
População e Território 

 

População residente 

Local de Residência 
População 

residente (2011) 

Alhos Vedros 15050 

Baixa da Banheira 21085 

Moita 17653 

Gaio-Rosário 1227 

Sarilhos Pequenos 1150 

Vale da Amoreira 9864 

Total 66029 
   Fonte: INE, Censos 2011 

 

Distribuição da população por freguesias 

 
 Fonte: INE, Censos 2011 

 

Variação da população 

Local de Residência 
População 

residente (2001) 
População 

residente (2011) 

Variação em % 
1991 – 2011 

(valores 
aproximados) 

Alhos Vedros 12614 15050 + 19,3% 

Baixa da Banheira 23712 21085 - 11,1% 

Moita 16727 17653 + 5,5% 

Gaio-Rosário 987 1227 + 24,3% 

Sarilhos Pequenos 1049 1150 + 9,6% 

Vale da Amoreira 12360 9864 - 20,3% 

Total 67449 66029 - 2,1% 
Fonte: INE, Censos 2011 
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Densidade populacional 

 
                Fonte: INE, Censos 2011 

 

No que respeita à população residente no concelho da Moita, e de acordo com o Censos da 

população 2011, podemos verificar que, desde os Censos de 2001, houve um decréscimo na 

população residente em cerca de 2%, que respeita a uma variação negativa nas freguesias do 

Vale da Amoreira (-20% e da Baixa da Banheira, com -11%), compensada no entanto pelo 

aumento de população nas restantes 4 freguesias, donde se destaca a do Gaio-Rosário (+24%). 

No entanto, tanto a freguesia do Gaio-Rosário como a de Sarilhos Pequenos continuam a ser 

as freguesias menos populosas, com 4% da população residente e que registam também uma 

densidade populacional mais baixa. A freguesia da Baixa da Banheira mantém-se como a que 

regista um maior número de habitantes e é também a que revela uma maior densidade 

populacional, com 5265,2 habitantes por Km2. 

 

Distribuição da população por sexo 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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Quanto à distribuição da população por sexo, em todas as freguesias do concelho, existe um 

maior número de mulheres que de homens, tendência que acompanha a tendência nacional. 

 

Distribuição da população por grupo etário (total do concelho) 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

Distribuição da população por grupo etário (por freguesia) 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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0-14 anos 2576 3055 2810 215 186 1707

15-24 anos 1448 2288 1844 119 97 1628

25-64 anos 8587 11619 9943 686 608 5332

65-74 anos 1319 2375 1768 109 140 749

75 e mais anos 1120 1748 1288 98 119 448



Quando analisamos a distribuição da população do concelho da Moita por grupos etários, 

podemos verificar que mais de metade da população (56%) se encontra na idade activa, dos 25 

aos 64 anos. Podemos verificar ainda que o número de residentes com 65 e mais anos (17%) é 

mais elevado do que o das crianças dos 0 aos 14 anos (16%). 

 

No que respeita às freguesias, e em termos de proporção, o Vale da Amoreira é a freguesia 

que apresenta uma população mais jovem, se considerarmos como jovem a população dos 0 

aos 24 anos e Sarilhos Pequenos é a freguesia que apresenta uma população mais envelhecida, 

se considerarmos a população com 65 e mais anos. Nas restantes freguesias, podemos 

verificar que existe alguma equiparação em termos de proporção que os grupos etários 

registam no total da população, com algumas variações, mas não muito significativas. 

 

 

Famílias clássicas (n.º de pessoas por família clássica) 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

Quanto ao número de pessoas por família, nas famílias clássicas, o maior número de famílias 

respeitam a 2 pessoas, seguidas das famílias com 3 pessoas e com uma pessoa. Como seria de 

esperar, o número de famílias com 6 ou mais pessoas é residual no contexto geral.  
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Proporção de famílias clássicas e núcleos familiares por tipo de família/núcleo familiar 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

Quando analisamos os vários tipos de famílias clássicas e de núcleos familiares, podemos 

verificar que, no total do concelho, os casais com filhos respeitam a mais de metade do tipo de 

famílias no concelho, sendo no Vale da Amoreira e no Gaio-Rosário que esta proporção ainda 

se verifica mais acentuada, com mais de 60% de famílias deste tipo. 

No total do concelho, o segundo tipo de família mais registado é a família unipessoal, com um 

registo mais acentuado na freguesia da Baixa da Banheira e menos acentuado na freguesia do 

0 10 20 30 40 50 60 70

Moita (concelho)

Alhos Vedros

Baixa da Banheira

Moita

Gaio-Rosário

Sarilhos Pequenos

Vale da Amoreira

Moita
(concelho)

Alhos
Vedros

Baixa da
Banheira

Moita
Gaio-

Rosário
Sarilhos

Pequenos
Vale da

Amoreira

Casais com filhos (%) 57,81 59,11 53,77 58,91 61,88 59,11 62,86

Reconstituidos (%) 11,58 11,21 11,16 11,39 11,11 6,98 14,43

Monoparentais (%) 18,81 14,63 18,95 16,55 12,81 17,33 30,8

Unipessoais com pessoas com 65 e + anos
(%)

9,7 9,08 11,98 8,77 10,34 10,98 6,53

Unipessoais (%) 22,06 21,93 24,76 20,14 20,91 20,37 19,58



Vale da Amoreira. Ainda no âmbito das famílias unipessoais, e quanto às famílias unipessoais 

com pessoas de 65 ou mais nos, também é na freguesia da Baixa da Banheira que o seu 

número é mais significativo, e mais reduzido na freguesia do Vale da Amoreira. 

Relativamente às famílias monoparentais, podemos verificar que, no total do concelho 

apresentam um valor próximo dos 20% das famílias, sendo que a freguesia do Vale da 

Amoreira destaca-se claramente, com 30% das suas famílias nesta situação. É também nesta 

freguesia que encontramos a maior percentagem de famílias reconstruidas. 

No que respeita aos casais com filhos, este é o tipo de família mais representativo, tanto no 

total do concelho (58%), como em todas as freguesias. 

 

Índices de dependência total, de idosos e de jovens 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

No que respeita aos índices de dependência, o índice de dependência total no global do 

concelho, atinge os 50%, sendo que na freguesia de Sarilhos pequenos, este valor ultrapassa os 

60%. O índice de dependência de idosos é mais elevado do que o índice de dependência de 

jovens na média do concelho e nas freguesias da Baixa da Banheira, Moita e Sarilhos 

Pequenos, invertendo-se esta tendência nas freguesias de Alhos Vedros, Gaio-Rosário (embora 

com valores muito aproximados) e Vale da Amoreira. 
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Índice de envelhecimento 

 
Fonte: INE, Censos 2011 

 

Quanto ao índice de envelhecimento, podemos verificar que o concelho da Moita, com 107,7 

idosos por cada 100 jovens, está abaixo da média nacional e da Península de Setúbal. 

Destacamos aqui as freguesias da Baixa da Banheira, Sarilhos Pequenos e Moita, com valores 

acima dos 100, e a freguesia do Vale da Amoreira com um valor consideravelmente mais baixo, 

de 71. 

 

População residente com 15 e mais anos por principal meio de vida 

 
Fonte: INE, Censos 2011 
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