
Indicadores Descrição Fundamento Unidade Fonte Escala Anos

Valor Acrescentado Bruto por ramo de 

actividade: 1) agricultura, caça e 

silvicultura, pesca e aquicultura; 2) 

indústria, incluindo energia e construção; 

3) Actividades e serviços

corresponde ao valor bruto da produção deduzido do

custo das matérias primas e de outros consumos no

processo produtivo (metainformação INE), ou seja, é

a diferença entre o valor dos bens e serviços criados

num processo de produção e o valor dos bens e

serviços consumidos como elementos deste mesmo

processo (metainformação PORDATA). Este indicador

permite avaliar o valor que cada actividade

económica acrescenta às matérias primas, produtos

e serviços utilizados, através dos seus processos de

produção.

Especialização 

Económica
€ INE Concelho

2004    

2011

Número médio de alunos no 1º ciclo do 

ensino básico por computador com ligação 

à internet

resulta do quociente entre os alunos matriculados no

1º ciclo do ensino básico pelo número de

computadores com ligação à internet nos

estabelecimentos de ensino

Utilização das TIC na 

educação
Nº INE Concelho

04/05  

09/10

Proporção de declarações fiscais do IRS 

Modelo3 entregues online

é igual ao quociente entre o número de declarações

fiscais do IRS - Modelo3 entregues online pelo 

número total de declarações fiscais do IRS - Modelo3,

multiplicado por 100

Utilização das TIC nos 

agregados familiares
% INE Concelho

2004 

2011

Capacidade de alojamento turístico por 

tipologia de alojamento: 1) hóteis; 2) 

pensões; 3) outros.

é igual ao número de camas existentes por tipologia

de alojamento. "Outros" corresponde a Estalagens,

Pousadas, Móteis, Hóteis-Apartamento,

Aparatamentos turísticos e Aldeamentos turísticos.

Capacidade de 

alojamento turístico
Nº INE Concelho

2005 

2011



Indicadores Descrição Fundamento Unidade Fonte Escala Anos

Meio de transporte mais utilizado nos 

movimentos pendulares: 1) outro meio; 2) 

vai a pé; 3) transporte colectivo; 4) 

transporte individual.

corresponde ao quociente entre o número de

movimentos pendulares por meio de transporte

utilizado (1) para percorrer a maior distância da

viagem (sendo que no caso de ser diferente na ida e

na volta, se opta pelo meio de transporte de ida, isto

por local de residência) e o número total de

movimentos pendulares para todos os meios de

transporte, multiplicado por 100. "outro meio"

corresponde a 

Modo de transporte 

mais utilizado nas 

deslocações

% INE Concelho
2001 

2011

Duração dos movimentos pendulares
corresponde à duração média dos movimentos

pendulares por local de residência

Mobilidade sub-

regional e regional
minutos INE Concelho

2001 

2011

Proporção da população residente que 

trabalha ou estuda noutro município

é igual à população residente que trabalha ou estuda

noutro município a dividir pelo total da população

residente, multiplicado por 100

Grau de dependência 

do exterior do 

município no emprego 

e educação

% INE Concelho
2001 

2011

Consumo de combustível automóvel por 

habitante

corresponde ao consumo em tonelada equivalente

de petróleo por cada habitante.

Nível de 

motorização/consumo 

energético automóvel

tep/hab INE/DGEG Concelho
2004  

2010

Proporção das áreas edificadas: 1) 

corredor estruturante do litoral (5Km); 2) 

zona costeira (2Km); 3) orla costeira 

(500m).

é igual ao quociente entre a área edificada nos 5 ou 2

Km ou 500m à linha de costa e a área total dessa

mesma faixa, multiplicado por 100. 

Edificação e 

impermeabilização da 

faixa litoral

% DGT (CLC) Concelho
2000 

2006

Evolução das áreas ocupadas por 

edificação em áreas de risco.

corresponde à área edificada em áreas de risco de

cheias e inundações, instabilidade de vertentes e

erosão litoral, identificadas.

Monitorização da 

edificação em áreas de 

risco

ha 
DGT (CLC) 

Riskam
Concelho

2000 

2006

Proporção de resíduos urbanos recolhidos 

selectivamente

é o quociente entre os resíduos urbanos recolhidos

selectivamente e o total de resíduos urbanos

recolhidos, multiplicado por 100.

Eficiência da recolha 

selectiva de Resíduos 

Sólidos Urbanos

% INE Concelho
2004 

2011

(1) "outro meio" corresponde a outro meio; "transporte colectivo" a comboio, eléctrico/metropolitano, autocarro e transporte colectivo da empresa ou escola; "transporte individual" a 

automóvel ligeiro e motociclo.



Indicadores Descrição Fundamento Unidade Fonte Escala Anos

Taxa de superfície florestal ardida
é igual à divisão da superfície florestal ardida pela

superfície florestal total, multiplicado por 100.

Superfície florestal 

ardida
% INE/ICNF Concelho

2007 

2011

Taxa de Abandono Agrícola

corresponde à superfície Agrícola Não Utilizada

(SANU) a dividir pela Superfície Agrícola (SA),

multiplicado por 100.

Abandono da actividade 

agrícola
% INE Concelho

1999 

2009

Indicador de extensificação agrícola

é igual à Superfície Agrícola menos as áreas de

culturas permanentes, as áreas de culturas

temporárias e as áreas de prados e pastagens

permanentes melhoradas a dividir pela Superfície

Agrícola total, multiplicada por 100.

Extensificação agrícola % INE Concelho
1999 

2009

Dinâmica de Reabilitação do edificado 

(reconstruções licenciadas para 

reabilitação por 100 construções novas 

licenciadas)

corresponde ao número de Alterações, ampliações e

reconstruções licenciadas a dividir pelo número de

construções novas licenciadas, multiplicado por 100.

Reabilitação urbana % INE Concelho
2004 

2011

Proporção de áreas edificadas na unidade 

territorial de referência

resulta do quociente entre as áreas edificadas e a

área da unidade territorial de referência,

multiplicado por 100

Expressão territorial das 

áreas edificadas
% CLC Concelho

2000 

2006

Proporção das áreas dispersas no total das 

áreas edificadas

é igual às áreas edificadas dispersas a dividir pelo

total de áreas edificadas na unidade territorial,

multiplicado por 100.

Dispersão do edificado % CLC Concelho
2000 

2006

População residente em centros urbanos 

com mais de 10 mil habitantes

corresponde ao quociente entre a população

residente em cidades estatísticas com mais de 10,000

habitantes e a população residente na unidade

territorial, multiplicado por 100.

População urbana 

(aglomerados com mais 

de 10 mil habitantes)

% INE Concelho
2001 

2011

Proporção da população residente por 

tipologias de áreas urbanas: 1) áreas 

predominantemente urbanas; 2) áreas 

medianamente urbanas; 3) áreas 

predominantemente rurais.

resulta da divisão da população residente por

tipologias de áreas urbanas pela população residente

na unidade territorial de referência, multiplicado por

100.

Tipologias de áreas 

urbanas
% INE Concelho

2001 

2011

Infraestruturas de regadio
Quociente entre a superfície irrigável pela superfície

agrícola utilizada, multiplicado por 100.
Regadio % INE Concelho

1999 

2009


