
Resultados dos Censos 2021 

No passado dia 23 de novembro de 2022 foram
divulgados os resultados definitivos dos Censos 2021.

Segue a publicação de alguns indicadores que configuram
o retrato geral da Freguesia de Santa Bárbara.

Fonte dos dados: https://censos.ine.pt/
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Demografia

O envelhecimento é mais acentuado 
nas mulheres. 

A faixa etária com o maior número de
pessoas situa-se entre os 40 e os 49
anos, tanto nos homens como nas
mulheres.

Nos homens, o peso das crianças e
dos mais jovens (dos 0 aos 29 anos)
é ligeiramente superior ao das
pessoas com 60 ou mais anos, o
que revela um crescimento lento da
população.



A nossa Freguesia possui cerca de 2031 habitantes, dos quais 977 são homens e 1054 são mulheres.

Ao nível do Concelho, Santa Bárbara é a 4.ª Freguesia com o maior número de habitantes.



Sem detalhar o sexo e o grupo etário, verificamos que dos 2031 habitantes, 1970 são de nacionalidade portuguesa e
os restantes 61 são de nacionalidade estrangeira.

Desses 61 habitantes, e tendo em consideração o Continente de que são provenientes, constatamos que:
- 24 são europeus;
- 7 são africanos;
- 25 são americanos;
- 5 são asiáticos.



A nossa Freguesia tem uma taxa de variação da população residente positiva (HM) no valor de 4,53%.

Ao nível do Concelho, somos a 3.ª Freguesia com a taxa de variação positiva mais elevada (HM). 



Existem 134 idosos (com 65 e
mais anos) por cada 100 jovens
entre os 0 e os 14 anos (HM).

Santa Bárbara é a Freguesia
com o menor índice de
envelhecimento do Concelho
da Lourinhã (HM).



Existem 27 jovens (entre os 0 e
os 14 anos) por cada 100
pessoas em idade ativa (entre
os 15 e os 64 anos).

Santa Bárbara é a Freguesia
com o índice de dependência
de jovens mais elevado do
Concelho da Lourinhã.



Existem 278 pessoas em idade
ativa (entre os 15 e os 64 anos)
por cada 100 idosos com 65 e
mais anos (HM).

Santa Bárbara é a 2.ª Freguesia
com o maior índice de
sustentabilidade potencial do
Concelho da Lourinhã.



Sem detalhar o sexo e a atividade económica, constatamos que são as pessoas empregadas que
trabalham e/ou estudam noutro município que não o da sua residência que representam o maior
número (361 pessoas num total de 854). A Freguesia segue a tendência do Concelho e do País.

Mercado de Trabalho



Taxa de desemprego
de 5,64% (HM), que
acaba por ser inferior
à nacional (HM) e
ligeiramente inferior
à do Concelho (HM).



O nível de escolaridade
mais elevado completo
obtido pela maioria da
população é o ensino
básico (9.º ano), tanto
no homens como nas
mulheres.

Educação
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