
anual residente
e Grupo etário (Por ciclos de vida);
(N.º)
Anual
235
29-08-2005

População média anual residente
(N.º) por Local de residência
(NUTS - 2001), Sexo e Grupo
etário (Por ciclos de vida); Anual

População média anual residente
(N.º) por Sexo e Idade; Anual

175

175

01-01-2005

01-01-2005

designação
Período de
referência dos
dados

Classificação/ versão
associada
código designação
nível
-

-

-

Local de residência 00320 NUTS 2002
5
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

236

29-08-2005

Grupo etário (Por
ciclos de vida)

População média 190
anual residente
(N.º)

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

176

01-01-2005

Local de residência 00408 NUTS 2001
3
(NUTS - 2001)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

236

29-08-2005

Grupo etário (Por
ciclos de vida)

População média 190
anual residente
(N.º)

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

28-03-2006

Local de residência 00320 NUTS 2002
1
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

1502

00305 Sexo (difusãoHM)
00315 Escalões de
idades (0-14;
>=75) - variante
2
-

-

00305 Sexo (difusãoHM)
00315 Escalões de
idades (0-14;
>=75) - variante
2
-

-

2
3

-

2
3

-

7329/
0004168

37/
0000603

1943/
0001272

3782/
0001788

População média anual residente
(N.º) por Local de residência
(Distrito/ Região), Sexo e Grupo
etário (Por ciclos de vida); Anual

175

Índice de envelhecimento (N.º) por 250
Local de residência; Anual

Índice de envelhecimento (N.º) por 250
Sexo; Anual

Índice de envelhecimento (N.º) por 250
Local de residência (NUTS - 2001);
Anual

01-01-2005

02-09-2005

02-09-2005

02-09-2005

310

01-01-2005

Sexo

8143

06-04-2010

Idade

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

8356

21-05-2010

Local de residência 00879 Lista de distritos 3
(Distrito/ Região)
(PT, DT, RA)

310

01-01-2005

Sexo

236

29-08-2005

Grupo etário (Por
ciclos de vida)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

235

29-08-2005

Local de residência 00320 NUTS 2002
5
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência 00320 NUTS 2002
1
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

00305 Sexo (difusãoHM)

2

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

176

01-01-2005

Local de residência 00408 NUTS 2001
3
(NUTS - 2001)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

População média 190
anual residente
(N.º)

Índice de
envelhecimento
(N.º)

Índice de
envelhecimento
(N.º)

Índice de
envelhecimento
(N.º)

00305 Sexo (difusão2
HM)
00708 Escalões de
3
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33
-

-

00305 Sexo (difusãoHM)
00315 Escalões de
idades (0-14;
>=75) - variante
2
-

-

-

-

-

-

2
3

-

-

7326/
0004165

38/
0000604

1941/
0001271

7327/
0004166

39/
0004166

1944/
0001273

Índice de envelhecimento (N.º) por 250
Local de residência (Distrito/
Região); Anual

Índice de dependência de idosos
(N.º) por Local de residência;
Anual

Índice de dependência de idosos
(N.º) por Sexo; Anual

Índice de dependência de idosos
(N.º) por Local de residência
(Distrito/ Região); Anual

Índice de longevidade (N.º) por
Local de residência; Anual

Índice de longevidade (N.º) por
Sexo; Anual

251

251

251

252

252

02-09-2005

02-09-2005

02-09-2005

02-09-2005

02-09-2005

02-09-2005

Índice de
envelhecimento
(N.º)

Índice de
dependência de
idosos (N.º)

Índice de
dependência de
idosos (N.º)

Índice de
dependência de
idosos (N.º)

Índice de
longevidade (%)

Índice de
longevidade (%)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

8356

21-05-2010

Local de residência 00879 Lista de distritos 3
(Distrito/ Região)
(PT, DT, RA)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

235

29-08-2005

5
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

1
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

00305 Sexo (difusãoHM)

2

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

8356

21-05-2010

Local de residência 00879 Lista de distritos 3
(Distrito/ Região)
(PT, DT, RA)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

235

29-08-2005

Local de residência 00320 NUTS 2002
5
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência 00320 NUTS 2002
1
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40/
0000606

1950/
0001275

46/
0000611

3684/
0001787

Relação de masculinidade (N.º)
por Local de residência; Anual

Relação de masculinidade (N.º)
por Grupo etário; Anual

253

253

População residente (N.º) por
259
Local de residência, Sexo e Grupo
etário (Por ciclos de vida); Anual

População residente (N.º) por
259
Local de residência (NUTS - 2001),
Sexo e Grupo etário (Por ciclos de
vida); Anual

02-09-2005

02-09-2005

05-09-2005

05-09-2005

Relação de
masculinidade
(N.º)

Relação de
masculinidade
(N.º)

População
residente (N.º)

População
residente (N.º)

310

01-01-2005

Sexo

00305 Sexo (difusãoHM)

2

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

235

29-08-2005

5
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

1
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

3041

24-04-2007

Grupo etário

2
00708 Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

235

29-08-2005

Local de residência 00320 NUTS 2002
5
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

236

29-08-2005

Grupo etário (Por
ciclos de vida)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

176

01-01-2005

Local de residência 00408 NUTS 2001
3
(NUTS - 2001)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

-

-

-

-

00305 Sexo (difusãoHM)
00315 Escalões de
idades (0-14;
>=75) - variante
2
-

-

-

-

2
3

-

6202/
0003182

7069/
0001223

7070/
0000256

População residente (N.º) por
259
Local de residência, Sexo e Grupo
etário; Anual

População residente (N.º) por Sexo 259
e Idade; Anual

População residente (N.º) por
259
Local de residência (NUTS - 2002),
Sexo e Idade; Anual

05-09-2005

05-09-2005

05-09-2005

População
residente (N.º)

População
residente (N.º)

População
residente (N.º)

310

01-01-2005

Sexo

00305 Sexo (difusãoHM)
00315 Escalões de
idades (0-14;
>=75) - variante
2

236

29-08-2005

Grupo etário (Por
ciclos de vida)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

235

29-08-2005

5
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

3041

24-04-2007

Grupo etário

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

1
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

8143

06-04-2010

Idade

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

176

02-08-2005

Local de residência 00320 NUTS 2002
3
(NUTS - 2002)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

-

-

2
3

-

00305 Sexo (difusão2
HM)
2
00708 Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33
-

-

-

00305 Sexo (difusão2
HM)
00708 Escalões de
3
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33
-

-

00305 Sexo (difusãoHM)

-

2

7324/
0004163

7328/
0004167

1623/
0000009

3664/
0002643

População residente (N.º) por
Local de residência (Distrito/
Região), Sexo e Grupo etário;
Anual

259

População residente (N.º) por
259
Local de residência (Distrito/
Região), Sexo e Grupo etário (Por
ciclos de vida); Anual

Densidade populacional (N.º/ km²) 749
por Local de residência; Anual

Densidade populacional (N.º/ km²) 749
por Local de residência (NUTS 2001); Anual

05-09-2005

05-09-2005

10-10-2005

10-10-2005

8143

06-04-2010

Idade

00708 Escalões de
3
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

8356

21-05-2010

Local de residência 00879 Lista de distritos 3
(Distrito/ Região)
(PT, DT, RA)

310

01-01-2005

Sexo

3041

24-04-2007

Grupo etário

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

8356

21-05-2010

Local de residência 00879 Lista de distritos 3
(Distrito/ Região)
(PT, DT, RA)

310

01-01-2005

Sexo

236

29-08-2005

Grupo etário (Por
ciclos de vida)

190
Densidade
populacional (N.º/
km²)

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

235

29-08-2005

Local de residência 00320 NUTS 2002
5
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190
Densidade
populacional (N.º/
km²)

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

População
residente (N.º)

População
residente (N.º)

-

-

00305 Sexo (difusão2
HM)
2
00708 Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33
-

-

00305 Sexo (difusãoHM)
00315 Escalões de
idades (0-14;
>=75) - variante
2
-

-

-

-

-

2
3

-

-

2252/
0001282

6335/
0003211

6336/
0003212

1951/
0001280

Índice de dependência de jovens
(N.º) por Sexo; Anual

Índice de dependência de jovens
(N.º) por Local de residência;
Anual

Índice de dependência de jovens
(N.º) por Local de residência
(NUTS - 2001); Anual

Relação de feminilidade (N.º) por
Grupo etário; Anual

2592 07-03-2007

2592 07-03-2007

2592 07-03-2007

3043 24-04-2007

176

01-01-2005

Local de residência 00408 NUTS 2001
3
(NUTS - 2001)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

1
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

00305 Sexo (difusãoHM)

2

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

235

29-08-2005

5
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

176

01-01-2005

Local de residência 00408 NUTS 2001
3
(NUTS - 2001)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190
Relação de
feminilidade (N.º)

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência 00320 NUTS 2002
1
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

3041

24-04-2007

Grupo etário

Índice de
dependência de
jovens (N.º)

Índice de
dependência de
jovens (N.º)

Índice de
dependência de
jovens (N.º)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

00708 Escalões de
2
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

2069/
0001276

2070/
0001277

2071/
0001278

3873/
0001856

Distribuição da população
residente (%) por Grupo etário;
Anual

Distribuição da população
residente feminina (%) por Grupo
etário; Anual

3174 27-04-2007

3175 27-04-2007

3176 27-04-2007
Distribuição da população
residente masculina (%) por Grupo
etário; Anual

Índice de dependência total (N.º)
por Local de residência; Anual

4736 27-06-2008

Distribuição da
população
residente (%)

Distribuição da
população
residente
feminina (%)

Distribuição da
população
residente
masculina (%)

Índice de
dependência
total (N.º)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

1502

28-03-2006

Local de residência 00320 NUTS 2002
1
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

3041

24-04-2007

Grupo etário

2
00708 Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

1502

28-03-2006

1
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

3041

24-04-2007

Grupo etário

00708 Escalões de
2
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

1502

28-03-2006

Local de residência 00320 NUTS 2002
1
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

3041

24-04-2007

Grupo etário

00708 Escalões de
2
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

-

-

-

-

-

-

3874/
0001857

5895/
0002720

7325/
0004164

9362

Índice de dependência total (N.º)
por Local de residência (NUTS 2001); Anual

Índice de dependência total (N.º)
por Sexo; Anual

Índice de dependência total (N.º)
por Local de residência (Distrito/
Região); Anual

População residente (N.º) por
Sexo, Grupo etário e
Nacionalidade; Anual

4736 27-06-2008

4736 27-06-2008

4736 27-06-2008

259

Índice de
dependência
total (N.º)

Índice de
dependência
total (N.º)

Índice de
dependência
total (N.º)

05-09-2005 População
residente (N.º)

235

29-08-2005

Local de residência 00320 NUTS 2002
5
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

176

01-01-2005

3
Local de residência 00408 NUTS 2001
(NUTS - 2001)
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

1
Local de residência 00320 NUTS 2002
completa (lista
cumulativa - PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

00305 Sexo (difusãoHM)

2

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

-

-

8356

21-05-2010

Local de residência 00879 Lista de distritos 3
(Distrito/ Região)
(PT, DT, RA)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência V0032 NUTS 2002
0
completa (PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

3041

24-04-2007

Grupo Etário

-

-

V0030
5
V0070
8

-

-

-

-

-

1

Sexo (Difusão- 2
HM)
Escalões de
2
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

9363

9364

População residente (N.º) por
Sexo, Idade e Nacionalidade

População residente (N.º) por
Sexo, Idade e Naturalidade; Anual

259

259

05-09-2005 População
residente (N.º)

05-09-2005 População
residente (N.º)

9630

29-09-2011

Nacionalidade

V0258 Países e
4
3
agrupamentos
(lista cumulativa nacionalidade população e
migrações)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência V0032 NUTS 2002
0
completa (PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

8143

06-04-2010

Idade

9631

29-09-2011

Nacionalidade
V0258 Países e
2
(Portugal/estrangeir 3
agrupamentos
o)
(lista cumulativa nacionalidade população e
migrações)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência V0032 NUTS 2002
0
completa (PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

8143

06-04-2010

Idade

V0030
5
V0070
8

V0030
5
V0070
8

1

Sexo (Difusão- 2
HM)
3
Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

1

Sexo (Difusão- 2
HM)
3
Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

9365

População residente (N.º) por
Sexo, Grupo etário e Naturalidade;
Anual

259

05-09-2005 População
residente (N.º)

9631

29-09-2011

Naturalidade

V0258 Países e
2
8
agrupamentos
(lista cumulativa naturalidade população e
migrações)

190

03-08-2005

Período de
referência dos
dados

1502

28-03-2006

Local de residência V0032 NUTS 2002
0
completa (PT,
NUTS I, II, III,
CC, FR)

310

01-01-2005

Sexo

3041

24-04-2007

Grupo Etário

9639

17-10-2011

Naturalidade
V0258 Países e
3
(Grupos de países) 8
agrupamentos
(lista cumulativa naturalidade população e
migrações)

V0030
5
V0070
8

1

Sexo (Difusão- 2
HM)
2
Escalões de
idades
(demografia 3
níveis:0-4; >=85)
- variante 33

