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Esta Análise permite...
SSistematizar um diversificado conjunto de dados e análises sobre as principais
evoluções pelas quais passou o país na última década, nomeadamente os
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evoluções pelas quais passou o país na última década, nomeadamente os
concelhos portugueses, é o principal objectivo desta análise realizada pela Marktest
com base em informação disponível no seu Sistema de Informação Sales Index.

SSaber como se organiza o território, detectar tendências de localização de
diferentes actividades, observar dinâmicas locais de crescimento económico e de
desenvolvimento social, são questões cruciais para o planeamento das mais
diversas actividades económicas e sociais e para as quais esta análise representa
um contributo importante.

AA informação da análise que agora se apresenta encontra-se estruturada por
áreas temáticas, apresentando diferentes níveis de abordagem que permitem
visualizar a evolução dos indicadores base, a estrutura regional de cada indicador
e, por outro lado, destacar os concelhos que se evidenciam (pela positiva ou pela
negativa) em cada tema. Em anexo, é disponibilizada a informação desagregada
por concelho.

OO sistema de informação regional Sales Index foi um instrumento de trabalho
essencial, por um lado, porque permitiu consultar um conjunto alargado de
indicadores, por outro, porque permitiu realizar análises estatísticas, gráficas e
geográficas da informação.

RRecorrendo ao estudo NETPANEL da Marktest, é ainda disponibilizada informação
sobre os acessos aos sites autárquicos, com as principais estatísticas relativas à
navegação realizada a partir de casa, contabilizando utilizadores, páginas e tempos
de acesso e apresentando rankings dos sites autárquicos mais visitados pelos
portugueses.

TERRITÓRIO E AMBIENTE
• Divisão Administrativa
• Nº Concelhos, Área, Amplitude Altimétrica
• Abastecimento de Água
• Consumo de Água
• Efluentes Produzidos e Tratados
• Resíduos Recolhidos
• Despesas Municipais com Ambiente
• Receitas Municipais com Ambiente

ESTRUTURA EMPRESARIAL E EMPREGO
• Número de Empresas
• Facturação das Empresas
• Empresas que Realizam Trocas Intra-Comunitárias
• Empresas que Realizam Trocas Extra-Comunitárias

POPULAÇÃO
• População Residente: Censos
• Densidade Populacional
• Estimativas da População
• Taxas de Crescimento da População
• Natalidade
• Mortalidade

SAÚDE E SEGURANÇA SOCIAL
• Médicos
• Equipamentos de Saúde
• Farmácias
• Pensionistas da Segurança Social
• Pensões
• Rendimento Mínimo Garantido
• Prestações de Desemprego

Os Temas de Informação ...

• Empresas que Realizam Trocas Extra-Comunitárias
• Estabelecimentos de Empresas
• Estabelecimentos por Sector de Actividade
• Pessoas ao Serviço
• Pessoas por Estabelecimento
• Pessoas por Sector de Actividade

• Mortalidade
• Mortalidade Infantil
• Nupcialidade
• Divórcio
• Estrutura Demográfica – Pirâmides etárias
• Estrutura Demográfica – Masculinidade
• Peso de Jovens
• Peso de Activos
• Peso de Idosos
• Índices de Dependência
• População por estado civil
• Famílias
• Dimensão Média das Famílias

ACTIVIDADE ECONÓMICA
• Agricultura – Superfície Agrícola Utilizável
• Explorações Agrícolas
• Trabalhadores e Máquinas Agrícolas
• Culturas Agrárias
• Consumo de Energia Eléctrica
• Venda de Combustíveis
• Parque Automóvel
• Venda de Automóveis
• Comércio – Estabelecimentos
• Comércio – Pessoas ao serviço
• Actividade Financeira – Bancos
• Actividade Financeira – Multibanco

CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
• Edifícios
• Alojamentos familiares
• Alojamentos por edifício
• Licenças concedidas
• Licenças concedidas para Habitação
• Obras concluídas
• Prédios Transaccionados
• Prédios Hipotecados • Actividade Financeira – Multibanco

• Telefones Fixos – Parque
FINANÇAS NACIONAIS E AUTÁRQUICAS
• Impostos do Estado
• Impostos Autárquicos
• Fundo Equilíbrio Financeiro
• Fundos Estruturais – FEDER

ENSINO, CULTURA E LAZER
• População por nível de ensino
• Escolas
• Alunos Matriculados
• Professores
• Bibliotecas
• Museus
• Galerias de Arte
• Cinema
• Espectáculos ao Vivo
• Estabelecimentos Turísticos
• Actividade hoteleira

ÍNDICES MARKTEST
• Sales Index
• Índice de Rendimento
• Índice de Conforto
• Índice de Consumo

JUSTIÇA
• Escrituras Realizadas
• Processos Cíveis
• Processos Penais
• Processos Tutelares
• Arguidos
• Condenados

SITES AUTÁRQUICOS
• Utilizadores únicos de sites autárquicos
• Páginas visualizadas
• Tempo despendido
• Ranking de sites autárquicos mais visitados


