
Pilar Área Temática Indicadores Nº O que se pretende medir Periodicidade

Temperatura média do ar (max e min) A1 Qual é a temperatura média, máxima e minima anual

Precipitação média (max e min) A2
Volume total de precipitação atmosférica húmida (chuva, 

neve, granizo...)
anual

Extremos climáticos de temperatura, Capitais Distrito A3
Valores nos diversos parâmetros climatológicos que se 

constituem em máximos absolutos
anual

Praias com bandeira azul (N.º) A4 Praias com bandeira azul (N.º) anual

Duração da época balnear A5 Duração da época balnear anual

Águas balneares (N.º) e classes de qualidade A6
Águas balneares (N.º), Tipo de água balnear e Classes de 

qualidade
anual

Evolução da linha de costa A7 Evolução da zona de costa (erosão) anual

Medidas de gestão do litoral A8 Que intervenções estão previstas anual

Estabelecimentos que dão formação ambiental aos 

colaboradores (%)
A9

Formação / informação fornecida aos colaboradores em 

boas práticas ambientais
anual

Estabelecimento com certificações (%) A10 Estabelecimento com certificações anual

Despesas em ambiente   A11 Despesas em ambiente   

Despesas em ambiente dos municípios por 1000 

habitantes (€/ hab.)
A12

Despesas em ambiente dos municípios por 1000 

habitantes (€/ hab.) e Domínios de ambiente
anual

Pegada de carbono (Serviço /dormida) A13 Emissões de GEE por atividade anual

Emissões de GEE A14 Emissões globais de GEE 

Turistas que utilizam diferentes meios de transporte (%) A15 Modos de transporte utilizados anual

Percursos cicláveis (e pedonais) A16 Percursos cicláveis (e pedonais) anual

Estimativa do número mensal de utentes via cicláveis (e 

pedonais)
A17

Estimativa do número mensal de utentes via cicláveis (e 

pedonais)
mensal

Transporte coletivo ferroviário, nº de passageiros mensal 

nos troços mais significativos
A18

Transporte coletivo ferroviário, nº de passageiros mensal 

nos troços mais significativos
mensal

Passageiros ferroviários desembarcados por habitante 

(N.º/ hab.) 
A19

Passageiros ferroviários desembarcados por habitante 

(N.º/ hab.) 
anual

Passageiros desembarcados (N.º) nos aeroportos A20
Passageiros desembarcados (N.º) nos aeroportos , Tipo 

de tráfego e Natureza do tráfego

anual / 

mensal

Passageiros embarcados (N.º) nos aeroportos A21
Passageiros embarcados (N.º) nos aeroportos , Tipo de 

tráfego e Natureza do tráfego

anual / 

mensal

Passageiros transportados (N.º) pelas empresas de 

transporte rodoviário 
A22

Passageiros transportados (N.º) pelas empresas de 

transporte rodoviário de passageiros e Tipo de serviço
anual

Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante A23

Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante, 

Tipo de movimento de passageiros e Nacionalidade de 

registo da embarcação

anual

Movimento de mercadorias (t) nos portos A24

Movimento de mercadorias (t) nos portos por Porto 

declarante, Tipo de movimento e Tipo de fluxo das 

mercadorias

anual / 

mensal

Número e localização dos postos de carregamento para 

veículos elétricos
A25

Número e localização dos postos de carregamento para 

veículos elétricos
anual

Tráfego médio diário nos principais troços da A22 e EN125 A26
Tráfego médio diário nos principais troços da A22 e 

EN125 

Consumo de energia direta A27 Consumo de energia direta

Consumo de energia elétrica por habitante (kWh/ hab.) A28 Consumo de energia elétrica por habitante (kWh/ hab.) anual

Consumo de energia elétrica (kWh) A29 Consumo de energia elétrica (kWh) e Tipo de consumo anual

Quota da produção bruta de energia elétrica (%) A30
Quota da produção bruta de energia elétrica e Tipo de 

produção de electricidade
anual

% Estabelecimentos com sistemas de baixo consumo A31 % Estabelecimentos com sistemas de baixo consumo anual

% Estabelecimentos com objetivos de redução energética A32 % Estabelecimentos com objetivos de redução energética anual

% Utilização de medidas eficiência energética A33
 Utilização de medidas eficiência energética e tipo de 

medidas
anual

Emissões (energia direta) A34 Emissões (energia direta) anual

Emissões (consumo de eletricidade) A35 Emissões (consumo de eletricidade) anual

% Estabelecimentos que otimizam consumo de água A36
Estabelecimentos que otimizam consumo de água e tipo 

de medidas
anual
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% Estabelecimentos com objetivos de redução de consumo 

de água
A37

% Estabelecimentos com objetivos de redução de 

consumo de água
anual

% Água controlada e de boa qualidade A38 % Água controlada e de boa qualidade anual

Água segura (%) A39 Água segura anual

Consumo de água por habitante (m³/ hab.) A40 Consumo de água por habitante (m³/ hab.) anual

Percentagem de população servida por sistemas de 

abastecimento de água 
A41

População servida por sistemas de abastecimento de 

água 
anual

% Utilização de medidas de uso eficiente água A42
 Utilização de medidas de uso eficiente água e tipo de 

medidas
anual

% Utilização água reciclada A43 % Utilização água reciclada anual

% Água residual tratada A44  Água residual tratada anual

Volume de água residual tratada A45 Volume de água residual tratada anual

Proporção de alojamentos servidos por drenagem de 

águas residuais (%)
A46

 Proporção de alojamentos servidos por drenagem de 

águas residuais
anual

Indicadores da qualidade do serviço saneamento das 

águas resíduais
A47

Cumprimento dos parâmetros de descarga
anual

Resíduos urbanos recolhidos (t) A48 Resíduos urbanos recolhidos (t) e Tipo de recolha anual

Proporção de resíduos urbanos preparados para 

reutilização e reciclagem (%)
A49

Proporção de resíduos urbanos preparados para 

reutilização e reciclagem 
anual

Proporção de resíduos urbanos recolhidos selectivamente 

(%) 
A50

Proporção de resíduos urbanos recolhidos 

selectivamente (%) 
anual

Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/hab.) A51 Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/ hab.) anual

Resíduos urbanos recolhidos selectivamente por habitante 

(kg/hab.)
A52

Resíduos urbanos recolhidos selectivamente por 

habitante (kg/ hab.)
anual

% Estabelecimentos que faz separação de resíduos A53  Estabelecimentos que faz separação de resíduos anual

% Estabelecimentos com critérios ambientais na aquisição 

de bens e serviços
A54

Estabelecimentos com critérios ambientais na aquisição 

de bens e serviços
anual

Proporção de superfície das áreas protegidas (%) A55
Proporção de superfície das áreas protegidas (%) e Tipo 

de área protegida
anual

% Coberto Florestal A56
Relação percentual entre a área das zonas de intervenção 

florestal e a área total da unidade territorial.
anual

% Empresas turísticas que apoiam ações de proteção, 

conservação e gestão da biodiversidade e paisagem
A57

Empresas turísticas que apoiam ações de proteção, 

conservação e gestão da biodiversidade e paisagem
anual

Espécies invasoras vs Espécies autóctones A58 Espécies invasoras vs Espécies autóctones anual

Nº de espécies Fauna/Flora ameaçadas e habitats 

prioritários 
A59

Nº de espécies Fauna/Flora ameaçadas e habitats 

prioritários 
anual

Uso do solo (vegetação) A60
ocupação/uso do solo no território / serviços de 

ecossistemas

Investimentos na proteção da biodiversidade e paisagem 

dos municípios (€)
A61

 Investimentos na proteção da biodiversidade e paisagem 

dos municípios (€) e Tipo de investimento
anual

Espaços verdes de utilização pública (nº) A62 Espaços verdes de utilização pública anual

Rácio de área edificada / área do território A63 Rácio de área edificada / área do território anual

Índice de Qualidade do Ar (nº dias) A64 Índice de Qualidade do Ar (nº dias) anual

Qualidade do Ar: Partículas < 10 ug A65 Qualidade do Ar: Partículas < 10 ug anual

Qualidade do Ar: Partículas < 2,5 ug A66 Qualidade do Ar: Partículas < 2,5 ug anual

Niveis de população exposta ao ruído A67 Niveis de população exposta ao ruído anual

Pilar Área Temática Indicadores Nº O que se pretende medir Periodicidade

% Satisfação do turista S1 % Satisfação do turista anual

% Turistas que regressam S2 % Turistas que regressam anual

% Satisfação dos residentes com turismo S3 % Satisfação dos residentes com turismo anual

% Satisfação dos residentes com impactos S4 % Satisfação dos residentes com impactos anual
Bem estar no 

destino
Classificação das unidades (booking and tripadvisor) S5 Classificação das unidades turísticas

anual / 

mensal

Nº Turistas por 1000 habitantes (Nº)  (Intensidade) S6 intensidade turística
anual / 

mensal
Nº de camas turísticas por 100 residentes S7 Nº de camas turísticas por 100 residentes

anual / 

mensal

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos 

hoteleiros por 1000 habitantes (N.º)
S8

Capacidade de alojamento nos estabelecimentos 

hoteleiros por 1000 habitantes (N.º)

anual / 

mensal
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Densidade Turística S9 Densidade Turística
anual / 

mensal

Taxa de ocupação S10
Taxa líquida de ocupação cama (%) nos estabelecimentos 

hoteleiros e Tipo (estabelecimento hoteleiro)

anual / 

mensal

% Quartos acessíveis S11 % Quartos acessíveis nos estabelecimentos hoteleiros anual

Praias acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida (N.º) S12
Águas balneares (N.º) , Tipo de água balnear e Existência 

de praias acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida
anual

Nº  Eventos que promovem as tradições, património e 

cultura local
S13

Eventos que promovem as tradições, património e 

cultura local
anual

jardins zoológicos, botânicos e aquários (N.º) S14 Jardins zoológicos, botânicos e aquários (N.º) e Tipologia anual

Museus (N.º) S15  Museus (N.º) anual

Visitantes (N.º)  jardins zoológicos, botânicos e aquários S16
 Visitantes (N.º) de jardins zoológicos, botânicos e 

aquários
anual

Visitantes (N.º) de museus S17 Visitantes (N.º) de museus anual

Bens imóveis culturais (N.º) S18 Bens imóveis culturais (N.º) e Tipo (bem imóvel cultural) anual

Despesas em património cultural (€) dos municípios S19
Despesas em património cultural (€) dos municípios , Tipo 

de despesa e Domínio cultural (património)
anual

Despesas em artes do espetáculo (€) dos municípios S20
 Despesas em artes do espetáculo (€) dos municípios, 

Tipo de despesa e Domínio cultural (artes de espetáculo)
anual

Educação População com 15 e mais anos por nível de escolaridade S21
População residente com 15 e mais anos: total e por nível 

de escolaridade completo mais elevado
anual

Camas (N.º) dos hospitais públicos de acesso universal e 

hospitais em parceria público-privada
S22

Camas (N.º) dos hospitais públicos de acesso universal e 

hospitais em parceria público-privada e Modalidade
anual

Pessoal ao serviço (N.º) nos hospitais públicos de acesso 

universal e hospitais em parceria público-privada 
S23

Pessoal ao serviço (N.º) nos hospitais públicos de acesso 

universal e hospitais em parceria público-privada e Tipo 

de pessoal ao serviço

anual

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 

habitantes (N.º)
S24

Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 

habitantes (N.º)
anual

Farmácias e postos farmacêuticos móveis (N.º) S25
Farmácias e postos farmacêuticos móveis (N.º) e Tipo de 

unidade local de farmácia
anual

Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica 

(NUTS - 2013) e Categoria de crime; 
S26  Taxa de criminalidade (‰) e Categoria de crime anual

Crimes registados (N.º) pelas autoridades policiais S27
Crimes registados (N.º) pelas autoridades policiais e 

Categoria de crime
anual

Poder de compra per capita  municipal* (Ver E6) S28 Poder de compra per capita (ver E6) bienal

Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido e 

Rendimento Social de Inserção da Segurança Social no 

total da população residente com 15 e mais anos (%)

S29

Beneficiários do Rendimento Mínimo Garantido e 

Rendimento Social de Inserção da Segurança Social no 

total da população residente com 15 e mais anos 

anual

Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da 

segurança social (N.º) 
S30

Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da 

segurança social (N.º) 
anual

Subsídio de bonificação por deficiência da Segurança 

Social
S31

Subsídio de bonificação por deficiência da Segurança 

Social
anual

Pessoal ao serviço (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros S32
Pessoal ao serviço (N.º) nos estabelecimentos hoteleiros 

e Tipo (estabelecimento hoteleiro)
anual

Nº habitações secundárias por 100 habitações S33 Nº habitações secundárias por 100 habitações

População residente (N.º) S34  População residente (N.º) , Sexo e Idade anual

Saldos populacionais anuais: total, natural e migratório S35

Saldos populacionais anuais: total, natural (numero de 

nascimentos e de mortes) e migratório (numero de 

imigrantes e de emigrantes)

anual

 População estrangeira com estatuto legal de residente 

(N.º)
S36

População estrangeira com estatuto legal de residente 

(N.º) , Sexo e Nacionalidade (Grupos de países)
anual

Pilar Área Temática Indicadores Nº O que se pretende medir Periodicidade

Contribuição relativa do turismo para a economia da 

região (VAB) 
E1 % de receitas do Turismo para o VAB da região anual

Produtividade do trabalho E2
VAB do Turismo na região por pessoa empregada (ou 

hora trabalhada)
anual

Utilização de produtos locais E3

Percentagem de bens, alimentos, bebidas e serviços 

produzidos regional/localmente consumidos pelas 

empresas turísticas do Algarve

anual

Inflação E4

A inflação é medida através do Índice de Preços no 

Consumidor (IPC) que quantifica o preço médio do cabaz 

de bens e serviços comprados pelos consumidores. A taxa 

de inflação é a variação percentual do IPC de um ano para 

o outro

anual
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Estrutura empresarial E5

Volume de negócios, pessoal ao serviço e número de 

empresas sediadas no Algarve relativo no setor do 

turismo considerando o alojamento, restauração e 

similares

anual

Poder de compra concelhio E6

O investimento em capital fixo é uma componente do PIB 

que representa um importante indicador do futuro do 

crescimento económico. O investimento público e 

privado pode ser medido através da formação bruta de 

capital fixo (FBCF), que é constituída pelo investimento 

produtivo das empresas residentes (máquinas, edifícios 

para produzir bens e serviços), investimento das 

administrações públicas (equipamentos coletivos) e 

investimento das famílias (principalmente em habitação).

anual

Emprego sectorial E7
Emprego direto na CAE 22 (Alojamento, Restauração e 

Similares) em percentagem do emprego total

anual / 

trimestal

Emprego sectorial por género E8
Percentagem de homens e mulheres empregados (no 

setor do turismo)

anual / 

trimestal

Taxa de sazonalidade E9
Ocupação mensal relativa dos estabelecimentos 

hoteleiros
anual

Emprego sazonal E10
Percentagem de trabalhadores (no setor do turismo) com 

empregos de carater sazonal

trimestral / 

mensal

Taxa de estabelecimentos abertos todo o ano (%) E11
Percentagem de empresas no setor do turismo com 

atividade sazonal
anual

Capacidade de alojamento turístico E12 Número de Camas Turísticas da Região. anual 

Número de dormidas E13
Número de Dormidas registadas nos Estabelecimentos 

Hoteleiros da Região (por mês).

anual / 

mensal

Gasto médio por dormida ou proveito médio por 

dormida
E14

Gasto diário médio por dormida relacionado com o 

alojamento, comidas, bebidas e outros serviços.

anual / 

mensal

Estada média E15 Número médio de dormidas por hóspede no destino
anual / 

mensal

Intensidade turística E16

Avalia a relação entre a quantidade de turistas e 

população residente num determinado território, 

indicando a dimensão dos potenciais impactes 

resultantes (ver S6)

anual / 

mensal

Número de turistas e excursionistas E17 Número de turistas e excursionistas
anual / 

mensal

Gasto médio por turistas e excursionistas E18 Gasto médio por turistas e excursionistas
anual / 

mensal

Pilar Área Temática Indicadores Nº O que se pretende medir Periodicidade

Participação eleitoral I1 Percentagem da população nos atos eleitorais anual

Processos de consulta publica AIA e outros I2 Processos de consulta publica AIA e outros anual

Aquisição de bens de capital no total de despesas I3
Proporção de aquisições de bens de capital no total de 

despesas (%) das câmaras municipais
anual

Individuos / Utilização Internet I4
Número de subscritores de serviços de internet por 1000 

habitantes
anual

Hotspots wi-fi (Nº) I5 Hotspots wi-fi (Nº) anual

Despesa em I&D das instituições e empresas I6

 Despesa em investigação e desenvolvimento (I&D - €) 

das instituições e empresas com investigação e 

desenvolvimento e Sector de execução

anual

Investimento em I&D em % de PIB I7
Proporção da despesa em investigação e 

desenvolvimento (I&D) no PIB (%) e Sector de execução
anual

Legenda:

Nome do indicador

Nome do indicador
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conhecimento

Governança e 

Cidadania

Indicador proposto pelo OBSERVE

Indicador proposto pelo Turismo de Portugal (TdP)

Exige protocolo ou modo de cálculo avançado

Não é seguro que existam esta informação

Com informação periódica publicada 
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