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Este

documento

visa

apresentar,

sinteticamente,

indicadores

relativos

rendimentos,

aos

mercado

de

trabalho,

estatísticos
educação,

saúde,

habitação,

justiça, segurança e demografia. Esta análise
implicou

a

sistematização

dos

dados

estatísticos mais recentes a nível distrital,
disponibilizados através das plataformas de
vários

organismos

oficiais

como

o INE

A agricultura é o pano de fundo económico do

(Instituto Nacional de Estatística) CENSOS

Distrito de Beja. A melhoria do sequeiro e a

2011 e dados da Segurança Social.

implantação

do

regadio

são

factores

importantes para o desenvolvimento. As
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principais produções estão no campo vegetal:
o trigo, a cevada, a aveia, o girassol e a

O Distrito de Beja é o mais extenso distrito do

azeitona; no campo animal: ovinos, bovinos e

país, representa 11,5% da área continental

suínos; no campo florestal: o sobreiro e a

portuguesa, reúne inúmeras potencialidades,

azinheira, no campo da viticultura a região

graças

conta actualmente com alguns dos melhores

à

sua

estratégica,

situação

altamente

geográfica

invejáveis.

A

e
sua

vinhos do mundo.

proximidade com a zona industrial de Sines e

A pecuária desempenha ainda um papel

com a vizinha Espanha, bem, como a sua

importante na economia da região, o que é

costa atlântica constituem elementos de

atestado pelo elevado número de explorações

inegável

espalhadas pelo distrito. O Comércio e

valor

e

importância

para

o

desenvolvimento da Economia, da Indústria, e

Serviços

do Turismo desta região de Portugal. O

importantíssimo

Distrito de Beja tem vindo gradualmente a

económico do Distrito de Beja. Existem hoje

atrair investidores, devido à riqueza das suas

empresas e instituições que asseguram uma

matérias-primas e ao seu subsolo.

prestação de serviços eficiente e rápida. É de

têm

desempenhado
no

um

papel

desenvolvimento

salientar que há ligação aos grandes centros

funcionamento do sistema produtivo, dos

urbanos nacionais e estrangeiros, tornando-

mercados de trabalho, da educação e da

se também um ponto de encontro de muitos e

formação, da distribuição de rendimento, etc.

diversificados investidores.
A extracção de inertes têm vindo a tomar

RENDIMENTOS

cada vez mais um papel fundamental na
divulgação internacional desta região, devido

O Distrito de Beja no ano de 2011 com base

à exportação de cobre e zinco. Na área do

em dados do INE (Instituto Nacional de

Distrito, é notável a riqueza destes produtos

Estática), CENSOS e dados da Segurança

minerais, entre os quais se destacam as

Social,

minas de cobre de Algares, Moinho e São

rendimentos:

João do Deserto em Aljustrel, e ainda Neves

O ganho mensal das famílias do Distrito era

Corvo

turismo,

em média de 940.5€, valor inferior ao da

importante fonte de receita para o País, é,

média nacional que alcançava os 1.093 € por

sem

elemento

família. Estes valores vão pois reflectir-se

imprescindível para o seu desenvolvimento

também em outros indicadores, como o poder

integral.

vão

de compra concelhio (ipC) ou até no poder de

desde a caça e a pesca no mar e barragens,

compra per capita que ficam alguns pontos

à riquíssima arqueologia da região, ao

abaixo das percentagens nacionais, ou seja,

artesanato, festas, romarias e praias do

o Distrito apresenta percentagens na ordem

Litoral Alentejano.

dos 80 % ao nível do poder de compra.

Não obstante a margem de potencialidades

Com base nas mesmas fontes, evidencia-se

que nos apresenta o Distrito de Beja, não

também no ano de 2011, no Distrito de Beja,

deixa por isso de lhe estar associada uma

dois graves problemas, em primeiro lugar o

outra

se

problema

prendem com os mais diversos factores,

elevados

como por exemplo, alguns dos que são

Subsidio de Desemprego e de Rendimentos

enumerados

Sociais de Inserção, números que chegam a

em

Castro

sombra

As

de

Verde.

dúvida,

múltiplas

margem

de

por

O

um

possibilidades

dificuldades,

Capucha:

que

lógica

do

apresentava

do

os

Desemprego,

números

de

seguintes

originando

beneficiários

do

ultrapassar a média nacional nos mesmo

a nível nacional são os dos 15 aos 24 anos e

indicadores.

seguidamente o dos 55 aos 64 anos.

Em segundo lugar, o envelhecimento da

Dos 551.944 desempregados inscritos nos

população, resultando em elevados números

Centros de Emprego no ano de 2011, 7.614

de Complementos Solidário para Idosos;

são

Pensões de Invalides, Pensões de Velhice e

Inactividade no Distrito de Beja (43.4%)

Pensões de Sobrevivência.

também supera a taxa a nível nacional

do

Distrito

de

Beja.

A

Taxa

de

(39.5%)
EDUCAÇÃO
SAÚDE
Consequência

também

do

elevado

envelhecimento da população no Distrito de

A informação estatística relativa à taxa de

Beja regista-se consequentemente elevados

mortalidade, em 2011, revelou uma taxa de

números na taxa de Analfabetismo, que no

17,3%,

ano de 2011 registou o valor de 13.4%, valor

elevada do que a média nacional (9,7%).

muito superior à média nacional, que ronda
os 5.2%.

MERCADO DE TRABALHO

A Taxa de Atividade, no Distrito de Beja, no
ano de 2011, segundo os CENSOS, atingia
um valor de 50.3%, valor inferior aos 60.5% a
nível nacional. Sendo a Taxa de Emprego
inferior e a Taxa de Desemprego superior à
nacional. Os grupos etários mais atingidos
pelo desemprego no Distrito de Beja tal como

Em

sendo

termos

de

consideravelmente

mortalidade

mais

infantil,

os

concelhos de Odemira, Beja, Castro Verde e
Mértola
próximas

apresentam
da

média

taxas

relativamente

nacional

(3,1%),

destacando Mértola com uma taxa de 27,8%
no que diz respeito à mortalidade infantil.

HABITAÇÃO

O primeiro aspeto a ter em consideração é o
número de alojamentos familiares clássicos,
sendo estes 105.528 em 2011, existindo

5.859.540
alojamentos

a

nível

nacional.

familiares

não

Já

nos

DEMOGRAFIA

clássicos,

apresentaram-se 288, existindo 6.612 a nível

Em primeiro lugar, neste indicador, situa-se a

nacional. Importante salientar o facto de que

população residente em Portugal no ano de

no Distrito de Beja, 71 dos 288 alojamentos

2011, sendo o seu número 10.557.560.

familiares não clássicos são barracas.

Relativamente

Relativamente aos alojamentos coletivos no

população residente é de 152.486, sendo que

Distrito de Beja, registaram-se 357 em 2011,

48,9% dessa população situa-se em idade

sendo 234 hotéis e 123 convivências.

ativa. É relevante salientar o valor extremo do

Nos consumos elétricos por consumidor

índice de envelhecimento da população no

doméstico, regista-se em 2011 um valor

Distrito de Beja, sendo este de 207,2%,

médio

(quilowatt/hora),

sendo quase o dobro da média nacional.

existindo uma tendência de aumento do

Esse indicador, em par com o índice de

consumo elétrico ao longo dos anos, tanto a

longevidade no Distrito de Beja (53,8%), torna

nível distrital como a nível nacional.

o distrito bastante envelhecido.

de

2.082kWh

JUSTIÇA E SEGURANÇA

No que diz respeito à justiça e segurança, o
Distrito de Beja registou, em 2011, 11.034
participações de violência doméstica à GNR e
PSP, sendo a totalidade destas participações
violações contra cônjuges e análogos. A nível
nacional,

verificaram-se

926.601

participações neste âmbito. Relativamente à
taxa de criminalidade, em 2011, o Distrito de
Beja apresenta 2,67%, sendo este valor um
pouco abaixo da média nacional (3,93%).
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