Concelhos Portugueses 1992-2012
O que mudou em Portugal nos últimos 20 anos

Esta Análise permite...
Sistematizar um diversificado conjunto de dados e análises sobre as principais evoluções pelas quais passou o país nas
últimas duas décadas, nomeadamente os concelhos portugueses, é o principal objectivo desta análise realizada pela
Marktest Consulting com base em informação disponível no seu Sistema de Informação Sales Index, assim como em
outros dados de fontes oficiais e complementada com informação do NETPANEL da Marktest.

Saber 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.

A 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.

O 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.

Recorrendo

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

“Os Concelhos Portugueses 1992-2012” em formato Pdf:
1 Exemplar em CD-ROM (ficheiro Pdf) .............. € 350

Maria João Mendes

Aos preços apresentados acresce IVA em vigor
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Concelhos Portugueses 1992-2012
Conteúdos disponíveis
Todos os indicadores são analisados numa perspectiva longitudinal, sempre que possível para os últimos 20 anos. Para
cada indicador, mostra-se a sua evolução no país e nas grandes regiões assim como o mapa da situação inicial, final e da
sua variação por concelho, com indicação em cada caso dos 10 concelhos com valores mais elevados e mais baixos. Os
dados são também disponibilizados em ficheiro Excel.
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
POPULAÇÃO
População Residente
Densidade Populacional
Taxas de Crescimento da População
Natalidade
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
População segundo as migrações
FAMÍLIAS
Núcleos familiares
Número de Famílias
Pessoas nas famílias
Dimensão Média das Famílias
Tipo de família
HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
Número de edifícios
Edifícios segundo época de construção
Edifícios segundo o nº de pisos
Edifícios segundo o tipo
Alojamentos familiares
Alojamentos por edifício
Alojamentos segundo as infraestruturas
Alojamentos segundo a ocupação
Alojamentos segundo o valor dos encargos
Licenças concedidas para construção
Licenças concedidas para Habitação
Obras concluídas
Novas habitações concluídas
Prédios Transaccionados
Valor das transações
Prédios hipotecados
Valor das hipotecas

EDUCAÇÃO
População por nível de instrução
Número de escolas
Número de alunos
Número de alunos por escola
Número de alunos – ensino público
Número de alunos – ensino privado
Número de alunos – peso do ensino privado
Número de professores
Número de alunos por professor
Número de professores– ensino público
Número de Professores – ensino privado
Número de Professores – peso do ensino privado
CULTURA E LAZER
Galerias de Arte
Salas de Cinema
Espectadores de cinema
Receitas de cinema
Publicações periódicas
Despesas camarárias com cultura
Estabelecimentos Turísticos
Capacidade de alojamento
Hóspedes nos estabelecimentos turísticos
Hóspedes por nacionalidade
Dormidas nos estabelecimentos turísticos
Dormidas por nacionalidade
SAÚDE E SEGURANÇA SOCIAL
Médicos
Centros de Saúde
População servida por centros de saúde
Hospitais
População servida por hospitais
Farmácias
População servida por farmácias
Equipamentos de segurança social
Pensionistas da Segurança Social
Pensões da Segurança Social
Rendimento Social de Inserção
Subsídio de Desemprego
Prestações familiares
JUSTIÇA
Escrituras Realizadas
Processos Cíveis
Processos Penais
Processos Tutelares
Arguidos
Condenados
Taxa de criminalidade – total
Taxa de criminalidade contra as pessoas
Taxa de criminalidade contra o património

ESTRUTURA EMPRESARIAL E EMPREGO
Empresas por sector de actividade
Facturação das Empresas
Pessoas ao Serviço
Pessoas por Estabelecimento
Pessoas por Sector de Actividade
TCO por habilitações
Ganho médio mensal TCO
Número de desempregados inscritos
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
Pontos de Venda e Assistência Automóvel
Comércio – Estabelecimentos
Comércio – Pessoas ao serviço
Actividade Financeira – Bancos
Actividade Financeira – Multibanco
Comunicações – Estações e postos de correio
Comunicações – Telefones Fixos
FINANÇAS LOCAIS
Receitas autárquicas
Despesas autárquicas
Fundo Equilíbrio Financeiro
Endividamento municipal
ELEIÇÕES AUTÁRQUICAS
Eleitores Inscritos
Taxa de Abstenção
Resultados Eleitorais
Partido Mais Votado
Percentagem de Votos por Partido
ÍNDICES MARKTEST
Sales Index
Índice de Rendimento
Índice de Conforto
Índice de Consumo
SITES AUTÁRQUICOS
Utilizadores únicos de sites autárquicos
Páginas visualizadas
Tempo despendido
Ranking de sites autárquicos mais visitados
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