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ENQUADRAMENTO
• Na sequência da aprovação do relatório final do GT PT 2020, a SPEBT solicitou

ao INE e à ADC que, anualmente, a partir de 2017, seja apresentado um ponto
de situação sobre a implementação dos Sistemas de Indicadores e do Grau
de implementação das recomendações.
• 1º ponto de situação apresentado a 14 de julho de 2017.
• Esta apresetação tem como objetivo a atualização do ponto de situação
anterior.

ESTRUTURA
1. Modelo de transmissão da informação enre o INE e a ADC e articulação
entre o INE e a ADC e as Autoridades de Gestão dos PO para reporte à CE.
2. Grau de Implementação dos sistemas de indicadores
2.1 Sistema de indicadores de resultado
2.2. Sistema de indicadores de contexto

3. Grau de execução das recomendações
Notas finais

TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO ENTRE O INE E A ADC E
A ARTICULAÇÃO ENTRE A ADC E AS AG PO
• Disponibilização dos sistemas de indicadores em abril de 2017 em www.ine.pt| Informação
Estatística | Dossiês Temáticos | Sistemas de indicadores do Portugal 2020

TRANSMISSÃO DA INFORMAÇÃO ENTRE O INE E A ADC E
A ARTICULAÇÃO ENTRE A ADC E AS AG PO
fevereiro 2018

Reunião INE/ADC

Lista dos indicadores de resultado

março/ abril 2018

Acesso Portal e Metainformação

abril/ maio 2018

Articulação INE/ADC/AG PO

• Até a data ainda não foi possível à ADC incorporar os SI de resultado e contexto no
Sistema de Monitorização do PT 2020.

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMAS DE
INDICADORES
julho 2017

julho 2018

1º Ponto de situação SPEBT

Ponto de situação atual

160 indicadores disponíveis
SI Resultado: 38 (78%)
SI Contexto: 122 (85%)

176 indicadores disponíveis:
SI Resultado: 41 (87%)
SI Contexto: 135 (94%)

SISTEMA DE INDICADORES DE RESULTADO
- Evolução Ponto Situação
(julho 2018)
Ponto Situação
(julho 2017)

Disponíveis A disponibilizar Em avaliação

A não
disponibilizar

Total

Disponíveis

38

-

-

-

38

A disponibilizar

1

4

-

-

5

Em avaliação

1

-

2

3

6

A não disponibilizar

1

-

-

13

14

41

4

2

16

63

Total

SISTEMA DE INDICADORES DE RESULTADO
– Evolução Outras tipologias  Disponível (+3)
R.04.02.01.E: Consumo de energia primária nas empresas (DGEG)
R.06.02.04.E: Proporção de massas de água com bom estado/potencial ecológico (APA)
R.10.01.07.E: Média de alunos matriculados no ensino não superior público em
modalidades de educação e formação orientadas para jovens por psicólogo a tempo
integral (DGEEC)

Em avaliação  A não disponibilizar (3)
R.01.01.01.E: Patentes EPO por PIB PPS e Patentes EPO por PIB PPS por Regiões para o
Portugal 2020
R.09.07.09.E: Tempo médio de espera para acesso a cuidados de saúde hospitalares de
prioridade de nível II

SISTEMA DE INDICADORES DE CONTEXTO
- Evolução Ponto de situação
SPEBT|
N.º de indicadores de contexto
julho 2018

Disponíveis

135

Não Disponíveis

25

Total

160

Taxa de implementação

94%

Disponíveis (+13 indicadores):
-Água (8 indicadores)
-Ambiente (1 indicador)
-CR (2 indicadores)
- IE (2 indicadores)

17 indicadores associados aos
Programas de Desenvolvimento
Rural

SISTEMA DE INDICADORES DE CONTEXTO
- Evolução• Para o conjunto de indicadores cuja informação ainda não se encontra disponível
salientam-se as seguintes alterações face ao ponto de situação anterior:

 Território (4 indicadores): DGT → avaliação CRUS vs COS vs Censos
 Energia (1 indicador): DGEG  a disponibilizar brevemente
 Patentes (1 indicador)  avaliação da substituição dos indicadores de
resultado no âmbito da reprogramação.
 Emissões (1 indicador): APA  articulação APA no sentido de ter informação
regionalizada das emissões com periodicidade regular.

GRAU DE EXECUÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES
Na sequência dos trabalhos realizados no GT PT2020, a deliberação da CSE incluíu
recomendações no sentido de adequar a informação disponibilizada às necessidades de

monitorização do resultado das políticas públicas e do respetivo contexto de base
territorial.

• Cooperação com as entidades externas detentoras de informação relevante
• Robustecimento do sistema de indicadores de resultado
• Robustecimento do sistema de indicadores de contexto
• Desagregação territorial da informação disponibilizada

Cooperação com as entidades externas
detentoras de informação relevante
“ (…) reforço da artculação já desenvolvida com os vários organismos públicos da área do

ambiente com atividade relevante para a produção estatística seja reforçada tendo em
vista o alargamento dos domínios ambientais cobertos pelo SEN (…)”
• Face ao último ponto de situação manteve-se a articulação INE/ADC com as entidades
externas produtoras de informação.
• Direção-Geral da Energia e Geologia (DGEG)
• Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC)

• Agência Portuguesa do Ambienete (APA)
• Direção- Geral do Território (DGT)
• Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR)
• Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)

Robustecimento do sistema de indicadores de
resultado
Pertinência temporal
“ (…) o desfasamento entre o momento de referência dos dados e a data de difusão dos
mesmos deverá corresponder no máximo a um ano (…)”

• Todos os indicadores com periodicidade anual (34) com informação até pelo menos
2016.
• 7 indicadores de resultado com periodocidade supra-anual
• 1 indicador relativo às massas de água (trienal)  2012-2015.
• 6 indicadores do Inquérito Comunitário à Inovação (bienal)  2012-2014.

Robustecimento do sistema de indicadores de
resultado
Informação de base à operacionalização
“ (…) A adequada monitorização e avaliação dos resultados do Portugal 2020 aconselha a
que os agregados que constituem os numeradores e os denominadores dos indicadores de
resultado sejam disponibilizados (…)”

•41 indicadores de resultado disponíveis:

• Relativos: 32 indicadores
• Absolutos: 9 indicadores
• Para cerca de 40% dos indicadores relativizados, os agregados que constituem
os numeradores e denominadores encontram-se disponíveis no Banco de
Dados e Difusão do INE.

Robustecimento do sistema de indicadores de
contexto
“ (…) foram identificados um conjunto de indicadores que envolvem o cruzamento da
informação geográfica proveniente da CRUS e/ou da COS e a integração de dados estatísticos
(…)”
• Regime de uso do solo
 Articulação INE/DGT no sentido de fixar as condições de apuramento de dados da CRUS
relativos ao solo urbano adaptados aos limites da CAOP: modelo apresentado pela DGT permite
operacionalizar os 4 indicadores relativizados associados ao PT 2020.
 Necessário ‘imagens’ completas da CRUS a 31/12 de cada ano, desde 2010.

• Ocupação do solo
 Articulação no sentido da disponibilização de estatísticas de ocupação do solo (na sequência
do projeto INE/DGT para o Eurostat concluído em dezembro 2017)
 A DGT irá divulgar em julho a COS 2015.

Desagregação territorial da informação
disponibilizada
“ (…) reforço da disponibilização estatística desagregada até ao nível 3 das NUTS ou do
município sempre que tal for possível (…)”
Desagregação
geográfica
máxima

• 63% do total da informação associada ao

Nº de
indicadores

%

Portugal

16

9%

NUTS I

1

1%

considerando os indicadores com geografia

NUTS II

43

24%

diferentes das NUTS.

NUTS III

48

27%

Município

54

31%

Outras

14

%

Total

176

Sistema de Indicadores com desagregação
correspondente às NUTS III ou inferior, não

• 30% da totalidade dos indicadores disponíveis
no Portal encontra-se estruturada por NUTS III
(ou maior detalhe geográfico)

Notas Finais
• Síntese das principais linhas de desenvolvimento, atualização e consolidação dos sistemas de

indicadores de resultado e de contexto do Portugal 2020 face ao 1º ponto de situação apresentado na
SPEBT.
•Articulação técnica desenvolvida com as entidades externas,destacando-se a DGEG, DGEEC, APA e
DGT
• Face ao ponto de situação apresentado em julho de 2017 verificu-se o aumento do quadro global de
disponibilidade da informação de 83% para 93% (SI Resultado:78%87%; SI Conexto: 85% 94%) .
• No âmbito da reprogramação atualmente em curso poderão vir a ser internalizados novos
indicadores de resultado mas também alguns ajustamentos no quadro de informação de resultado
atualmente já disponível.
•Os resultados alcançados foram possíveis através de uma estreita articulação entre o INE e a ADC
assegurando, sempre que relevante, a articulação com organismos que asseguram a gestão dos PO.
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