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Agência para o Desenvolvimento e Coesão
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Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
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Direção Regional de Estatística da Madeira



Ministério da Agricultura e do Mar
Direção-Geral de Política do Mar
Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral



Serviço Regional de Estatística dos Açores
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1. Enquadramento
No âmbito das competências refletidas no seu Plano de Ações (1ª Deliberação da SPEBT), a Secção
Permanente de Estatísticas de Base Territorial deliberou, em reunião de 18 de março de 2015, aprovar a
constituição de um grupo de trabalho para a criação de um sistema de indicadores de contexto/resultado
do Portugal 2020 (9ª Deliberação da SPEBT).
Em particular, o ponto 2 do mandato do grupo de trabalho para a criação do sistema de indicadores de
contexto/resultado do Portugal 2020 (GT PT2020) prevê a identificação do “conjunto de indicadores do
‘Sistema de indicadores de monitorização do contexto em que se desenrolam as políticas públicas’ (Sistema
de indicadores de contexto do QREN) cuja continuidade de difusão nas NUTS-2002 deve ser garantida até ao
ano de difusão de 2016, num quadro de racionalidade custo-benefício”, tendo em consideração a entrada
em vigor das NUTS-2013 a partir de 1 de janeiro de 2015. A programação dos trabalhos prevê a
apresentação, para aprovação pela SPEBT, do documento respeitante a este ponto do mandato, até ao
final do 3º trimestre de 2015.
Neste contexto, a primeira iniciativa do GT PT2020 centrou-se na seleção do conjunto de indicadores do
SIC QREN (Sistema de indicadores de contexto do QREN) cuja atualização na geografia da NUTS-2002
deveria ser garantida até ao final de 2016. É neste sentido que o mandato enquadra este processo de
seleção especificamente na utilização e relevância dos indicadores para a elaboração dos relatórios anuais
e finais dos Programas Operacionais associados ao ciclo de programação comunitária 2007-2013.
Na sequência do mandato atribuído ao GT PT2020 e na impossibilidade de se garantir a continuidade de
toda a informação associada ao SIC QREN, o processo de seleção dos indicadores decorreu num quadro de
respeito pelos princípios da racionalidade, da parcimónia e da exequibilidade técnica da operacionalização
dos indicadores.
Por outro lado, o mandato refere que este processo de seleção deveria ter em consideração a
desagregação territorial e o âmbito temporal de retropolação dos indicadores estruturados com base nas
NUTS-2013. Nesta linha, os membros do GT PT2020 foram informados de que o INE prevê a retropolação da
nova série de informação do Sistema de Contas Integradas das Empresas (delimitação do setor empresarial
de acordo com a implementação do SEC 2010 nas Contas Nacionais e adoção da NUTS-2013) até ao ano
2004 e a retropolação dos resultados na nova base das Contas Económicas Regionais (Base 2011 de acordo
com o SEC 2010 e adoção da NUTS-2013) até ao ano 2000.
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2. Síntese das atividades desenvolvidas
Sob este enquadramento e atendendo ao Plano de Ação definido pelo GT PT2020 (Anexo I), foi
desencadeado um processo de consulta centrado na informação considerada relevante na NUTS-2002 de
entre a informação cuja desagregação geográfica máxima corresponde ao nível 3 da NUTS.
A decisão de centrar o processo de consulta nos indicadores com desagregação máxima coincidente com
o nível 3 da NUTS justificou-se pelo facto de a conversão da informação disponível até ao nível do município
da nova para a anterior geografia das NUTS III se afigurar menos problemática: o processo de conversão da
NUTS-2013 para a NUTS-2002 dos indicadores disponíveis até ao nível do município tende a tornar-se viável no
caso de indicadores do tipo contagem ou no caso dos indicadores relativizados que resultam de rácios ou
proporções e para os quais os dados de base à sua operacionalização estão disponíveis no portal do INE
(Dados Estatísticos | Base de dados), ainda que possam persistir constrangimentos pontuais associados a
arredondamentos numéricos e ao segredo estatístico.
Estaria, assim, em causa apenas a avaliação de 74 dos 283 indicadores do SIC QREN (Quadro 1), uma vez
que a alteração das NUTS-2013 não tem impacto nos indicadores com desagregação da NUTS de nível
superior a 3 e nos indicadores com desagregação territorial de outra natureza.
Quadro 1 – Número de indicadores do SIC QREN nas NUTS-2002, por nível de desagregação territorial
Desagregação territorial

N.º de indicadores

Portugal

34

12,0%

NUTS I

2

0,7%

NUTS II

60

21,2%

NUTS III

74

26,1%

Município

108

38,2%

5

1,8%

283

100%

Outras (aeroporto, porto, cidade)
Total

Adicionalmente, tomou-se como referência o resultado do processo de consulta interno às várias unidades
orgânicas do INE cuja avaliação se centrou na exequibilidade técnica de manutenção da informação com
desagregação máxima correspondente ao nível 3 da NUTS-2002, no contexto específico do projeto
estatístico de base e no quadro de difusão simultânea das NUTS III 2002 e das NUTS III 2013, tendo
nomeadamente em atenção o tratamento do segredo estatístico. Esta consulta revelou a possibilidade de
continuidade nas NUTS-2002 de 41 dos 74 indicadores do SIC QREN com desagregação máxima coincidente
com o nível 3 da NUTS (Quadro 2).
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Quadro 2 – Número de indicadores do SIC QREN cuja desagregação geográfica máxima corresponde ao
nível 3 da NUTS, segundo a exequibilidade técnica da respetiva manutenção
Exequibilidade técnica

N.º de indicadores

Sim

41

58,1%

Não

33

41,9%

74

100%

Total

De acordo com o ponto 2c) do mandato do GT PT2020, a seleção dos indicadores do SIC QREN a manter na
NUTS-2002 teve em consideração a sua relevância para os relatórios finais de execução dos Programas
Operacionais. Após uma primeira ronda de consultas aos membros do GT PT2020 (analisada na 2ª reunião do
GT PT2020 – Anexo II.2), o INE apresentou os resultados da segunda ronda de consultas na sequência do
alargamento da participação dos representantes do GT e da recomendação, assumida no seio do GT, de
que fossem privilegiados indicadores de massa em detrimento de indicadores relativizados de modo a
otimizar a satisfação das necessidades de informação. Nesta segunda ronda, participaram oito entidades (a
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento
Regional, o Serviço Regional de Estatística dos Açores e a Direção Regional de Estatística da Madeira) e nem
todas esgotaram a quota de 20 indicadores a selecionar (Anexo III).
Na sequência da apresentação detalhada dos resultados (analisada na 3ª reunião do GT PT2020 –
Anexo II.3), o INE sugeriu que se retivessem os 20 indicadores que receberam a preferência de pelo menos
quatro membros do GT. Desse conjunto de 20 indicadores, constavam quatro indicadores relativizados que
poderiam ser operacionalizados a partir de outros indicadores selecionados:


Produto interno bruto (B.1*g) por habitante a preços correntes (Base 2011 - €) por Localização geográfica (NUTS 2002);



Produtividade aparente do trabalho (Base 2011 - €) por Localização geográfica (NUTS - 2002);



Proporção da despesa em investigação e desenvolvimento (I&D) no PIB (%) por Localização geográfica (NUTS 2002) e Sector de execução;



Dispersão regional do PIB por habitante (Base 2011 - %).

Assim, procurou-se a substituição destes quatro indicadores entre os sete indicadores escolhidos por três
entidades, tendo-se constatado que, neste conjunto de sete indicadores, havia dois indicadores passíveis de
obtenção por cálculo indireto:


Emprego - indivíduos totais (Taxa de variação anual - Base 2011 - %) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e



Proporção de pessoal ao serviço equivalente a tempo integral (ETI) em atividades de investigação e

Ramo de atividade (A3);
desenvolvimento (I&D) nas empresas (%) por Localização geográfica (NUTS - 2002).

O GT PT2020 decidiu reter os restantes cinco indicadores, tendo-se concluído o processo com a seleção de
21 indicadores a manter atualizados na NUTS-2002 até ao final de 2016 (Quadro 3).
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Quadro 3 – Indicadores do SIC QREN na NUTS-2002, por NUTS III, a atualizar no portal até ao final de 2016

Dimensão

Subdimensão

Código
do portal

Designação do indicador

1º momento de difusão

2º momento de difusão

Data de
difusão

Ano de
referência

Data de
difusão

Ano de
referência

Outubro
2015

2013/2014

Outubro
2016

2014/2015

Junho 2015

2013/2014

Junho 2016

2014/2015

D1

Qualificação
dos
Portugueses e
das
Portuguesas

D15

Indicadores de
massa

0003926

Doutorados do ensino superior (N.º) por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

D1

Qualificação
dos
Portugueses e
das
Portuguesas

D15

Indicadores de
massa

0001003

Alunos matriculados no ensino não
superior (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2002), Nível de ensino ministrado e
Natureza institucional
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

D1

Qualificação
dos
Portugueses e
das
Portuguesas

D15

Indicadores de
massa

0003928

Doutorados do ensino superior em áreas
científicas e tecnológicas (N.º) por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Outubro
2015

2013/2014

Outubro
2016

2014/2015

D1

Qualificação
dos
Portugueses e
das
Portuguesas

D15

Indicadores de
massa

0001005

Alunos matriculados no ensino superior
(N.º) por Localização geográfica (NUTS 2002) e Natureza institucional
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Outubro
2015

2014/2015

Outubro
2016

2015/2016

D1

Qualificação
dos
Portugueses e
das
Portuguesas

D15

Indicadores de
massa

0003924

Diplomados do ensino superior em áreas
científicas e tecnológicas (N.º) por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Outubro
2015

2013/2014

Outubro
2016

2014/2015

D2

Crescimento
Sustentado

D24

Padrão de
especialização
económica

0001737

Proporção de exportações de bens de
alta tecnologia (%) por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: INE, Estatísticas do Comércio
Internacional de Bens]

Maio 2015

2014
(preliminares)
2014
(provisórios)
2014
(definitivos)

Maio 2016

2015
(preliminares)
2015
(provisórios)
2015
(definitivos)

Setembro
2015
Maio 2016

Setembro
2016
Maio 2017

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0002790

Despesa em investigação e
desenvolvimento (I&D - €) por
Localização geográfica (NUTS - 2002) e
Sector de execução
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Dezembro
2015

2013

Dezembro
2016

2014

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0001738

Importações (€) de bens por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: INE, Estatísticas do Comércio
Internacional de Bens]

Maio 2015

2014
(preliminares)
2014
(provisórios)
2014
(definitivos)

Maio 2016

2015
(preliminares)
2015
(provisórios)
2015
(definitivos)

Maio 2016

Setembro
2015
Maio 2016

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0001740

Exportações (€) de bens por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: INE, Estatísticas do Comércio
Internacional de Bens]

Maio 2017

Maio 2016

2014
(preliminares)
2014
(provisórios)
2014
(definitivos)

Maio 2017

2015
(preliminares)
2015
(provisórios)
2015
(definitivos)

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0008006

Emprego - indivíduos totais (Base 2011 N.º) por Localização geográfica (NUTS 2002) e Ramo de actividade (A3)
[Fonte: INE, Contas Económicas
Regionais]

Fevereiro
2016

2012-2013
(definitivos)

Fevereiro
2017

2014
(definitivos)

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0008009

Produto interno bruto (B.1*g) a preços
correntes (Base 2011 - €) por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: INE, Contas Económicas
Regionais]

Fevereiro
2016

2012-2013
(definitivos)
2014
(preliminares)

Fevereiro
2017

2014
(definitivos)
2015
(preliminares)

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0002794

Investigadores equivalente a tempo
integral (ETI - N.º) nas instituições e
empresas com investigação e
desenvolvimento por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Dezembro
2015

2013

Dezembro
2016

2014

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0008018

Valor acrescentado bruto (B.1g) a preços
correntes (Base 2011 - €) por Localização
geográfica (NUTS - 2002) e Ramo de
actividade (A3)
[Fonte: INE, Contas Económicas
Regionais]

Fevereiro
2016

2012-2013
(definitivos)
2014
(preliminares)

Fevereiro
2017

2014
(definitivos)
2015
(preliminares)
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Maio 2015

Setembro
2016

Setembro
2015

Setembro
2016

Dimensão

Subdimensão

Código
do portal

Designação do indicador

1º momento de difusão

2º momento de difusão

Data de
difusão

Ano de
referência

Data de
difusão

Ano de
referência

D2

Crescimento
Sustentado

D27

Indicadores de
massa

0002798

Pessoal ao serviço equivalente a tempo
integral (ETI) em actividades de
investigação e desenvolvimento (I&D N.º) por Localização geográfica (NUTS 2002) e Sector de execução
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Dezembro
2015

2013

Dezembro
2016

2014

D4

Qualificação
do Território e
das Cidades

D43

Ordenamento e
reabilitação
urbana

0001804

Proporção de superfície total
reconstruída (%) por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: INE, Estatísticas das Obras
Concluídas]

Julho 2015

2014

Julho 2016

2015

D4

Qualificação
do Território e
das Cidades

D47

Assimetrias
regionais de
desenvolvimento

0001810

Índice de concentração da população
residente em cidades (%) por Local de
residência (NUTS - 2002)
[Fonte: INE, Recenseamento da
População]

Agosto 2015

2014

Agosto 2016

2015

D4

Qualificação
do Território e
das Cidades

D48

Indicadores de
massa

0001097

Estabelecimentos de ensino não superior
(N.º) por Localização geográfica (NUTS 2002), Nível de ensino ministrado e
Natureza institucional
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Junho 2015

2013/2014

Junho 2016

2014/2015

D4

Qualificação
do Território e
das Cidades

D48

Indicadores de
massa

0001099

Estabelecimentos de ensino superior (N.º)
por Localização geográfica (NUTS - 2002)
e Natureza institucional
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da
Educação e Ciência]

Outubro
2015

2014/2015

Outubro
2016

2015/2016

D4

Qualificação
do Território e
das Cidades

D48

Indicadores de
massa

0001805

Superfície total das obras concluídas (m²)
por Localização geográfica (NUTS - 2002)
e Tipo de obra
[Fonte: INE, Estatísticas das Obras
Concluídas]

Julho 2015

2014

Julho 2016

2015

D4

Qualificação
do Território e
das Cidades

D48

Indicadores de
massa

0002106

Produção bruta de electricidade (kWh)
por Localização geográfica (NUTS - 2002)
e Tipo de produção de electricidade
[Fonte: Direção-Geral de Energia e
Geologia]

Novembro
2015

2014

Novembro
2016

2015

D5

Eficiência da
Governação

D55

Relação Estadocidadãos

0002182

Taxa de cobertura territorial (%) das Lojas
do Cidadão por Localização geográfica
(NUTS - 2002)
[Fonte: Instituto para a Gestão das Lojas
do Cidadão]

Agosto 2015

2014

Agosto 2016

2015

Será, igualmente, atualizado o indicador 0001739 – Taxa de cobertura das importações pelas exportações
(%) por Localização geográfica (NUTS - 2002), o que se explica pela opção de manter a coerência na
informação divulgada no domínio do comércio internacional.
A informação associada às Contas Económicas Regionais será produzida na geografia da NUTS-2002 com
base numa metodologia simplificada, pelo que não será publicada no portal do INE e deverá surgir nos
relatórios de execução dos Programas Operacionais associados ao ciclo de programação comunitária
2007-2013 acompanhada por uma nota alertando para a especificidade destes apuramentos.
Não obstante o processo de seleção dos indicadores se ter centrado na informação cuja desagregação
geográfica máxima corresponde ao nível 3 da NUTS, o GT PT2020 atendeu à preocupação manifestada pela
CCDR-Centro relativamente à dificuldade de obtenção dos agregados das NUTS III (NUTS-2002) para alguns
dos indicadores associados ao SIC QREN e desagregados até ao nível do município e cuja atualização foi
posicionada como imprescindível no quadro das exigências de informação estatística por parte da
Comissão Europeia para efeitos de elaboração dos relatórios de execução do QREN, no contexto da região
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Centro. O GT PT2020 verificou que, do conjunto de 108 indicadores em causa, 39 são indicadores de
contagem e 33 são indicadores relativizados cuja informação de base (numerador e denominador) está
disponível no portal do INE, pelo que o problema se colocaria com maior acuidade para os restantes 36
indicadores (Quadro 4). Tendo-se verificado que esta era uma preocupação exclusiva da CCDR-Centro,
acordou-se que estas necessidades seriam articuladas diretamente entre o INE e esta CCDR.
Quadro 4 – Número de indicadores do SIC QREN com desagregação até ao nível do município, de acordo
com a disponibilidade da informação de base para os indicadores relativizados
Disponibilidade da
informação de base

Tipo de indicador
Indicadores de contagem

N.º de indicadores

Não aplicável

39

36,1%

Sim

33

30,6%

Não

36

33,3%

108

100%

Indicadores relativizados
Total

Na sequência da articulação entre o INE e a CCDR-Centro, foi identificado um conjunto de indicadores, com
desagregação por município e que poderão ser atualizados pelo INE de acordo com as NUTS III 2002, com
base nos resultados difundidos até ao final de 2016. Esta atualização pode ser garantida automaticamente
no portal do INE ou disponibilizada através da plataforma Circa na área dedicada à SPEBT, neste caso, com
desagregação por NUTS III (Anexo IV). Para este conjunto de indicadores, a disponibilização na plataforma
Circa respeitará os calendários de difusão de 2015 e 2016 dos Anuários Estatísticos Regionais. Nos casos em
que a informação está sujeita ao tratamento de confidencialidade, o INE atribuirá prioridade à
disponibilização de informação de acordo com as NUTS 2013.
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3. Notas finais
O presente relatório, aprovado na 4ª reunião do GT PT2020, realizada a 24 de setembro de 2015, pretende
corresponder ao ponto 2 do mandato atribuído ao grupo de trabalho: “identificar o conjunto de indicadores
do ‘Sistema de indicadores de monitorização do contexto em que se desenrolam as políticas públicas’
(Sistema de indicadores de contexto do QREN) cuja continuidade de difusão nas NUTS-2002 deve ser
garantida até ao ano de difusão de 2016, num quadro de racionalidade custo-benefício”.
As atividades do grupo de trabalho respeitantes a este ponto do mandato iniciaram-se com o processo de
consulta aos membros do GT PT2020, a 19 de junho de 2015, e foram concluídas na 3ª reunião do GT PT2020,
a 22 de julho de 2015, na sequência de duas rondas de consulta aos membros do GT PT2020 que culminaram
na seleção de 21 indicadores com desagregação máxima ao nível 3 das NUTS, a manter atualizados no
portal do INE de acordo com as NUTS-2002 até ao final de 2016 a par dos indicadores com desagregação da
NUTS de nível superior a 3 e dos indicadores com desagregação territorial de outra natureza, conforme
retratado no Quadro 1 deste documento (101 indicadores).
Os indicadores selecionados têm por base operações estatísticas desenvolvidas pelo INE (Recenseamento
da População, Contas Económicas Regionais, Estatísticas do Comércio Internacional de Bens, Estatísticas das
Obras Concluídas) mas também dados de fontes externas (Direção-Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência, Direção-Geral de Energia e Geologia e Instituto para a Gestão das Lojas do Cidadão). A
informação resultante das Contas Económicas Regionais apresenta a particularidade de assentar numa
metodologia simplificada desenvolvida exclusivamente para este propósito e, nessa medida, estar associada
a calendários de disponibilização distintos da difusão corrente do INE e não será alvo de difusão no Portal.
O processo de seleção dos indicadores com desagregação máxima ao nível 3 da NUTS a continuar na
NUTS-2002 foi complementado com uma interação direta entre o INE e a CCDR-Centro com vista à
identificação do conjunto de indicadores com desagregação até ao nível do município e que o INE poderá
atualizar por NUTS III (versão 2002) até ao final de 2016. Estas atualizações serão garantidas no portal do INE
ou disponibilizadas através da plataforma Circa na área dedicada à SPEBT.
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4. Anexos
Anexo I – Plano de Ação [AI_Plano de ação_GT_PT2020.pdf]
Anexo II – Atas das três primeiras reuniões do GT PT2020
Anexo II.1 – Ata da 1ª reunião, 13 de maio de 2015 [AII1_Ata_01R_GT_PT2020.pdf]
Anexo II.2 – Ata da 2ª reunião, 1 de julho de 2015 [AII2_Ata_02R_GT_PT2020.pdf]
Anexo II.3 – Ata da 3ª reunião, 22 de julho de 2015 [AII3_Ata_03R_GT_PT2020.pdf]
Anexo III – Elementos de base à consulta estruturada aos membros do GT PT2020 para a identificação dos
indicadores SIC QREN a manter atualizados até ao final de 2016 [AIII_Síntese_SIC QREN NUTS-2002_consulta.xlsx]
Anexo IV – Indicadores do SIC QREN, por município, a apurar nas NUTS III da NUTS-2002 até ao final de 2016

Dimensão

Subdimensão

Código
do portal

Designação do indicador

Difusão

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D11

Qualificação da
população

0003915

Taxa bruta de escolarização no ensino secundário (%) por Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D11

Qualificação da
população

0003916

Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular (%) por Localização
geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D11

Qualificação da
população

0003917

Taxa de transição/ conclusão no ensino secundário regular (%) por Localização
geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D11

Qualificação da
população

0003920

Taxa bruta de escolarização no ensino superior (%) por Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D13

Sociedade de
informação

0003898

Média de alunos matriculados no 1º ciclo do ensino básico por computador (N.º) por
Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D13

Sociedade de
informação

0003899

Média de alunos matriculados no 2º ciclo do ensino básico por computador (N.º) por
Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D13

Sociedade de
informação

0003900

Média de alunos matriculados no 1º ciclo do ensino básico por computador com
ligação à Internet (N.º) por Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D1

Qualificação dos
Portugueses e
das Portuguesas

D13

Sociedade de
informação

0003901

Média de alunos matriculados no 2º ciclo do ensino básico por computador com
ligação à Internet (N.º) por Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D3

Coesão Social

D35

Igualdade de
oportunidades e
cidadania
inclusiva

0001982

Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos – Quadros de Pessoal]

Circa

D3

Coesão Social

D35

Igualdade de
oportunidades e
cidadania
inclusiva

0003913

Taxa bruta de pré-escolarização (%) por Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência]

Portal

D3

Coesão Social

D35

Igualdade de
oportunidades e
cidadania
inclusiva

0004149

Valor médio das pensões da Segurança Social (€/nº) por Local de residência
[Fonte: Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, Instituto de
Informática, I.P.]

Circa

D3

Coesão Social

D37

Igualdade de
género

0001986

Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por
conta de outrem por Localização geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos – Quadros de Pessoal]

Circa

D3

Coesão Social

D37

Igualdade de
género

0001987

Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por
conta de outrem com habilitações iguais ou inferiores ao 3º ciclo do ensino básico por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos – Quadros de Pessoal]

Circa
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Dimensão

Subdimensão

Código
do portal

Designação do indicador

Difusão

D3

Coesão Social

D37

Igualdade de
género

0001988

Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por
conta de outrem com habilitações correspondentes ao ensino superior por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
[Fonte: Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos – Quadros de Pessoal]

Circa

D3

Coesão Social

D37

Igualdade de
género

0001989

Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por
conta de outrem nas profissões mais qualificadas por Localização geográfica (NUTS 2002)
[Fonte: Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos – Quadros de Pessoal]

Circa

D3

Coesão Social

D37

Igualdade de
género

0001990

Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por
conta de outrem nas profissões menos qualificadas por Localização geográfica (NUTS 2002)
[Fonte: Ministério da Economia, Gabinete de Estratégia e Estudos – Quadros de Pessoal]

Circa

D3

Coesão Social

D38

Indicadores de
massa

0000508

Consultas externas (N.º) nos hospitais por Localização geográfica e Especialidade da
consulta
[Fonte: INE, Inquérito aos Hospitais]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D42

Infraestruturação
do território

0002111

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos hoteleiros por 1000 habitantes (N.º)
por Localização geográfica
[Fonte: INE, Estatísticas do Turismo]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D42

Infraestruturação
do território

0000369

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes (N.º) por Localização
geográfica
[Fonte: INE, Estatísticas das Farmácias]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D43

Ordenamento e
reabilitação
urbana

0000082

Reconstruções concluídas por 100 construções novas concluídas (N.º) por Localização
geográfica
[Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D44

Gestão de riscos
naturais e
tecnológicos

0002004

Taxa de superfície florestal ardida (%) por Localização geográfica
[Fonte: Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D45

Património natural
e ambiente

0002109

Dormidas nos estabelecimentos hoteleiros por 100 habitantes (N.º) por Localização
geográfica
[Fonte: INE, Estatísticas do Turismo]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D45

Património natural
e ambiente

0002501

Despesas em ambiente dos municípios por 1000 habitantes (€/ hab.) por Localização
geográfica e Domínios de ambiente
[Fonte: INE, Inquérito aos municípios – Proteção do ambiente]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D46

Energia

0002094

Consumo de combustível automóvel por habitante (tep/ hab.) por Local de residência
[Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D46

Energia

0002098

Consumo de gás natural por 1000 habitantes (Nm³) por Localização geográfica
[Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D46

Energia

0002092

Consumo doméstico de energia eléctrica por habitante (kWh/ hab.) por Local de
residência
[Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia]

Portal

D4

Qualificação do
Território e das
Cidades

D47

Assimetrias
regionais de
desenvolvimento

0000009

Densidade populacional (N.º/ km²) por Local de residência
[Fonte: INE, Provisórias da População Residente; DGT, Carta Administrativa Oficial de
Portugal

Circa

D5

Eficiência da
Governação

D53

Administração
pública em rede

0001721

Proporção de declarações fiscais do IRS - Modelo 3 entregues on-line (%) por
Localização geográfica
[Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira]

Circa
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