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Portugal 2020: Classificação dos municípios de baixa densidade
Foi aprovada a classificação dos municípios de
baixa densidade para aplicação de medidas de
diferenciação positiva dos territórios no âmbito do
Portugal 2020, tendo por base uma abordagem
multicritério
que
considera
a
densidade
populacional, a demografia, o povoamento, a
acessibilidades e as caraterísticas físicas e
socioeconómicas do território.

Para mais detalhes, consulte a listagem e o mapa
dos municípios de baixa densidade, para efeitos
de discriminação positiva.
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