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Municípios Online
É uma aplicação web desenvolvida pela
Marktest . Trata-se de um visualizador de 
informação que permite conhecer os concelhos 
do território nacional.

Tem como objetivo principal analisar as forças
e fraquezas de cada concelho, dotando os
municípios da informação mais relevante para 
conhecer melhor o seu território e o seu 
enquadramento no todo nacional.

Disponibiliza os indicadores estatísticos mais Disponibiliza os indicadores estatísticos mais 
importantes para analisar as principais 
características de cada concelho e, através de 
vários modos de visualização, perceber o seu 
posicionamento no conjunto do país.

A aplicação permite também a visualização de 
todos os dados estatísticos em formatos
gráficos informativos, inovadores e apelativos.

Além disso, disponibiliza o Rating ConcelhioRating Concelhio, 
um novo conceito desenvolvido pela Marktest, 
que permite dar uma notação a cada concelho 
em função de um conjunto de indicadores 
base, possibilitando assim identificar de 
imediato as áreas mais fortes de cada região, 
através dos ratings de Dinamismo Demográfico, 
Dinamismo Económico e Qualidade de Vida.

Conteúdos disponíveisConteúdos disponíveis
A informação encontra-se estruturada em torno 
de 18 áreas, disponibilizando mais de 500 
indicadores para vários anos:
 Agricultura
 Automóveis
 Banca
 Comércio
 Construção
 Cultura
 Demografia
 Educação
 Eleições

 Emprego/Desemprego
 Empresas
 Energia
 Famílias
 Habitação
 Índices Marktest
 Rating Concelhio
 Saúde
 Turismo
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Funcionalidades

A aplicação, disponível em 
http://www.marktest.com/wap/municipiosonline/, 
apresenta incialmente um Dashboard com a 
síntese do Rating Concelhio, podendo assim 
analisar-se de forma imediata quais os 
principais pontos fortes e fracos do concelho 
selecionado. 

Para cada um dos 18 temas disponíveis, os 
dados são apresentados de forma gráfica 
para melhor entendimento da sua estrutura 

Rating Concelhio

O Rating concelhio é um novo indicador
criado pela Marktest para cada um dos 308 
concelhos do país.

Este rating tem 3 componentes:

 Dinamismo demográfico: 8 indicadores
 Dinamismo económico: 16 indicadores
 Qualidade de vida: 13 indicadores

Na criação destas 3 componentes foram
usados ao todo 37 indicadores.

Municípios OnlineMunicípios Online

para melhor entendimento da sua estrutura 
e evolução no concelho.

Ao selecionar um indicador, disponibilizam-
se vários formatos de visualização da sua 
repartiçaõ no todo nacional:

 Em mapa com a distribuição do indicador 
por todos os concelhos do país

 Em gráfico com o ranking  do indicador
 Em gráfico de dispersão mostrando o 

posicionamento de cada um dos 308 
municípios face ao indicador em análise

 Em mapa geométrico com áreas de 
dimensão proporcional ao valor de cada 
indicador

Os dados são passíveis de exportação para 
Excel, com a indicação da posição de cada 

usados ao todo 37 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.

Cada componente (demográfica, económica, 
qualidade de vida) tem uma notação média 
correspondente à média aritmética das 
indicadores que o constituem.

O rating concelhio (total) resulta igualmente 
da média aritmética das suas 3 
componentes.

Torna-se assim mais fácil e imediata a 
identificação das forças e fraquezas de cada
concelho, bem como estudar as melhores

Excel, com a indicação da posição de cada 
concelho no ranking desse indicador.

O que permite
 Identificar as forças e fraquezas de cada 

concelho
 Identificar a evolução do concelho face 

às áreas de informação analisadas 
 Conhecer como se reparte no país um 

determinado indicador
 Visualizar o posicionamento de cada 

concelho face aos outros em relação a 
cada indicador analisado

concelho, bem como estudar as melhores
estratégias a adotar em função dessa
avaliação.

Comparador de Concelhos
É uma nova funcionalidade que permite a 
comparação de pares de concelhos face a 
qualquer das 500 variáveis disponíveis na 
aplicação.

É muito útil para conhecer semelhanças e 
diferenças entre dois concelhos ou para 
avaliar novas localizações, ao dar uma 
fotografia instantânea do que une ou separa 
duas regiões.
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Vantagens

Ter acesso a informação exclusiva da 
Marktest:

 Rating concelhio
 Índices de desenvolvimento Marktest
 Classes sociais por concelho

Aceder, num único local, aos dados mais 
relevantes de âmbito concelhio 
provenientes de múltiplas fontes, com a 
garantia de qualidade Marktest no 

Acessível em Pc, portátil, tablet ou smartphone !Acessível em Pc, portátil, tablet ou smartphone !

garantia de qualidade Marktest no 
tratamento da informação.

Ter acesso permanente à informação mais 
atualizada sem necessidade de instalação 
de software ou atualizações posteriores.

Aceder à informação com total mobilidade, 
em qualquer lugar e a partir de qualquer 
dispositivo.

Possibilidade de sugerir à Marktest novos 
desenvolvimentos ou indicadores para 
análise.

Contar com um serviço de apoio ao cliente 
de excelência para formação inicial e apoio 
posterior.

Desenvolvimento constante da aplicação 
através da nossa Softwarehouse Markdata.

Condições Comerciais:

Subscrição Anual …………………………… 500,00€ (5 Acessos online)
Por cada acesso extra ……………………. 25,00€ (adicional ao valor em cima indicado)

Condições especiais para clientes do sistema Sales Index 2018!
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