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Ratings Concelhios 2019

Rating concelhio

Conteúdos disponíveis

O Rating concelhio é um índice criado pela Marktest
para cada um dos 308 concelhos do país, com base
em 3 components e 39 indicadores:

Para cada um dos 39 indicadores e para cada
rating:

 Dinamismo demográfico: 8 indicadores
 Dinamismo económico: 16 indicadores
 Qualidade de vida: 15 indicadores
Cada indicador foi classificado com uma notação de 1
a 20 tendo em conta a posição do concelho no
conjunto dos 308 concelhos do país.

 Mapa concelhio
Top 10 concelhos
Comparação com edição 2018
Ranking Global e comparação com edição 2018
(listagem para os 308 concelhos do país)
Análise por concelho: ficha concelhia com os

valores de todos os 39 indicadores e ratings

A análise destes rartings e dos indicadores na sua
base torna mais fácil e imediata a identificação das
forças e fraquezas de cada concelho, bem como
estudar as melhores estratégias a adotar em função
dessa avaliação.

Análise
O relatório Ratings Concelhios 2019 apresenta
uma análise dos resultados da edição 2019
destes ratings.
Para cada um dos 39 indicadores de base que os
compõem, é feita uma análise cartográfica, assim
como tabela dos 10 concelhos que se destacam
em cada um. Além de uma listagem total por
concelho do rating concelhio e das suas 3
componentes, fornece também, para cada um
dos 308 concelhos do país, os valores obtidos em
cada um dos ratings e 39 indicadores de base.
O relatório permite por isso dois âmbitos de
análise: por indicador e por concelho.

Aplicação web
Os dados deste relatório e 600 outros
indicadores estão disponíveis na aplicação web
Municípios Online, desenvolvida pela Marktest e
disponível em
https://www.marktest.com/wap/municipiosonline/.

 Emprego/Desemprego
 Empresas
 Energia
 Famílias
 Habitação
Índices Marktest
• Relatório Pdf RatingsConcelhios
2019 ………………………………………………………………………………….. 300,00 € + IVA
 Rating Concelhio
Condições Especiais
 Saúde
 Turismo
• Subscritores da aplicação
Municípios Online ou clientes do Sales Index ………..……..…..... 150,00 € + IVA

Condições Comerciais:
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