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Dados a solicitar 

1) PARA CONSTRUIR OS INDICADORES PARA OS QUAIS AINDA NÃO TEMOS DADOS 

Amarelo = não temos dados.  

Restantes situações = consultar tabela e verificar se há dados mais recentes e/ou finos 

1. Condições de habitabilidade deficientes ou precárias, nomeadamente:  

a) Mau estado das habitações, por deficiente construção, falta de manutenção ou por estarem 

situadas em territórios afetados por incêndios nos últimos cinco anos; 

b) Exiguidade do espaço habitável; 

c) Desadequação severa dos espaços comuns; 

d) Deficientes condições de acesso ao abastecimento de água, saneamento e energia, 

designadamente em áreas de génese ilegal; 

e) Ventilação e iluminação solar insuficientes ou baixo conforto térmico e acústico. 

2. Número significativo de moradores com rendimentos baixos ou muito baixos, 

nomeadamente:  

a) Pessoas em situação de desemprego, lay-off ou precariedade laboral; 

b) Pessoas com poucos anos de escolaridade; 

c) Pessoas abrangidas por prestações e apoios do subsistema público da ação social; 

d) Pessoas indocumentadas, requerentes de asilo, refugiados, apátridas ou em condições 

semelhantes. 

3. Número significativo de pessoas de risco em caso de COVID-19, nomeadamente idosos e 

portadores de doenças crónicas. 

4. Número significativo de pessoas com constrangimentos de acesso a cuidados de saúde, 

nomeadamente por: 

a) Falta de condições de mobilidade e transporte;  

b) Falta de documentação ou barreira linguística;  

c) Falta de capacidade económica para aquisição de medicamentos. 

5. Taxa de cobertura vacinal do Programa Nacional de Vacinação, atualizado para a idade, 

inferior a 95 %. 

6. Número significativo de crianças e jovens em idade escolar a não frequentar a escola ou 

com elevada percentagem de insucesso, nomeadamente por: 

a) Abandono escolar; 

b) Falta de condições para aceder ao ensino a distância. 

7. Número significativo de pessoas em situação de exclusão social, isolamento ou abandono, 

nomeadamente idosos, pessoas em situação de sem abrigo ou vítimas de tráfico. 
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2) PARA COMPLETAR A CONSTRUÇÃO DOS INDICADORES EM CURSO 

a. Pedidos de informação 

- Delimitação territorial das CPCJ (pode ser uma shapefile, podem ser uma listagem das 

freguesias/concelhos que as integram). 

- Número TOTAL de crianças e jovens (não apenas os acompanhados): 

• Das CPCJ (se corresponderem a freguesias/concelhos, pode ser das 

freguesias/concelhos) 

• Dos concelhos  

- Número de residentes por freguesia (o mais atualizado possível): 

• Total 

• Até 18 anos 

• Entre 15 e 65  

• Mais do que 65   

- População recenseada eleitoralmente – a nível de freguesia (sugerido pelo MTSSS para 

calcular rácios de desemprego por freguesia) 

b. Dúvidas 

• Beneficiários de RSI 

o Obter aprovação sobre a seguinte decisão: Os dados fornecidos pelo MTSSS 

vêm discriminados por “famílias” e “beneficiários”. Vamos usar “beneficiários” 

porque é a única categoria para a qual existem dados de CSI (tornar os 

indicadores comparáveis). 

o Esclarecer a seguinte dúvida para calcular o rácio de beneficiários de RSI: qual 

é a população que se deve considerar? População abaixo dos 65 anos ou toda 

a população? 

• Beneficiários de CSI 

o Para calcular o rácio: qual é a população que se deve considerar? População 

acima dos 65 anos? 

• Verificar datas dos dados enviados pelo MTSSS (em princípio são dados de fevereiro, 

mas os ficheiros referem datas de junho e julho) 

 

 


