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O INTEC mostra-se,  desde já,  disponível  para
qualquer esclarecimento e/ou informação.
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A Iniciativa Melhores Municípios para Viver (M2V)

surge no âmbito da relevância crescente da temática

da Qualidade de Vida, tendo por objetivo a avaliação

da Qualidade de Vida em diversos Municípios à

escala nacional, quer em termos objetivos, quer em

termos percetivos. O output final é constituído pelo

ranking dos Municípios nas várias dimensões da

Qualidade de Vida, destacando os aspetos mais

positivos e as oportunidades de melhoria de cada

um deles, reforçando o marketing territorial e

contribuindo para a sua imagem positiva. 

As anteriores edições tiveram um impacto não só

notável como surpreendente, levando o INTEC a

implementar uma periodicidade anual para a

iniciativa mencionada. Deste modo, neste ano de

2022 regressamos com um novo ranking, no qual

foram incluídos novos participantes, como é o caso

do município de Caminha. 

O presente relatório contempla, para além da

apresentação do INTEC, da iniciativa M2V e da

metodologia utilizada na realização do projeto, uma

avaliação aprofundada - do ponto de vista objetivo e

percetivo - do município de Caminha em cada um

dos domínios em estudo, a qual será fundamental

para uma análise posterior, comparativa e integrada,

que permitirá a identificação dos pontos fortes e dos

aspetos a melhorar, com planos concretos de

desenvolvimento e evolução da qualidade de vida do

município em apreciação.

Preâmbulo
O INTEC apresenta ao Município de Caminha
o Relatório do Estudo de Qualidade de Vida,
incluído na edição de 2022 dos Melhores
Municípios para Viver,  contando com a
parceria do Jornal de Notícias.  
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Sumário Executivo



O projeto Melhores Municípios para Viver (M2V) é uma iniciativa orientada,
tanto para a avaliação da Qualidade de Vida (QdV) dos Municípios, como
para a identificação de oportunidades de melhoria, estando assim a
contribuir para a promoção e desenvolvimento da QdV e dos próprios
municípios. Nesse sentido, este barómetro constitui uma ferramenta de
marketing territorial para os municípios, procurando apoiar na projeção da
imagem desejada. 

A articulação com o Jornal de

Notícias, no sentido de publicar

os resultados somente referentes

ao “Top Mais dos Municípios”, i.e.

aos dez Municípios melhor

colocados nos dez domínios que

definem a Qualidade de Vida;

O envio de relatórios

pormenorizados e

personalizados a cada um dos

municípios participantes, onde

estará integrada uma análise

específica a cada indicador,

mantendo o limite informativo

referente aos dez municípios

melhor classificados;

A realização de uma cerimónia

de entrega de prémios aos

municípios vencedores.

A recolha de dados objetivos –

mediante uma pesquisa

detalhada em bases de dados de

entidades especialistas em

estudos estatísticos (ex., INE) – e

dados percetivos – mediante um

inquérito telefónico à população

residente nos municípios, a

realizar pela empresa de

sondagens Aximage;

O tratamento e a análise dos

resultados, com o devido rigor

necessário ao apuramento do

ranking dos Melhores Municípios

para Viver, de onde constatarão

análises comparativas inter e

intra municípios;

Ao nível do M2V, o INTEC tem como

missão:

Sumário Executivo
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Sumário Executivo

O barómetro da iniciativa Os Melhores Municípios para Viver tem por base
um conjunto de indicadores sistematizados pelo INTEC, a partir dos
indicadores científicos da EUROFOUND (Fundação Europeia para a
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho), OCDE e Bristol,
constituindo um produto final assente em investigações científicas muito
robustas e instrumentos de avaliação da QdV, com aplicações a nível
internacional. 

O M2V compreende assim os seguintes objetivos:
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Dar a conhecer aos munícipes, às empresas e aos potenciais investidores, os pontos fortes dos
municípios participantes.01

02 Contribuir para a promoção da qualidade de vida nos municípios, mediante a elaboração anual
da iniciativa M2V, não só motivando os municípios a desenvolverem-se, bem como estimulando
as pessoas a contribuírem para o mesmo fim – a construção de uma “vida boa”.

Estabelecer uma comparação entre o que as pessoas percecionam e a realidade objetiva
existente em termos de qualidade de vida, pois aquando de grandes discrepâncias há que
detetar as suas causas e atenuar os seus efeitos através de planos de melhoria.03
Promover a monitorização da qualidade de vida dos municípios portugueses ao longo dos anos
(e do próprio investimento).04
Usar o barómetro como estratégia de benchmarking e de afirmação do município no plano
nacional, numa lógica de marketing territorial.05

06 Utilizar este barómetro como ferramenta de atração de novos munícipes e investimento dos
municípios portugueses.



Sumário Executivo
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De forma breve, realçamos os principais resultados obtidos para o município de

Caminha no que respeita às três dimensões melhor classificadas para os dados

objetivos e subjetivos, respetivamente.

DIMENSÃO Score do Município Classificação Intra-Município

Urbanismo e Habitação 81,29 1º

Ambiente 70,27 2º

Mobilidade e Segurança Rodoviária 64,73 3º

Tabela 1: Ordem da Classificação das 3 Melhores Dimensões da QdV para o Município de Caminha - Dados Objetivos

DIMENSÃO Score do Município Classificação Intra-Município

Ambiente 84,61 1º

Bem-Estar 82,46 2º

Ensino e Formação 82,11 3º

Tabela 2: Ordem da Classificação das 3 Melhores Dimensões da QdV para o Município de Caminha - Dados Subjetivos

Adicionalmente, o presente relatório termina com a apresentação de algumas

ideias de planos de melhoria e possíveis práticas a implementar com vista a

promover a qualidade de vida dos residentes do município de Caminha.
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O INTEC

O INTEC – Instituto de Tecnologia

Comportamental, Associação para o

Desenvolvimento Económico e Social, é

um centro de cariz científico-

tecnológico que promove o

desenvolvimento e a mudança de

atitudes e comportamentos através de

projetos de investigação - ação, com

vista a um aumento da performance e

da qualidade de vida de pessoas,

grupos, organizações e da sociedade no

seu todo. 

Os produtos e serviços produzidos e

disponibilizados pelo INTEC centram-se

na interface entre a academia e a

prática, isto é, a ciência e o mercado,

desenvolvendo e aplicando tecnologia

para melhorar os comportamentos e a

qualidade de vida das pessoas.

A equipa multidisciplinar do INTEC

reúne especialistas, como professores

universitários, investigadores,

empresários e consultores, cujo

posicionamento resulta da convicção de

que a mudança de valores, atitudes e

comportamentos é uma ciência que

requer a aplicação das tecnologias

específicas e adequadas a cada

contexto e problemática.

9



O INTEC

Ao associar a
ciência à prática,
o INTEC
distingue-se, por
um lado, das
universidades,
pelo seu
carácter prático,
e por outro, das
consultoras,
pelo seu
carácter
científico.

A Nossa Missão
A equipa INTEC tem como missão melhorar a performance e qualidade de vida
das pessoas, grupos, organizações e sociedade como um todo, através da
mudança de comportamentos e atitudes, conseguida por meio do
desenvolvimento de tecnologia comportamental mais adequada a cada situação. 

Caráter Prático

C
ar

át
er

 C
ie

n
tí

fic
o Universidades

Consultoras

O INTEC

O INTEC
intervém no
sentido de
reduzir o
afastamento
entre a
produção de
conhecimento
e a sua
utilização,
desenvolvendo
produtos
inovadores,
aplicados e
com mais-valia
para o
mercado.

Ao implementar soluções de alto-
impacto, construímos a mudança!
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O INTEC

O INTEC pauta a sua ação pelo rigor e independência, estando assente em

cinco valores-chave cuja intervenção visa:

INTECCiência

Tecnologia Excelência

Inovação

Valor

Colocar a ciência ao
serviço da prática,

criando outputs de

elevada qualidade.

Gerar valor para os
clientes, de

instituições públicas

e/ou privadas.

Produzir e aplicar a
mais adequada
tecnologia a cada

intervenção.

Seguir os mais

elevados padrões
de rigor,
excelência e
qualidade.

Desenhar soluções
inovadoras com

elevado impacto.
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A Qualidade de Vida nos
Municípios

Desde o final dos anos 70 que a Qualidade de Vida tem vindo a ganhar uma

crescente popularidade junto dos principais agentes económicos, face às

vantagens que apresenta tanto para as pessoas, como para a sociedade no seu

todo.

As cidades e regiões que se mostram capazes de atrair os melhores recursos

humanos, estão a contribuir para o florescimento das economias locais e para o

progresso dos respetivos concelhos. A qualidade de vida pode efetivamente

funcionar como uma estratégia de atração de pessoas aos municípios e,

consequentemente, de investimentos empresariais públicos e/ou privados. O

esquema seguinte ilustra a mais valia inigualável da QdV (1):

[1] Ex. Harter, J., Schmidt, F. & Keyes, C. (2002). Well-being in the workplace and its relationship to business outcomes: A review of the
Gallup Studies. In C. Keyes and J. Haidt (Eds.), Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-lived. Washington, D.C: American
Psychological Association. 

A QdV nos municípios
promove um aumento na
satisfação e na
participação dos
munícipes no trabalho e
na comunidade.

O bem-estar conduz a
menos problemas de
saúde e a maiores níveis
de produtividade,
cooperação, lealdade e
cidadania.

O êxodo das pessoas para os
municípios com oferta de
melhor qualidade de vida.
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A Qualidade de Vida nos
Municípios

[2] The WHOQOL Group (1995). The World Health Organization Quality of Life assessment (WHOQOL): Position paper from the World
Health Organization. Social Science & Medicine, 41, 1403.

A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (2) como “a
perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de
cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas,
padrões e preocupações.

O WHOQOL Group (1995) considera que o conceito de qualidade de vida é baseado em
3 princípios básicos:

Presença de dimensões
positivas e negativas.

Subjetividade
 

A definição de qualidade de
vida deve depender do

ponto de vista de cada um.

O que é a Qualidade de Vida?

Multidimensionalidade
 

A definição de qualidade de
vida deve integrar diferentes

dimensões.

14



A Qualidade de Vida nos
Municípios

[3] Almeida, M. A. B., Gutierrez, G. L., & Marques, R. (2012). Qualidade de vida: Definição, conceitos e interfaces com outras áreas de
pesquisa. Escola de Artes, Ciências e Humanidades - EACH/USP, São Paulo, 1-142.

Na mesma linha de pensamento no que respeita à multidimensionalidade deste
construto, Almeida, Gutierrez & Marques (2012) (3) definem a Qualidade de Vida de
acordo com duas dimensões distintas, podendo as mesmas ser caraterizadas da
seguinte forma:

Subjetiva
 

Verifica-se indiretamente
através de experiências e

valores individuais,
felicidade e satisfação

perante a vida.

Objetiva
 

Verifica-se através de observadores
externos (poder económico,

emprego, a habitação, a educação,
características da rede informal,

competências, comportamentais
do indivíduo, entre outros)..

O que é a Qualidade de Vida?

15



De acordo com a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de

Trabalho e de Vida (FEMCTV), a Qualidade de Vida está relacionada com a

possibilidade das pessoas alcançarem os seus objetivos e escolherem o seu

estilo de vida ideal. 

A Qualidade de Vida envolve vários domínios que afetam a vida das pessoas,

nomeadamente:

A Qualidade de Vida nos
Municípios

Qualidade
Ambiental

Qualidade da
Formação

Qualidade
das Relações

Qualidade da
Saúde

Qualidade do
Emprego

Felicidade e
Bem-Estar

Qualidade da
Cultura

Em todos estes domínios, a região de

residência determina grandemente

as escolhas e o comportamento das

pessoas. 

A Qualidade de Vida está, assim,

muito dependente dos Municípios,

das suas condições ambientais, das

infraestruturas que disponibilizam e

das oportunidades que criam para

que as pessoas se possam

estabelecer e montar a sua vida. 

A aposta dos Municípios nestes

domínios contribui para o aumento

da Qualidade de Vida dos munícipes

e para a atração de novos residentes,

mais exigentes, mas também mais

disponíveis para dar a sua

contribuição ao respetivo Município.

A atração de novos investimentos

empresariais fica, assim, facilitada,

contribuindo para a melhoria da

economia da região. 
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A Qualidade de Vida como Ferramenta Estratégica de Gestão Autárquica

A Qualidade de Vida nos
Municípios

Richard Florida (4), um conceituado economista e geógrafo
americano, através da realização de entrevistas e focus
group, demonstrou que as pessoas criativas não procuram
apenas uma recompensa salarial mais vantajosa. Buscam,
fundamentalmente, um determinado estilo de vida,
movendo-se para locais que, em virtude das suas
características, lhes proporcionam esse estilo de vida.

Na era do conhecimento, dominada pela mudança e pela
feroz competição, a competitividade das regiões assenta cada
vez mais no know how técnico, na competência e na
capacidade de inovação. 

Para se desenvolverem regiões mais competitivas, os diversos
actores sociais e económicos têm que ser capazes de inovar,
combinar recursos e gerar novas abordagens, fontes de
trabalho e de riqueza. No entanto, para serem “inovadoras”, as
regiões devem conseguir atrair as pessoas com competências
de inovação.

[4] Florida, R. (2002). Bohemia and economic geography. Journal of Economic Geography, 2: 55-7.

17



De seguida apresentam-se dois índices distintos de avaliação da qualidade de

vida: OCDE - Better Life Index e Bristol Quality of Life Survey.

Indicadores de Avaliação da Qualidade de Vida

A Qualidade de Vida nos
Municípios

A OCDE, uma iniciativa realizada

com vista a comparar a QdV entre

países, identificou 11 dimensões

como sendo essenciais ao bem-

estar, incluindo desde a saúde e a

educação até o meio ambiente

local, a segurança pessoal e a

satisfação geral com a vida, além

dos índices mais tradicionais, tais

como a renda. Estas 11 dimensões

foram analisadas no relatório “How

Life Report?”, tendo sido criado o

“Indicador Viver Melhor” para

apoiar o desenvolvimento de

políticas que visem melhorar a

qualidade de vida dos indivíduos.

O inquérito de Qualidade de Vida de

Bristol é composto por 9 dimensões,

tendo surgido em 2001. O seu

propósito é o de fornecer aos cidadãos

a oportunidade para manifestarem a

sua opinião relativamente aos serviços

públicos prestados pela autarquia,

bem como outras questões de

interesse. Do ponto de vista

estratégico e aplicado, este

instrumento tem um impacto

considerável na tomada de decisão e

implementação de práticas e políticas

locais, com vista a promoção da

qualidade de vida da região.
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A Iniciativa Os Melhores
Municípios para Viver

Para as empresas:
A informação sobre a Qualidade de Vida nos
municípios permite às empresas identificar onde
se posicionam as concentrações de recursos
humanos que pretendem atrair, tanto para
trabalhar, como para vender os seus
produtos/serviços. 

Para os municípios: 
O diagnóstico dos seus pontos fortes e pontos fracos permite
a implementação de planos concretos de ação com vista à
melhoria da Qualidade de Vida na região, atraindo os
recursos humanos e as atividades sociais e empresariais que
vão promover o desenvolvimento económico e social da
região

Para os cidadãos: 
A informação sobre a Qualidade de Vida nos municípios permite aos
cidadãos deslocarem-se para os concelhos que mais se adequam às
suas necessidades, de forma informada e esclarecida.

Com vista a avaliar a Qualidade de Vida dos

municípios portugueses, o INTEC lançou em 2008,

de forma pioneira, a iniciativa M2V, para apresentar

o ranking dos Melhores Municípios para Viver, em

Portugal. Este ano, na edição de 2022, o projeto

ganha um novo fôlego, concretizando-se em

parceria com o Jornal de Notícias.

O M2V apresenta vantagens para os Municípios,

para as empresas e para os cidadãos, as quais

passamos a apresentar em seguida:
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A Iniciativa Os Melhores
Municípios para Viver

A avaliação da Qualidade de Vida compreende, assim, indicadores objetivos –

que medem as condições objetivas de vida dos Municípios – e indicadores

percetivos – que avaliam o bem-estar e a qualidade percebida das relações.

Desta forma, a Qualidade de Vida pode ser vista como o somatório do having (o
que as pessoas têm), loving (as redes de amizade em que as pessoas estão

inseridas) e being (quem as pessoas são) (5).

A Qualidade de Vida assenta em três pilares fundamentais (6): 

[5] Allardt, E. (1993). Having, Loving, Being: An Alternative to the Swedish Model of Welfare Research. In A. Sen and M. Nussbaum, The
Quality of Life, pp. 88-95. Oxford: Claredon Press.

[6] Veenhoven, R. (1996). Happy life-expectance: A comprehensive measure of quality-of-life in nations. Social Indicators Research, 39:
1–58.

CONDIÇÕES
OBJETIVAS

DE VIDA

Q U E  D E F I N E M  A
R E A L I D A D E  E M  Q U E  A S

P E S S O A S  V I V E M ,  A S
C O N D I Ç Õ E S

A M B I E N T A I S ,  A S
I N F R A - E S T R U T U R A S  E
A S  O P O R T U N I D A D E S

Q U E  E N C O N T R A M  N O S
S E U S  M U N I C Í P I O S

Q U E  C O M P R E E N D E  A
S A T I S F A Ç Ã O  G E R A L
C O M  A S  C O N D I Ç Õ E S

O B J E C T I V A S  D E  V I D A  E
A  F E L I C I D A D E  C O M  A

V I D A  E M  G E R A L

R E L A Ç Õ E S  E N T R E
D I F E R E N T E S  G R U P O S
S O C I A I S  E  C U L T U R A I S

( E X .  E T Á R I O S ,
É T N I C O S ,  R E L I G I O S O S

O U  E S T R A N G E I R O S )

M A K E  S U R E  Y O U  
H A V E  Y O U R  

M A T E R I A L S  O N  
T H E  D A Y  O F  Y O U R  

P R E S E N T A T I O N

BEM-ESTAR
SUBJETIVO

 QUALIDADE
PERCEBIDA

DAS
RELAÇÕES
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A Iniciativa Os Melhores
Municípios para Viver

Ambiente

Economia e
Emprego

Ensino e Formação

Identidade,
Cultura e Lazer

Mobilidade e
Segurança
Rodoviária

Saúde

Segurança, Diversidade
e Tolerância

Turismo

Urbanismo e
Habitação

Bem-Estar

Qualidade de Vida
De acordo com os três pilares da QdV e os estudos da FEMCTV nos países

Europeus, e de outras instâncias internacionais, como a OCDE, entre outras,

traçaram-se os 10 domínios de avaliação da Qualidade de Vida dos Municípios.
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A Iniciativa Os Melhores
Municípios para Viver

Para uma melhor compreensão das caraterísticas associadas aos 10 domínios

enumerados anteriormente, apresenta-se, de seguida, uma breve descrição dos

mesmos:

Movemo-nos diariamente de casa para o trabalho e do
trabalho para casa. A segurança rodoviária e as
acessibilidades existentes no nosso concelho, os gastos
com os transportes, o trânsito ou o estacionamento são
fatores que afetam o nosso dia-a-dia. 

MOBILIDADE E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

Todos nós dependemos do ambiente para sobreviver. A
qualidade do ar, da água ou os níveis de ruído do
concelho no qual habitamos influenciam o nosso bem-
estar.

AMBIENTE

A perceção de boas relações entre diferentes grupos
etários, étnicos ou religiosos no concelho em que
residimos introduz um sentimento de satisfação e bem-
estar geral.

SEGURANÇA, DIVERSIDADE E
TOLERÂNCIAO emprego é a área por excelência de realização pessoal

e de aplicação dos conhecimentos e experiências
adquiridas. O estado da economia e as oportunidades de
emprego existentes no concelho, assim como a situação
profissional e os rendimentos atuais condicionam as
escolhas das pessoas e definem o seu estilo de vida.

ECONOMIA E EMPREGO

A educação é um pilar estruturante da nossa sociedade.
A proximidade de escolas e universidades ou a existência
de espaços de ocupação de tempos livres proporcionam
um maior enriquecimento pessoal.

ENSINO E FORMAÇÃO

A satisfação com a vida em geral e o otimismo em relação
ao futuro definem a nossa forma de estar em sociedade e
o investimento que fazemos nos diversos papéis que
desempenhamos (pai, filho, trabalhador, colega, cidadão).

BEM-ESTAR

A forma como ocupamos os tempos livres é parte
integrante da nossa identidade, de quem somos. As
oportunidades de participação cívica assim como a oferta
cultural que existe no nosso concelho permite-nos abraçar
causas e enriquecer o espírito. 

IDENTIDADE, CULTURA E LAZER

O estado de saúde influencia dramaticamente o nosso
desempenho e a nossa forma de estar. A proximidade de
hospitais e centros de saúde ou o tempo de espera para a
marcação de consultas determina o nosso bem-estar. 

SAÚDE

A eleição do nosso concelho como local de visita
obrigatória aumenta o nosso orgulho e reforça a nossa
identidade regional, bem como o número de turistas e de
atrativos turísticos faz-nos sentir melhor com o nosso
concelho e com a vida em geral. 

TURISMO

A casa é o espaço privilegiado de convívio familiar, onde as
pessoas carregam as energias para enfrentar os desafios
diários. É importante a casa estar adequada às
necessidades do agregado familiar, assim como estar
próxima de espaços verdes, espaços recreativos e permitir
o contacto com vizinhos.

URBANISMO E HABITAÇÃO
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Metodologia

[7] FEMCTV (2003). Quality of Life in Europe. First European Quality of Life Survey 2003.

Indicadores Objetivos - resultam do apuramento das infraestruturas e das

condições objetivas de vida do Município, tendo sido recolhidos junto das

entidades nacionais e internacionais que dispõem dos dados (Ex., INE,

Pordata, IEFP);

Indicadores Percetivos – obtidos por via de inquérito direto à população,

com base num questionário elaborado pelo INTEC tendo em conta a

sistematização da literatura científica e da Fundação Europeia para a

Qualidade de Vida, e que foi realizado pela Aximage, empresa especializada

em sondagens e estudos de mercado. 

Tendo por base as investigações científicas já realizadas a nível Europeu (7),

sistematizámos o conjunto de indicadores mais fiáveis e com maior valor

preditivo para avaliar os 10 domínios da Qualidade de Vida dos Municípios,

anteriormente caraterizados. 

Para obter uma imagem o mais rigorosa possível, utilizamos uma metodologia

mista, tendo em consideração a recolha de dois tipos de indicadores:
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Foram incluídos na edição deste ano os 20 municípios que a seguir se

identificam. Na lista, ficam representados municípios muito diversificados:

grandes, médios e pequenos; urbanos e rurais; interior e litoral; norte e sul.

Maia

Lagoa

Caminha

Boticas
Montalegre

Bragança

Porto

Vila Nova de Gaia

Vila Nova de

Famalicão

Paredes
Santa Maria da Feira

CoimbraFigueira da

Foz
Pombal

Olhão

Lisboa

Cascais

Vila Franca

de Xira

Santarém

Évora
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Gráfico 2: Caraterização Sociodemográfica da
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36,1%
COM FILHOS EM IDADE ESCOLAR

63,9%
SEM FILHOS EM IDADE ESCOLAR

De seguida apresenta-se uma

caraterização da amostra total

do universo de inquiridos,

residentes nos 20 municípios

participantes referidos

anteriormente, tendo por base

3961 entrevistas telefónicas

válidas realizadas



O Município de Caminha



O Município de
Caminha
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Caminha é uma cidade pertencente à Região Norte (NUTS II) de Portugal,

localizando-se na região de Alto Minho (NUTS III). Subdividido em 14 freguesias,

este município encontra-se limitada a norte pela Galiza (Espanha), a nordeste

pela Vila Nova da Cerveira, a este por Ansião e Alvaiázere, a sudeste pela Ponte

de Lima, a sul por Viana do Castelo, a oeste pelo Oceano Atlântico. 

O ponto mais alto deste município está localizado no planalto da Serra de Arga,

que está aproximadamente 800 metros de altitude, próximo do ponto mais alto

desta serra, o Alto do Espinheiro. 

A 1 de maio de 1872, nasceu neste município o quarto presidente da República

Portuguesa, o Sidónio Pais.

Área territorial: 
 136.52km2  

10.9% Jovens (0-14
anos) e 59.6% em
Idade Ativa (15-64

anos) (2021)

Hospitais: 1

Habitantes
(2021): 15.800

(-5.3% de variação
face a 2011) 

Taxa de mortalidade
sénior (mais de 80
anos) (2021): 12.6%
face a 11% da média

nacional

Poder de compra
per capita (2019):

79.3 (face a 100.0 da
média nacional)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_de_Arga


O Município de
Caminha

Seguidamente, apresentam-se breves descrições (não extensivas) de algumas

das principais características do Município de Caminha.

Acessibilidades Educação Economia

Indústria Território Turismo

30

Autoestradas A28 e
A3; Nacional EN13.
A cidade é servida
pela linha
ferroviária do
Minho.
Via marítima
através do
Ferryboat de Santa
Rita de Cássia.
Município situado,
a 97,5km da cidade
do Porto.

Neste município é
assegurado o transporte
das crianças desde o pré-
escolar ao ensino
secundário que residam a
mais de 3km do
estabelecimento de
ensino
Possui ainda um
programa de ocupação
dos tempos livres (OTL).
Caminha tem ainda um
protocolo com Sporting
Club Caminhense para a
realização de atividades
naúticas como o remo.

A atividade piscatória é
uma das principais
atividades económicas
de Caminha pois é
uma comunidade
muito ligado ao rio.
Para além desta
atividade, destaca-se
também o
desenvolvimento do
turismo e a agricultura.

Ao nível da indústria
transformadora,
destaca-se em
Caminha a Indústria
da Madeira e da
Cortiça, fabricação
de produtos
metálicos e
indústrias
alimentares.

A foz do rio Minho
situa-se em Caminha,
este faz parte da
paisagem da vila. É
possível atravessar o
rio em direção à
Galiza pois existe um
terminal fluvial de
barcos onde é
possível fazer o
transporte de
pessoas e de
automóveis.

Zonas Verdes e
Balneares: Parque
das Merendas do
Soutulho, Praia de
Modelo.
Festividades: Feira de
Todos os Santos.
Lugares: Cruzeiro da
Independência, Forte
da Ínsua, Igreja
Matriz, Mosteiro de S.
João D'Arga, Calvário,
Capela de S. Pedro
Varais.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Minho
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Método do Semáforo

Ainda a priori à demonstração dos resultados, clarifique-se em que consiste o

Método do Semáforo utilizado para avaliar o grau de necessidade de melhoria

dos indicadores considerados para cada uma das dimensões e para a dimensão

na sua globalidade.

Método do Semáforo

Este método de avaliação tem como objetivo esclarecer o

cliente sobre a necessidade de planos de melhoria ao nível da

qualidade de vida do seu Município. Para tal, são utilizados 3

escalões avaliativos, sendo que cada um deles corresponde a

um grau diferente de necessidade. De sublinhar que esta

avaliação tem sempre em conta a cotação do Município

relativamente às cotações dos restantes municípios em estudo.

Esta técnica será utilizada para o benchmarking com outros

municípios, sendo a cor atribuída de acordo com o seguinte

critério: Cor verde - primeiros 7 no ranking; Cor amarela -

segundos 7 no ranking; Cor vermelha - últimos 6 no ranking. 

Em baixo encontra-se a diferenciação dos diferentes graus de

necessidade identificada, consoante a cor atribuída:

Vermelho

Amarelo

Verde

Reflete uma elevada necessidade de
intervenção, com vista à melhoria da
qualidade de vida do município.

Grau de Necessidade Elevada

Representa uma necessidade de
melhoria considerável, a qual não deverá
ser negligenciada a fim de promoção da
qualidade de vida do município.

Grau de Necessidade Razoável

Indica que o município apresenta uma boa
classificação num dado indicador/dimensão,
acima da média dos outros municípios
avaliados.

Grau de Necessidade Fraca ou Nula
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27,6%
COM FILHOS EM IDADE ESCOLAR

72,4%
SEM FILHOS EM IDADE ESCOLAR



Resultados

 Apresentação dos dados objetivos nos nove domínios da Qualidade de Vida,

em formato de gráfico de barras vertical. Aqui estarão representados os

scores brutos obtidos pelo município de Caminha nos diferentes indicadores

que compõem cada uma das dimensões ou domínios avaliados, juntamente

com os valores correspondentes à média dos municípios participantes para

o respetivo indicador;

 Apresentação dos dados subjetivos ou percetivos com base nos scores
brutos do município de Caminha, para cada indicador de cada dimensão da

Qualidade de Vida, numa lógica comparativa com a média dos restantes

municípios em participação. Ao contrário do que se verificará para os dados

objetivos, realça-se que o domínio do Bem-Estar foi alvo de avaliação

somente na componente percetiva dos dados;

 Apresentação dos resultados globais por domínio de QdV, compreendendo

os dados objetivos, subjetivos e a média ponderada entre ambos, tendo em

consideração os valores de benchmarking obtidos;

Quadro síntese dos resultados, com o score do município e respetiva

classificação, por ordem crescente de posição, para cada domínio.

Esta secção dos resultados é referente ao conjunto dos dados recolhidos e

analisados. Por conseguinte, atente-se na forma como este separador se

encontra estruturado: 

1.

2.

3.

4.

Assim, relembramos as dimensões em estudo:

A

B

C D

E

F

E

F

Domínios da
Qualidade de Vida

A

B

Urbanismo e
Habitação

Turismo

Segurança, Diversidade
e Tolerância

Ambiente

Economia e Emprego

Ensino e Formação

Identidade, Cultura e
Lazer

Bem-Estar

Mobilidade e Segurança Rodovária

Saúde

35



Resultados Objetivos

AMBIENTE

Despesa Total do Município
na Gestão dos Resíduos e

Proteção do Ambiente (por
1000 habitantes) (Milhares

de Euros)

61278,0

77092,5

Score do Município

Média Municípios

Resíduos Urbanos: Total
Recolhidos por 100

Habitantes (t/100hab)

71,10

55,66

Score do Município

Média Municípios

Consumo de
combustível automóvel

por habitante (tep)

0,20

0,51

Score do Município

Média Municípios

Consumo de Água por
Habitante (m3/hab)

66,30

71,96

Score do Município

Média Municípios

Consumo doméstico
de energia elétrica por
habitante (kWh/hab)

1405,8
1435,8

Score do Município

Média Municípios

Perdas no Sistema de
Abastecimento de

Água (m3/km2)

3362,04

11486,43

Score do Município

Média Municípios
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Resultados Objetivos

ECONOMIA E EMPREGO

Poder de compra per
capita (Índice %)

79,3

101,9

Score do Município

Média Municípios

Coeficiente de Gini (rendimento
bruto declarado deduzido do
IRS liquidado): sujeito passivo

37,6
35,5

Score do Município

Média Municípios

Volume de negócios por
empresa (Milhares de

euros)

90,50

261,5

Score do Município

Média Municípios

 Taxa de indivíduos
desempregados (%)*

2,12

3,32

Score do Município

Média Municípios

Densidade
empresarial (Nº/km2)

16,9

173,4

Score do Município

Média Municípios

*A taxa de desemprego resulta da proporção entre a população desempregada e a população ativa (com idade entre 16 e 74 anos). Uma vez que, nas bases estatísticas
oficiais, não se encontra disponível o total de indivíduos em idade ativa por município, não foi possível calcular a taxa de desemprego por município. Por este motivo, optou-
se pela criação de um indicador aproximado - taxa de indivíduos desempregados - considerando a proporção entre o nº de indivíduos desempregados num determinado
período, e a população média residente para o mesmo intervalo temporal de referência. 37
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ENSINO E FORMAÇÃO

Docentes por 1000
habitantes: educação

pré-escolar (Nº)

1,80

1,64

Score do Município

Média Municípios

Docentes por 1000
habitantes: 3º ciclo

ensino básico e ensino
secundário (Nº)

6,10

7,56

Score do Município

Média Municípios

Número médio total
de alunos por

computador com
ligação à Internet (Nº)

3,60

4,55

Score do Município

Média Municípios

Percentagem de
estudantes que

completam o ensino
secundário (%)

95,20

87,88

Score do Município

Média Municípios

Taxa de retenção e
desistência no ensino

básico: total (%)

0,20

1,78

Score do Município

Média Municípios
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Resultados Objetivos

3.



IDENTIDADE, CULTURA E LAZER

39

Resultados Objetivos

4.

Despesa total das
câmaras municipais em

atividades e
equipamentos
desportivos por
habitante (Eur)

Despesa das câmaras
municipais em cultura
e desporto no total de
despesas municipais

(%)

Despesa total das
câmaras municipais

em atividades
culturais e criativas por

habitante (Eur)

Espetáculos  ao vivo: 
 espetadores por

habitante (Nº)

0,40
0,37

Score do Município

Média Municípios

93,20

57,52

Score do Município

Média Municípios

25,50

34,85

Score do Município

Média Municípios

10,0

9,03

Score do Município

Média Municípios



MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

Nº de peões atropelados
por 1000 habitantes (Nº)

0,40

0,59

Score do Município

Média Municípios

Índice de Gravidade de
Acidentes de Viação com

Vítimas (Nº)

2,22
2,05

Score do Município

Média Municípios

Acidentes de viação
com vítimas por 1000

habitantes (Nº)

2,90
2,73

Score do Município

Média Municípios
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Resultados Objetivos

5.



SAÚDE

Farmácias e postos
farmacêuticos móveis por

1000 habitantes (Nº)

0,30

0,34

Score do Município

Média Municípios

Taxa bruta de
mortalidade (%)

16,40

12,87

Score do Município

Média Municípios

Enfermeiros por 1000
habitantes (Nº)

4,00

10,32

Score do Município

Média Municípios

Médicos por 1000
habitantes (Nº) 

5,30

7,73

Score do Município

Média Municípios
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Resultados Objetivos

6.



SEGURANÇA, DIVERSIDADE E TOLERÂNCIA

População estrangeira a
quem foi concedido

título de residência  por
100 habitantes (Nº)

0,70

1,25

Score do Município

Média Municípios

População estrangeira
com estatuto legal de

residente por 100
habitantes (Nº)

3,20

6,56

Score do Município

Média Municípios

Número de habitantes
por bombeiro (Nº)

282,70

484,58

Score do Município

Média Municípios

Crimes registados pela
polícia por 1000
habitantes (Nº) 

29,20
29,74

Score do Município

Média Municípios
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Resultados Objetivos

7.



TURISMO
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Resultados Objetivos

8.

Estada média por
habitante (Nº de noites)

1,90
2,02

Score do Município

Média Municípios

Dormidas em
estabelecimentos de

alojamento turístico por
100 habitantes (Nº)

419,50

344,79

Score do Município

Média Municípios

Taxa líquida de
ocupação-cama (%)

26,70

22,55

Score do Município

Média Municípios

Capacidade  de
alojamento por 1000

habitantes (Nº)

48,65

56,0

Score do Município

Média Municípios



URBANISMO E HABITAÇÃO

Valor mediano das vendas
por m2 de alojamentos

familiares (Eur)

980,0

1301,8

Score do Município

Média Municípios

Densidade populacional
(Nº/km2)

116,0

992,07

Score do Município

Média Municípios

Superfíce média
habitável das divisões

(m2)

25,20

19,28

Score do Município

Média Municípios
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Resultados Objetivos

9.

Divisões por fogo (Nº)

4,40 4,47

Score do Município

Média Municípios



3,10 3,04

Score do Município

Média Municípios

3,30
3,00

Score do Município

Média Municípios

3,39

3,04

Score do Município

Média Municípios

3,59

3,07

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Muito má
2 - Má
3 - Boa
4 - Muito boa

Escala de resposta:

1 - Muito pior
2 - Pior
3 - Melhor
4 - Muito melhor

AMBIENTE

Avaliação da qualidade
da água que tem em

casa

Qualidade do ambiente
na área de residência,

em comparação com o
resto do país

Qualidade do ar na área
de residência

Incómodo causado pelo
ruído existente na área

de residência (*)

Escala de resposta:

1 - Muito má
2 - Má
3 - Boa
4 - Muito boa

Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

45

Resultados Subjetivos

1.

Escala de resposta:

1 - Muito incomodado/a
2 - Bastante incomodado/a
3 - Pouco incomodado/a
4 - Nada incomodado/a



ECONOMIA E EMPREGO

Grau de satisfação com a
situação profissional

atual

2,93
2,79

Score do Município

Média Municípios

Avaliação das
oportunidades de

emprego existentes no
concelho de residência

2,36
2,50

Score do Município

Média Municípios

Avaliação do rendimento
salarial obtido do trabalho,

em comparação com a
média nacional

2,30 2,32

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Muito
insatifeito/a
2 - Insatisfeito/a
3 - Satisfeito/a
4 - Muito
satisfeito/a

Escala de resposta:

1 - Nenhumas
oportunidades
2 - Poucas
oportunidades
3 - Algumas
oportunidades
4 - Muitas
oportunidades

Escala de resposta:

1 - Muito abaixo da
média
2 - Abaixo da
média
3 - Acima da
média
4 - Muito acima da
média

Avaliação do poder de compra face
ao custo de vida local, em

comparação com a média nacional

2,37 2,34

Score do Município

Média Municípios

Avaliação da economia do
concelho de residência, em

comparação com o resto do país

2,22

2,46

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Muito abaixo da
média
2 - Abaixo da
média
3 - Acima da média
4 - Muito acima da
média

Escala de resposta:

1 - Muito pobre
2 - Pobre
3 - Rico
4 - Muito rico
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

2.



ENSINO E FORMAÇÃO

Estabelecimentos de
ensino aos quais

consegue ir a pé a partir
de casa

2,38
2,30

Score do Município

Média Municípios

Tempo que os filhos
demoram, em geral, a

chegar de casa à
escola (*)

3,58
3,45

Score do Município

Média Municípios

Avaliação global da
qualidade do ensino nas

escolas do local de
residência

3,13
2,98

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Pré-escola/Infantário
2 - Escola primária (1º
ciclo Ensino Básico)
3 -  Escola do 3º ciclo do
Ensino Básico (9ºano)
4 - Escola Secundária
5 - Nenhum

Escala de resposta:

1 - Muito má
2 - Má
3 - Boa
4 - Muito boa
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

3.

Escala de resposta:

1 - Mais de 1h
2 - Entre 30min e 1h
3 - Entre 15 e 30min 
4 - Menos de 15min 



IDENTIDADE, CULTURA E LAZER

Avaliação da oferta cultural de
museus e exposições, no município
de residência, em comparação com

a média nacional

2,03

2,27

Score do Município

Média Municípios

Avaliação global da
oferta cultural existente

no concelho de
residência 

2,53
2,55

Score do Município

Média Municípios

Em que grau sente que é
um/a verdadeiro/a (nome

relativo à autarquia em
causa: e.g., “alfacinha”)

3,02
2,80

Score do Município

Média Municípios

Avaliação da oferta cultural de
peças de teatro, no município
de residência, em comparação

com a média nacional 

2,01

2,28

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Nada
2 - Pouco
3 - Bastante
4 - Totalmente

Escala de resposta:

1 - Muito abaixo da média
2 - Abaixo da média
3 - Acima da média
4 - Muito acima da média

Escala de resposta:

1 - Muito abaixo da
média
2 - Abaixo da
média
3 - Acima da média
4 - Muito acima da
média

Escala de resposta:

1 - Muito má ou
inexistente
2 - Insuficiente
3 - Adequada
4 - Abundante
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

4.



MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

49

Facilidade/Dificuldade
em chegar de

transportes públicos a
qualquer lado, a partir

de casa (*)

2,30

2,65

Score do Município

Média Municípios

Facilidade/Dificuldade
em estacionar um

automóvel durante o
dia, na zona de

residência

3,11
2,94

Score do Município

Média Municípios

Gastos em transportes
(passe social, bilhetes, ou

automóvel),
comparativamente a

outras despesas (*)

2,56 2,53

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Muito difícil
2 - Difícil
3 - Fácil
4 - Muito fácil

Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

5.

Escala de resposta:

1 - Muito difícil 
2 - Difícil 
3 - Fácil
4 - Muito fácil

Escala de resposta:

1 - Muito elevados 
2 - Elevados
3 - Baixos
4 - Muito baixos



Estado geral do trânsito
na zona de residência 

3,33

2,96

Score do Município

Média Municípios

Avaliação global da
facilidade com que se
consegue transportar

no dia-a- dia (*)

3,09
3,01

Score do Município

Média Municípios

Avaliação da qualidade
dos passeios para poder

circular a pé

2,68 2,63

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Denso e com muitas
filas
2 - Com alguns carros e
com algumas filas
3 - Com carros, mas
fluido
4 - Com poucos carros a
circular

Escala de resposta:

1 - Não há passeios
2 - São poucos e de má
qualidade
3 - São suficientes e
adequados
4 - São bastantes e de
boa qualidade

MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA - 
 CONTINUAÇÃO

50

Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

5.

Escala de resposta:

1 - Com muita
dificuldade
2 - Com dificuldade
3 - Facilmente
4 - Muito facilmente



SAÚDE

Facilidade na marcação
de consultas no médico

de família (*)

2,07
2,24

Score do Município

Média Municípios

Facilidade de acesso a
serviços de saúde com
qualidade na zona de

residência (*)

2,53 2,56

Score do Município

Média Municípios

Tempo demorado, em
média, a chegar de casa

ao hospital mais
próximo (*)

2,75

3,11

Score do Município

Média Municípios

Tempo demorado, em
média, a chegar de casa
ao centro de saúde mais

próximo (*)

3,80
3,59

Score do Município

Média Municípios
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

6.

Escala de resposta:

1 - Mais de 1h 
2 - Entre 30min e 1h 
3 - Entre 15 e 30min
4 - Menos de 15 min

Escala de resposta:

1 - Mais de 1h 
2 - Entre 30min e 1h 
3 - Entre 15 e 30min
4 - Menos de 15 min

Escala de resposta:

1 - Muito difícil 
2 - Difícil 
3 - Fácil
4 - Muito fácil

Escala de resposta:

1 - Muito difícil 
2 - Difícil 
3 - Fácil
4 - Muito fácil



Nível de aceitação, no
concelho de residência,

de pessoas com
orientações sexuais

diferentes

2,78 2,73

Score do Município

Média Municípios

Nível de aceitação, no
concelho de residência,

de pessoas com
religiões diferentes

3,02 2,94

Nível de aceitação de
pessoas imigrantes
recém-chegadas ao

concelho de residência

3,45

3,11

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Mal aceites
2 - Menos bem aceites
3 - Aceites
4 - Bem aceites

Escala de resposta:

1 - Mal aceites
2 - Menos bem aceites
3 - Aceites
4 - Bem aceites

Escala de resposta:

1 - Mal aceites
2 - Menos bem aceites
3 - Aceites
4 - Bem aceites

SEGURANÇA, DIVERSIDADE E TOLERÂNCIA
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Score do Município

Média Municípios

Resultados Subjetivos

7.



Sensação de
segurança quando

anda sozinho/a depois
de anoitecer, na área

de residência

3,38

3,06

Score do Município

Média Municípios

Sensação de
segurança e proteção
contra crimes quando

está em casa
sozinho/a à noite

3,46
3,19

Score do Município

Média Municípios

Conhecimento de
algum evento

criminoso, como um
assalto ou homicídio na

área de residência,
ocorrido no último ano

(*)

3,30 3,20

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Sinto-me bastante
inseguro/a
2 - Sinto-me um
pouco inseguro/a
3 - Sinto-me
suficientemente
seguro/a
4 - Sinto-me
bastante seguro/a

Escala de resposta:

1 - Sinto-me bastante
inseguro/a
2 - Sinto-me um
pouco inseguro/a
3 - Sinto-me
suficientemente
seguro/a
4 - Sinto-me bastante
seguro/a

SEGURANÇA, DIVERSIDADE E TOLERÂNCIA - 
 CONTINUAÇÃO
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

7.

Escala de resposta:

1 - Sim, soube de
várias situações destas
2 - Sim, houve
algumas situações
pontuais 
3 - Sim, houve um raro
caso
4 - Não, não soube de
qualquer problema



Atrativos turísticos no
concelho de residência,
em comparação com o

resto do país 

3,29

2,90

Score do Município

Média Municípios

Frequência com que
encontra turistas a

visitar o concelho de
residência

3,75

3,26

Score do Município

Média Municípios

Medidas adotadas pelas
autoridades para atrair

turistas para o concelho
de residência

2,55
2,41

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Nenhuns atrativos
2 - Poucos atrativos
3 - Alguns atrativos
4 - Muitos atrativos

Escala de resposta:

1 - Nunca
2 - Raramente 
3 - Ocasionalmente
4 - Frequentemente

Escala de resposta:

1 - Nada 
2 - Alguma coisa
3 - Bastante
4 - Muita coisa

TURISMO

Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.
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Resultados Subjetivos

8.



Dimensão da habitação
tendo em conta as

necessidades do
agregado familiar 

3,06
2,94

Score do Município

Média Municípios

Avaliação da
quantidade de espaços

verdes existentes no
local onde reside

3,32

2,90

Score do Município

Média Municípios

Qualidade global da
habitação onde mora

3,19 3,06

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Muito pequena
2 - Pequena
3 - Adequada
4 - Muito grande

Escala de resposta:

1 - Não existem
2 - Insuficientes
3 - Adequados
4 - Abundantes

Escala de resposta:

1 - Muito má
2 - Má
3 - Boa
4 - Muito boa

URBANISMO E HABITAÇÃO
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Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

9.



Locais aos quais
consegue ir a pé a partir

de casa

2,90
2,68

Score do Município

Média Municípios

Avaliação da limpeza
das ruas/cuidado com
os espaços, no local de

residência

2,70 2,75

Score do Município

Média Municípios

Avaliação global da
vizinhança

3,26
3,00

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Farmácia
2 - Mini-
mercado/mercearia
3 - Banco
4 - Correios
5 - Nenhum

Escala de resposta:

1 - Muito má
2 - Má
3 - Boa
4 - Muito boa

Escala de resposta:

1 - Muito má
2 - Má
3 - Boa
4 - Muito boa

URBANISMO E HABITAÇÃO - CONTINUAÇÃO

56

Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

9.



Satisfação global com a
vida na atualidade

2,90
2,69

Score do Município

Média Municípios

Nível de felicidade com
a vida no seu todo

3,15

2,85

Score do Município

Média Municípios

Optimismo em relação
ao futuro

2,68 2,69

Score do Município

Média Municípios

Escala de resposta:

1 - Muito insatisfeito/a
2 - Insatisfeito/a
3 - Satisfeito/a
4 - Muito satisfeito/a

Escala de resposta:

1 - Muito infeliz
2 - Infeliz
3 - Bastante feliz
4 - Muito feliz

Escala de resposta:

1 - Muito pessimista
2 - Pessimista
3 - Optimista
4 - Muito optimista

BEM-ESTAR

57

Nota: Para os dados subjetivos (ou percetivos), alguns dos indicadores tiveram de ser analisados de forma invertida consoante a escala de resposta invertida, a negatividade
do significado associado ao item, ou ambas as condições. Ao longo deste separador relativo à apresentação dos dados subjetivos, os indicadores assinalados com (*) devem
ser interpretados tendo em conta que sofreram esta referida transformação.

Resultados Subjetivos

10.



Resultados Globais por Domínio
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Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

84,61

70,27

77,44

AMBIENTE1.

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

3. ENSINO E
FORMAÇÃO

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

82,11

57,00

69,56

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

2. ECONOMIA E
EMPREGO

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

68,89

31,17

50,03

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

35,17

42,53

38,85

IDENTIDADE,
CULTURA E
LAZER

4.

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha



Resultados Globais por Domínio
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MOBILIDADE E
SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

5.

7. SEGURANÇA,
DIVERSIDADE E
TOLERÂNCIA

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

72,18

37,60

54,89

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

57,11

64,73
60,92

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

6. SAÚDE

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

53,04

21,09

37,06

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

80,65

31,15

55,90

TURISMO8.

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha



Resultados Globais por Domínio
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URBANISMO E
HABITAÇÃO

9.

Score Total
Dados Objetivos -

Caminha

79,8881,29 80,58

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

Score Total
Dados Objetivos +

Subjetivos -
Caminha

82,46

Score Total
Dados Subjetivos

- Caminha

BEM-ESTAR10.
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DIMENSÃO Score do Município Classificação Intra-Município

Urbanismo e Habitação 81,29 1º

Ambiente 70,27 2º

Mobilidade e Segurança Rodoviária 64,73 3º

Ensino e Formação 57,00 4º

Identidade, Cultura e Lazer 42,53 5º

Segurança, Diversidade e Tolerância 37,60 6º

Economia e Emprego 31,17 7º

Turismo 31,15 8º

Saúde 21,09 9º

De seguida, apresenta-se, para o município de Caminha, uma ordenação

decrescente de classificação para cada uma das dimensões da Qualidade de

Vida em estudo. Deste modo, os quadros nos quais constam os resultados

encontram-se diferenciados mediante a referência aos dados objetivos ou, em

contraste, aos dados subjetivos. Importa referir que, para ambos, o valor da

classificação observável resulta do benchmarking realizado com os municípios

participantes nesta edição do M2V.

Tabela 3: Ordem da Classificação das Dimensões da QdV para o Município de Caminha - Dados Objetivos

DIMENSÃO Score do Município Classificação Intra-Município

Ambiente 84,61 1º

Bem-Estar 82,46 2º

Ensino e Formação 82,11 3º

Turismo 80,65 4º

Urbanismo e Habitação 79,88 5º

Segurança, Diversidade e Tolerância 72,18 6º

Economia e Emprego 68,89 7º

Mobilidade e Segurança Rodoviária 57,11 8º

Saúde 53,04 9º

Identidade, Cultura e Lazer 35,17 10º

À semelhança do quadro anterior, a segunda tabela permite compreender a

ordem de classificação dos diferentes domínios da QdV, contudo, pela

subjetividade dos dados aos quais se refere, e como já previamente abordado

neste relatório, é tida em consideração uma dimensão adicional, com uma

componente exclusivamente percetiva, o Bem-Estar.

Tabela 4: Ordem da Classificação das Dimensões da QdV para o Município de Caminha - Dados Subjetivos

Quadro Síntese dos Resultados



Aplicação do Método
do Semáforo



DIMENSÃO AMBIENTE COR DO SEMÁFORO

Consumo de água por habitante  

Consumo doméstico de energia elétrica por habitante  

Perdas no sistema de abastecimento de água  

Despesa total do município na gestão dos resíduos e
proteção do ambiente (por 1000 habitantes)

 

Resíduos urbanos: total recolhidos por 100 habitantes  

Consumo de combustível automóvel por habitante  

Qualidade do ar na área de residência  

Incómodo causado pelo ruído existente na área de
residência

 

Avaliação da qualidade da água que tem em casa  

Qualidade do ambiente na área de residência, em
comparação com o resto do país

 

Aplicação do Método
do Semáforo
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Tal como mencionado na apresentação do Método do Semáforo, de seguida é

possível observar a cor atribuída a cada um dos indicadores das diferentes

dimensões, tendo em linha de conta os valores brutos obtidos. 

Cada uma das três cores é reveladora de diferentes graus de necessidade de

melhoria, as quais serão discutidas futuramente na secção "Planos de Melhoria

e Políticas Públicas Locais". 

Tabela 5: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Ambiente



DIMENSÃO BEM-ESTAR COR DO SEMÁFORO

Satisfação global com a vida na atualidade  

Nível de felicidade com a vida no seu todo  

Optimismo em relação ao futuro  

Aplicação do Método
do Semáforo
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Tabela 5.1: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Bem-Estar



DIMENSÃO ECONOMIA E EMPREGO COR DO SEMÁFORO

Volume de negócios por empresa  

Taxa de indivíduos desempregados  

Densidade empresarial  

Poder de compra per capita  

Coeficiente de Gini (rendimento bruto declarado
deduzido do IRS liquidado): sujeito passivo

 

Grau de satisfação com a situação profissional atual  

Avaliação das oportunidades de emprego existentes
no concelho de residência

 

Avaliação do rendimento salarial obtido do trabalho,
em comparação com a média nacional

 

Avaliação do poder de compra face ao custo de vida
local, em comparação com a média nacional

 

Avaliação da economia do concelho de residência, em
comparação com o resto do país

 

Aplicação do Método
do Semáforo
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Tabela 5.2: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Economia e Emprego



Aplicação do Método
do Semáforo
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DIMENSÃO ENSINO E FORMAÇÃO COR DO SEMÁFORO

Número médio total de alunos por computador com
ligação à Internet

 

Percentagem de estudantes que completam o ensino
secundário

 

Taxa total de retenção e desistência no ensino básico  

Docentes por 1000 habitantes: educação pré-escolar  

Docentes por 1000 habitantes: 3º ciclo ensino básico e
ensino secundário

 

Estabelecimentos de ensino aos quais consegue ir a
pé a partir de casa

 

Tempo que os filhos demoram, em geral, a chegar de
casa à escola

 

Avaliação global da qualidade do ensino nas escolas
do local de residência

 

Tabela 5.3: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Ensino e Formação



Aplicação do Método
do Semáforo
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DIMENSÃO IDENTIDADE, CULTURA E LAZER COR DO SEMÁFORO

Espetáculos ao vivo: espetadores por habitante  

Despesa total das câmaras municipais em atividades
culturais e criativas por habitante

 

Despesa total das câmaras municipais em atividades e
equipamentos desportivos por habitante

 

Despesa das câmaras municipais em cultura e
desporto no total de despesas municipais

 

Grau em que sente que é um/a verdadeiro/a (nome
relativo à autarquia em causa: e.g., “alfacinha”)

 

Avaliação da oferta cultural de peças de teatro, no
município de residência, em comparação com a
média nacional 

 

Avaliação da oferta cultural de museus e exposições,
no município de residência, em comparação com a
média nacional

 

Avaliação global da oferta cultural existente no
concelho de residência 

 

Tabela 5.4: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Identidade, Cultura e Lazer



DIMENSÃO MOBILIDADE E SEGURANÇA
RODOVIÁRIA

COR DO SEMÁFORO

Acidentes de viação com vítimas por 1000 habitantes  

Nº de peões atropelados por 1000 habitantes  

Índice de Gravidade de Acidentes de Viação com
Vítimas

 

Facilidade/Dificuldade em chegar de transportes
públicos a qualquer lado, a partir de casa

 

Facilidade/Dificuldade em estacionar um automóvel
durante o dia, na zona de residência

 

Gastos em transportes (passe social, bilhetes, ou
automóvel), comparativamente a outras despesas

 

Estado geral do trânsito na zona de residência  

Avaliação global da facilidade com que se consegue
transportar no dia-a- dia

 

Avaliação da qualidade dos passeios para poder
circular a pé

 

Aplicação do Método
do Semáforo
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Tabela 5.5: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Mobilidade e Segurança Rodoviária



DIMENSÃO SAÚDE COR DO SEMÁFORO

Enfermeiros por 1000 habitantes  

Médicos por 1000 habitantes  

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000
habitantes

 

Taxa bruta de mortalidade  

Tempo demorado, em média, a chegar de casa ao
Hospital mais próximo

 

Tempo demorado, em média, a chegar de casa ao
Centro de Saúde mais próximo

 

Facilidade na marcação de consultas no médico de
família

 

Facilidade de acesso a serviços de saúde com
qualidade na zona de residência

 

Aplicação do Método
do Semáforo
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Tabela 5.6: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Saúde



DIMENSÃO SEGURANÇA, DIVERSIDADE E
TOLERÂNCIA COR DO SEMÁFORO

Número de habitantes por bombeiro  

Crimes registados pela polícia por 1000 habitantes  

População estrangeira a quem foi concedido título de
residência  por 100 habitantes

 

População estrangeira com estatuto legal de residente
por 100 habitantes

 

Nível de aceitação, no concelho de residência, de
pessoas com orientações sexuais diferentes

 

Nível de aceitação, no concelho de residência, de
pessoas com religiões diferentes

 

Nível de aceitação de pessoas imigrantes recém-
chegadas ao concelho de residência

 

Sensação de segurança quando anda sozinho/a depois
de anoitecer, na área de residência

 

Sensação de segurança e proteção contra crimes
quando está em casa sozinho/a à noite

 

Conhecimento de algum evento criminoso, como um
assalto ou homicídio na área de residência, ocorrido
no último ano

 

Aplicação do Método
do Semáforo
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Tabela 5.7: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Segurança, Diversidade e Tolerância



Aplicação do Método
do Semáforo
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DIMENSÃO TURISMO COR DO SEMÁFORO

Taxa líquida de ocupação-cama  

Estada média por habitante  

Capacidade de alojamento por 1000 habitantes  

Dormidas em estabelecimentos de alojamento
turístico por 100 habitantes

 

Atrativos turísticos no concelho de residência, em
comparação com o resto do país

 

Frequência com que encontra turistas a visitar o
concelho de residência

 

Medidas adotadas pelas autoridades para atrair
turistas para o o concelho de residência

 

Tabela 5.8: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Turismo



Aplicação do Método
do Semáforo
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DIMENSÃO URBANISMO E HABITAÇÃO COR DO SEMÁFORO

Densidade populacional  

Superfíce média habitável das divisões  

Divisões por fogo  

Valor mediano das vendas por m2 de alojamentos
familiares

 

Valor mediano das rendas por m2 de novos contratos
de arrendamento de alojamentos familiares

 

Dimensão da habitação tendo em conta as
necessidades do agregado familiar

 

Avaliação da quantidade de espaços verdes existentes
no local onde reside

 

Qualidade global da habitação onde mora  

Locais aos quais consegue ir a pé a partir de casa  

Avaliação da limpeza das ruas/cuidado com os
espaços, no local de residência

 

Avaliação global da vizinhança  

Tabela 5.9: Aplicação do Método do Semáforo - Dimensão Urbanismo e Habitação



Modelo Explicativo da
Qualidade de Vida

Percebida
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A figura que se segue resulta da construção e análise de um modelo estatístico

explicativo do bem-estar subjetivo (qualidade de vida percebida) para o

município de Caminha.

Os dados obtidos e a respetiva informação têm como propósito facilitar e,

sobretudo, transparecer quais as necessidades e prioridades de intervenção

para cada município. Importa referir que a regressão não foi realizada com

todos os itens subjetivos, mas com o item indicado como mais representativo

de cada dimensão.

Por conseguinte, o seguinte modelo permite identificar quais as dimensões da

QdV mais valorizadas pelos munícipes e que por isso melhor explicam a QdV no

município. Deste modo, as propostas de melhoria posteriormente apresentadas

no que se refere ao ajuste e desenvolvimento de políticas públicas devem,

naturalmente, incidir sobre as mesmas, bem como nos respetivos indicadores

que tenham sido identificados, na secção anterior dos resultados, com a cor

amarela ou vermelha, de acordo com o proposto no Método do Semáforo. 

Figura 1: Modelo Explicativo da Qualidade de Vida Percebida para o Município de Caminha*

*Nota: Por uma questão de parcimónia e de uniformização, os valores Beta apresentados encontram-se em módulo matemático, pelo que o sinal da
influência não se encontra apresentado.
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Políticas Públicas Locais
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Para a dimensão Mobilidade e Segurança Rodoviária:

Aumentar e/ou diversificar a oferta para utilização de transportes

públicos; 

Melhoria da sinalização do trânsito e da iluminação das vias, caso este

seja um aspeto que possa estar relacionado com a ocorrência de

acidentes de viação;

Realização ou reforço de ações de sensibilização pela polícia,

nomeadamente sobre a temáticas relacionadas com a segurança

rodoviária e os riscos subjacentes a eventuais comportamentos de risco; 

Melhoria da qualidade dos passeios (largura e extensão), bem como o

acesso a passadeiras, reforçando a adaptação a pessoas de mobilidade

reduzida. 

Tal como refletido no modelo explicativo da qualidade de vida, o mesmo

possilibitou compreender quais as três dimensões que revelaram ser mais

significativas na explicação do bem-estar subjetivo, sendo elas: 1) Mobilidade e

Segurança Rodoviária; 2) Economia e Emprego; e 3) Urbanismo e Habitação.

Nesse sentido, e com foco nos indicadores assinalados com cor amarela ou

vermelha, é ao nível destes domínios que o município de Caminha deverá atuar

em matéria de políticas públicas, com vista a produzir impacto real e

significativo no bem-estar da população. 

Por conseguinte, propõe-se que: 

a. a. No que concerne aos indicadores deste domínio, o município de Caminha

evidencia margem para melhoria, em particular no que é referente ao nº de

vítimas de acidentes de viação, motivo pelo qual se considera relevante a

proposta de adoção/implementação das seguintes estratégias: 
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Para a dimensão Economia e Emprego:

Desenvolvimento de estratégias que contribuam para uma maior

captação de investimentos e incentivos económicos às empresas e à

criação de novos negócios locais; 

Organização de feiras e encontros de divulgação de ideias de negócio

para atração de clientes e investidores, bem como de oportunidades de

emprego nos mais variados setores de atividade; 

Aumentar e diversificar a qualificação dos munícipes, proporcionando

formação adequadas às exigências do tecido empresarial existente.

Para a dimensão Urbanismo e Habitação: 

Mobilização de mais recursos com vista a promover um maior cuidado

com a limpeza e higienização dos espaços públicos, nomeadamente no

que respeita às áreas destinadas à circulação pedonal.

a. Tendo em consideração os indicadores com pontuação menos positiva neste

domínio, três sugestões de planos de ação futura podem ser dirigidas para

intervenção no sentido de: 

a. Este é um domínio cujos indicadores se encontram bem avaliados para o

município de Caminha, contudo propõe-se a seguinte intervenção: 

Planos de Melhoria e 
Políticas Públicas Locais
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Planos de Melhoria e 
Políticas Públicas Locais

= O Bom de se Viver Feliz

Não obstante este relatório visar a apresentação dos resultados obtidos, bem

como propostas de intervenção no sentido de proporcionar um maior

entendimeno sobre quais os pontos frágeis ou áreas subexploradas por parte do

município, procura-se também evidenciar aquilo que o município de Caminha

tem de melhor e de mais positivo para oferecer, aos que nele residem, aos que

o visitam ou aos que nele procuram investir. 

Por esse motivo, destaca-se, com igual importância, os bons resultados

objetivos e percetivos dos domínios “Ambiente”, "Bem-Estar", "Ensino e

Formação" e "Urbanismo e Habitação", sugerindo, em termos da Identidade do

município de Caminha, o reforço do lema: "Caminha - O Bom de se Viver Feliz".  

Por se tratar de uma cidade com vários aspetos que merecem ser realçados, e

tendo em consideração a fórmula que reúne as dimensões fortes do município,

propõe-se um slogan que agrupa os elementos que conferem ao município de

Caminha o seu valor mais relevante e diferenciador, podendo o mesmo ser

utilizado enquanto estratégia de marketing territorial.

Fórmula: 

Amiga do Ambiente + Vida Feliz + Habitação de Qualidade +  Boas

Oportunidades de Formação

Urbanismo e 

Habitação

Ensino e

Formação

Bem-Estar

Ambiente
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Súmula Conclusiva

Como referido na secção preambular deste relatório, o presente documento

resulta da recolha e análise dos dados - objetivos e subjetivos - para o Município

de Caminha, nos diferentes domínios anteriormente caraterizados. 

Após a apresentação do projeto "Melhores Municípios para Viver", Edição 2022,

bem como da metodologia subjacente a esta iniciativa, procedeu-se, de um

modo lato, à pesquisa dos indicadores definidos, e em particular, aos respetivos

valores associados ao concelho de Caminha e à média dos municípios em

participação no projeto, por via da realização de benchmarking.

Considera-se importante salientar que, para os dados objetivos recolhidos,

foram tidos em conta somente os indicadores para os quais existem, e estão

disponíveis para consulta, os respetivos valores das estatísticas oficiais. 

Realça-se também que todos os resultados apresentados neste relatório

permitem atribuir uma posição ao município de Caminha, para cada domínio

da Qualidade de Vida, no ranking de todos os municípios participantes na

edição 2022. Deste modo, e de forma complementar, esta classificação

possibilita a identificação de quais as necessidades de melhoria, bem como a

proposta de planos que permitam incrementar, de forma ajustada a cada

região e aos respetivos contextos económico, social e cultural, a qualidade de

vida dos seus cidadãos.
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Ficha Técnica



Com vista a clar i f icar  os métodos e técnicas
uti l izados na recolha dos dados ,  apresenta-se em
seguida uma f icha técnica correspondente a todo
o processo de pesquisa e levantamento dos
dados,  no que respeita ao estudo dos indicadores
objet ivos e subjet ivos .

Em primeiro lugar ,  no que respeita aos dados
recolhidos por inquérito ,  importa refer i r  que o
universo de respondentes foi  composto por
indiv íduos maiores de 18 anos residentes nos 20
municípios selecionados.  Como amostra ,  foi
obtido um total  de 3961 entrevistas efet ivas ,
tendo s ido consideradas quotas (sexo e faixa
etár ia) .  Nos municípios mais  pequenos foi
garantida uma amostra não infer ior  a 10 vezes a
proporção ut i l izada em estudos nacionais .
A técnica ut i l izada foi  de apl icação por telefone
CATI  (Computer Assisted Telephone Interview) e
onl ine –  CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing)  –  de um quest ionário estruturado.  O
trabalho de campo decorreu durante dois  meses ,
com início no dia 1  de junho de 2022.
Informa-se ainda o le itor  que a responsabi l idade
do estudo pertence à Aximage Comunicação e
Imagem Lda. ,  sob a direção técnica de Ana Carla
Basí l io .

Os dados relat ivos aos indicadores objet ivos
foram recolhidos através das bases estat íst icas
disponíveis  no s ite do Inst ituto Nacional  de
Estat íst ica (www.ine.pt)  e na PORDATA
(www.pordata .pt) ,  cuja consulta é recomendada
em caso de necessidade e/ou interesse em obter
informação mais  detalhada.  

Considera-se importante refer i r  que do conjunto
de indicadores ut i l izados ,  a lguns são s imples
(recolhidos diretamente)  e outros são compostos
(resultantes da apl icação de fórmulas
matemáticas) .  Ass im,  para os indicadores s imples ,
serão apresentadas a Unidade de Medida ou
Escala ut i l izada,  e para os indicadores compostos ,
será descr ita a fórmula ut i l izada para o cálculo
dos mesmos.  

Ficha Técnica
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http://www.ine.pt/


NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Consumo de água
por habitante

2019

INE, INE (até 2005) | INAG/MA
(até 2009) | INE | ERSAR |

ERSARA | DREM (a partir de
2011), PORDATA

Pordata

Água distribuída
no ano civil /

População média
anual residente

m3/ hab  

Consumo doméstico
de energia elétrica

por habitante
2020 DGEG/MAAC Pordata

Consumo de
energia eléctrica

por tipo de
consumo no ano
civil / População

média anual
residente

kWh/ hab  

Perdas no sistema de
abastecimento de

água
2019

INE, I.P., Entidade Reguladora
dos Serviços de Águas e
Resíduos, I.P.; Entidade

Reguladora de Serviços de
Águas e Resíduos dos Açores;

Direção Regional de Estatística
da Madeira, Sistemas públicos
urbanos de serviços de águas /

vertente física e de
funcionamento

Pordata  m3  

Despesa total do
município na gestão

dos resíduos e
proteção do

ambiente (por 1000
habitantes)

2020
INE, I.P., Inquérito aos

municípios - Proteção do
ambiente

Pordata

(Total despesas
com a gestão de

resíduos e
proteção

ambiental /
População média
residente) * 1000

Milhares de
euros (Eur)

 

DIMENSÃO AMBIENTE

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Resíduos urbanos:
total recolhidos por

100 habitantes
2020

INE (até 2001) | INE; APA/MA (até
2014) | INE (a partir de 2015) -

IACSB (até 2001) | Estatísticas dos
Resíduos Municipais (até 2014) |

Estatísticas dos Resíduos Urbanos
(a partir de 2015)

Pordata

(Total de resíduos
urbanos recolhidos/
População média

anual residente)*100

t/100hab  

Consumo de
combustível

automóvel por
habitante

2019

Ministério do Ambiente,
Ordenamento do Território e

Energia - Direção-Geral de
Energia e Geologia (DGEG)

INE

Consumo
  de combustível

automóvel /
População média

residente.

tep 
(tonelada

equivalente
de petróleo)

 

DIMENSÃO AMBIENTE

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO ECONOMIA E EMPREGO

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida / Escala

Tipo de
Indicador

Volume de negócios
por empresa

2019
Fonte: INE, I.P., Sistema
de Contas Integradas

das Empresas.
Pordata

Volume de
negócios das
empresas /
Número de
empresas

Milhares de
euros (Eur)

 

Taxa de Indivíduos
Desempregados

Dez.2021
IEFP - Concelhos

Estatísticas Mensais

IEFP -Concelhos
Estatísticas

Mensais

(Indivíduos
desempregados
no município /

população média
anual residente) *

100

%  

Densidade empresarial 2019
INE, I.P., Sistema de

Contas Integradas das
Empresas

Pordata
Número de

empresas / Área do
município

Nº/Km2  

Poder de compra per
capita 2019

INE - Estudo sobre o
Poder de Compra

Concelhio
Pordata  %  

Coeficiente de Gini
(rendimento bruto

declarado deduzido do
IRS liquidado) por

sujeito passivo

2019

INE, I.P., Estatísticas do
Rendimento ao nível

local com base na
informação produzida

pelo Ministério das
Finanças - Autoridade
Tributária e Aduaneira

INE  %  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO ENSINO E FORMAÇÃO

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Número médio total
de alunos por

computador com
ligação à Internet

2020 DGEEC/ME-MCTES Pordata

Alunos
matriculados no

final do ano lectivo /
Computadores com

ligação à Internet
no ano lectivo

Nº  

Percentagem de
estudantes que

completam o ensino
secundário

2019/2020

Ministério da Educação e
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino

Superior -Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e

Ciência

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

 %  

Taxa total de
retenção e

desistência no ensino
básico

2019/2020

Ministério da Educação e
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino

Superior -Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e

Ciência

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

% alunos que
permanecem, por

razões de insucesso
ou de tentativa
voluntária de
melhoria de

qualificações, no
ensino básico (1º, 2º
e 3º ciclos)/ Nº total

alunos que
iniciaram esse
mesmo ensino

%  

Diplomadas/os do
ensino superior por

1000 habitantes
2019/2020

Ministério da Educação e
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino

Superior -Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e

Ciência

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Nº de
diplomadas/os do
ensino superior /

População
residente entre 20 e

29 anos) * 1000

Nº  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO ENSINO E FORMAÇÃO -  CONTINUAÇÃO

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Docentes por 1000
habitantes: educação

pré-escolar
2019/2020

Ministério da Educação e
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino

Superior -Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e

Ciência

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Nº de docentes do
ensino pré-escolar /
População média
anual residente) *

1000

Nº  

Docentes por 1000
habitantes: 3º ciclo

ensino básico e
ensino secundário

2019/2020

Ministério da Educação e
Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino

Superior -Direção-Geral de
Estatísticas da Educação e

Ciência

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Nº de docentes do
3º ciclo e ensino

secundário /
População média
anual residente) *

1000

Nº  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO IDENTIDADE,  CULTURA E LAZER

NOME DO INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 
Unidade de

Medida /
Escala

Tipo de
Indicador

Espetáculos ao vivo:
espetadores/as por

habitante
2020

INE, I.P., Estatísticas da
Cultura

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Total de
espetadores/as

(espetáculos ao vivo)
/ População média

residente

Nº  

Despesa total das
câmaras municipais em

atividades culturais e
criativas por habitante

2020
INE, I.P., Estatísticas da

Cultura

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Despesa total das
câmaras municipais

em atividades
culturais e criativas /

População média
residente

Eur  

Despesa total das
câmaras municipais em

atividades e
equipamentos

desportivos por habitante

2020
INE, I.P., Estatísticas da

Cultura

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Despesa total das
câmaras municipais

em atividades e
equipamentos
desportivos /

População média
residente

Eur  

Despesa das câmaras
municipais em cultura e

desporto no total de
despesas municipais

2020
INE, I.P., Estatísticas da

Cultura

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Despesas em cultura
e desporto / Total de

despesas
%  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO MOBILIDADE E SEGURANÇA RODOVIÁRIA

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Índice de Gravidade
de Acidentes de

Viação com Vítimas
2020

Instituto dos Registos e do
Notariado, I. P.; INE, I.P.;
Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária

(ANSR)

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Vítimas mortais de
acidentes de viação

/ Número de
acidentes de viação
com vítimas) * 100

Nº  

Nº de Peões
Atropelados por 1000

Habitantes
2019 ANSR/MAI Pordata

(Total de peões
atropelados por

município /
População média
residente) * 1000

Nº  

Acidentes de viação
com vítimas por 1000

habitantes
2020

Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária

(ANSR)

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Número total de
acidentes de viação

com vítimas /
População média
residente) * 1000

Nº  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.

89



DIMENSÃO SAÚDE

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Taxa bruta de
mortalidade

2020 INE - Estatísticas de Óbitos Pordata

(Nº de óbitos
obervados no ano
civil / População

média anual
residente registada

no mesmo período) *
1000

%  

Nº de médicos por
1000 habitantes

2020

INE, I.P., Estatísticas do
Pessoal de Saúde,

Estatísticas das Farmácias,
Estatísticas dos Hospitais

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Número total de
médicas/os

inscritas/os no final
do ano / População
residente estimada

para o final do ano) *
1 000

Nº  

Nº de enfermeiros por
1000 habitantes

2020

INE, I.P., Estatísticas do
Pessoal de Saúde,

Estatísticas das Farmácias,
Estatísticas dos Hospitais

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Número total de
enfermeiras/os

inscritas/os no final
do ano / População
residente estimada

para o final do ano) *
1 000

Nº  

Nº de farmácias e
postos farmacêuticos

móveis por 1000
habitantes

2020

INE, I.P., Estatísticas do
Pessoal de Saúde,

Estatísticas das Farmácias,
Estatísticas dos Hospitais

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Número total de
farmácias e postos

farmacêuticos
médicos existentes

no final do ano /
População residente
estimada para o final

do ano) * 1 000

Nº  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO SEGURANÇA, DIVERSIDADE E TOLERÂNCIA

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Número de
habitantes por

bombeiro
2020

 INE - Inquérito às
Entidades Detentoras de
Corpos de Bombeiros (a

partir de 2011)

Pordata  Nº  

População
estrangeira a quem
foi concedido título

de residência  por 100
habitantes

2020

Fonte: INE, I.P., Estatísticas
Demográficas; Ministério

da Administração Interna -
Serviço de Estrangeiros e

Fronteiras

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(População
estrangeira a quem

foi concedido
estatuto de
residente /

População média
residente) * 100

Nº  

População
estrangeira com
estatuto legal de
residente por 100

habitantes

2020

Fonte: INE, I.P., Estatísticas
Demográficas; Ministério

da Administração Interna -
Serviço de Estrangeiros e

Fronteiras

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(População
estrangeira com

estatuto de
residente /

População média
residente) * 100

Nº  

Crimes registados
pela polícia por 1000

habitantes
2020

DGPJ/MJ e INE -
Estimativas Anuais da
População Residente

Pordata

(Crimes registados
pelas polícias no

ano civil /
população média
anual residente) *

1000

Nº  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO TURISMO

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade de
Medida /

Escala

Tipo de
Indicador

Taxa líquida de
ocupação-cama

2020
INE, I.P., Estatísticas do

Turismo

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Número de dormidas
/  Número de camas

disponíveis no
período de referência

%  

Estada média por
habitante

2020
INE, I.P., Estatísticas do

Turismo

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Número de dormidas
/ Número de

hóspedes que deram
origem a essas

dormidas no período
de referência

Nº (de
noites)

 

Dormidas em
estabelecimentos de
alojamento turístico
por 100 habitantes

2020
INE, I.P., Estatísticas do

Turismo

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

(Número de dormidas
em estabelecimentos

de alojamento
turístico / População

residente) * 100

Nº  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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DIMENSÃO URBANISMO E HABITAÇÃO

NOME DO
INDICADOR Ano Entidade Responsável Fonte Fórmula 

Unidade
de Medida

/ Escala

Tipo de
Indicador

Densidade
populacional

2020

INE, I.P., Indicadores
Demográficos e

Estimativas Provisórias
Anuais da População

Residente

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

 Relação entre o
número de

habitantes de uma
área territorial

determinada e a
superfície desse

território

Nº/Km2  

Superfície média
habitável das divisões

2020

INE, I.P., Inquérito aos
Projetos de Obras de

Edifícios e de Demolição
de Edifícios e Estatísticas

das Obras Concluídas

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Superfície habitável
em construções

novas para
habitação / Número

de divisões para
construções novas

de habitação

m2  

Divisões por fogo 2020

INE, I.P., Inquérito aos
Projetos de Obras de

Edifícios e de Demolição
de Edifícios e Estatísticas

das Obras Concluídas

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

Quociente entre o
número total de

divisões e o número
total de fogos

Nº  

Valor mediano das
vendas por m2 de

alojamentos
familiares

2020

INE - Estatisticas de
preços da habitação ao
nível local e Estatísticas

de Rendas da Habitação
ao nível local

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

 Eur  

Valor mediano das
rendas por m2 de

novos contratos de
arrendamento de

alojamentos
familiares

2020

INE - Estatisticas de
preços da habitação ao
nível local e Estatísticas

de Rendas da Habitação
ao nível local

INE Anuários
Estatísticos
Regionais

 Eur  

Ficha Técnica

Nota: Os indicadores assinalados com (+) são considerados como contribuindo positivamente para a qualidade de vida e, por oposição, os indicadores classificados com (-)
são considerados como contribuindo negativamente para a qualidade de vida.
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Contactos
Centro de Inovação da Mouraria / Mouraria Creative Hub

Hubs Lisbon Azambuja

964 129 369

www.institutointec.org
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