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PORTUGAL E ESPANHA: SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
Caracterização de Portugal e Espanha e comparação com os restantes países da União Europeia, através
de um conjunto de indicadores de variadas áreas temáticas sob a forma de gráficos, mapas e quadros
estatísticos.
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Eis alguns exemplos dos dados e elementos gráficos contidos na “Península Ibérica em Números”:
Em Portugal residem 10,4 milhões de pessoas, um
quarto da população de Espanha, que ronda os 42,7
milhões. Porém, Portugal apresenta uma densidade
populacional equiparável a França e superior ao país
vizinho. No seu conjunto, a Península Ibérica
representa cerca de 14% da população total dos 15
países da União Europeia (UE 15).

No ano 2001, Portugal registava a maior taxa de
população feminina a frequentar o ensino superior,
com um valor superior ao da média europeia em
mais de 12 pontos percentuais. Espanha ocupava o
5º lugar deste ranking, também com um valor acima
da média.
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Taxa de ocupação-cama dos estabelecimentos hoteleiros, 2002 (%)

As mais elevadas taxas de ocupação - cama situam-se sobretudo na faixa litoral Sul e Leste
da península, do Algarve à
Catalunha

(onde

a

oferta

hoteleira é mais expressiva), e
nos turísticos arquipélagos da
Madeira e das Canárias. No
contexto dos países da UE 15,
Espanha apresenta a mais alta
taxa de ocupação-cama, com
52,7%, valor muito superior aos
39,2% registados em Portugal.

Em 2003, Portugal foi o maior consumidor de arroz da União Europeia, com um consumo (15,7 kg por habitante) 3
vezes superior ao da média europeia. A Espanha, embora ocupe o 3º lugar neste ranking, registou um valor muito
inferior ao português (6,3 kg/hab.)

Consumo de vinho (2003) e leite (2002)

No consumo de carne, Espanha ocupa o lugar cimeiro: 136 kg/hab.
Portugal ocupou aqui a 6ª posição, com um valor (106 kg/hab.)
também superior à média europeia, que se situou em 98 kg/hab..
Os dados mais recentes apontam para um consumo de vinho em
Portugal claramente superior ao verificado em Espanha e uma
situação inversa no que diz respeito ao consumo de leite.

Em 2001, não existiam diferenças significativas na distribuição da
população de cada um dos países segundo o seu peso, embora se
note uma acentuação das situações extremas – peso inferior ao
normal e obesidade – em Espanha.

A “Península Ibérica em Números” surge no momento em que se realizam, na Sede do INE em Lisboa, as
"Jornadas Ibéricas de Estatística 2005", juntando um conjunto de técnicos dos dois países. Refira-se ainda que, a
par da presente publicação, foi editado o “Anuário Estatístico Galiza - Norte de Portugal”, um trabalho conjunto do
Instituto Nacional de Estatística e do Instituto Galego de Estatística, também objecto de Destaque do INE hoje
divulgado.

Ambas

as

publicações

podem

ser

consultadas

prodserv/Edi_Bolso/pdf/tema_A/pinumeros2004/pinumeros2004.pdf

em
e

www.ine.pt

(http://www.ine.pt/

http://www.ine.pt/prodserv/quadros/

periodo.asp?pub cod=282).
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