Indicadores estatísticos do Diagnóstico Social de Cascais:
Tendências gerais de coesão social
Áreas de vida (Consumo e alimentação; Informação e comunicação; Educação; Saúde; Cultura e Lazer; Emprego; Rendimento; Habitação,
Urbanismo e Acessibilidades)
Grupos de análise (Imigrantes; Crianças e Jovens; Pessoas idosas; Pessoas com deficiência; Mulheres)

Tendências gerais de coesão social
Que desigualdades existem na distribuição de rendimentos?
 Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS III - 2002); Anual
 Beneficiárias/os do rendimento social de inserção, da segurança social (n.º) por Local de residência (NUTS III - 2002); Anual
 Disparidade no ganho médio mensal (Entre profissões - %) da população empregada por conta de outrem por Localização geográfica (NUTS III - 2002); Anual
 Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por conta de outrem nas profissões mais qualificadas por Localização geográfica (NUTS

III - 2002); Anual
 Pessoas apoiadas financeiramente pelas IPSS ou outras organizações de solidariedade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Indivíduos/famílias (n.º) em situação de pobreza no Concelho de Cascais (2014); Anual

Que desigualdades existem no acesso ao emprego?
 População empregada (n.º) por Local de residência (Censos 2011), Sexo, Profissão e Situação na profissão; Decenal
 População empregada (n.º) por Local de residência (Censos 2001) e Atividade económica (CAE Rev. 2.1); Decenal
 Desempregados sem acesso a subsídio de desemprego (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Vínculo, por tipologia, dos trabalhadores por conta de outrem (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Trabalhadores Independentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Estágios Profissionais realizados (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Desempregados inscritos (n.º) no Concelho de Cascais (média anual de 2014); Anual
 Taxa de crescimento anual de emprego (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Desempregados de longa duração inscritos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Qual a proporção de pessoas sem acesso a habitação de qualidade?


Proporção de alojamentos familiares clássicos sem pelo menos uma infraestrutura básica (%) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal



Encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação (€) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal



Proporção de edifícios com necessidade de grandes reparações ou muito degradados (%) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal



Valor da renda mínima de habitação social (€) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual



Valor da renda máxima de habitação social (€) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual



Pedidos de habitação realizados (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Que formas de violência de género existem no Concelho?


Vítimas (mulheres) em processos com arguidos/ condenados (homens) (N.º) por Processos-crime e Fases do julgamento em relação ao crime; Anual



Casos de crimes sexuais contra mulheres (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Quantas crianças vivem em situação de pobreza infantil?


Crianças em agregados familiares beneficiários de RSI (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Crianças em situação de pobreza infantil (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Crianças com idade inferior a 18 anos com processos de abono de família no 1.º escalão (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual a diferença entre o valor médio das pensões e o limiar da pobreza?


Pensionistas da segurança social (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual



Pensionistas da segurança social por 1000 habitantes em idade ativa (‰) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual



Valor médio do CSI (€) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Distribuição do CSI por escalão (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Valor médio das pensões sociais (€) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Distribuição das pensões sociais por escalão (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual a proporção da população que recebe prestações sociais complementares ao rendimento?

Documento de trabalho



Beneficiários de Abono de família (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



RSI em % da população residente (%)no Concelho de Cascais (2014); Anual



RSI em % dos beneficiários ativos (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual



RSI por grupo etário (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



RSI por sexo (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio de bonificação por deficiência (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio de desemprego em % da população residente (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio de desemprego em % dos beneficiários ativos (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio de desemprego por sexo (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio mensal vitalício (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio por assistência à 3ª pessoa (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio por doença por sexo (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio social de desemprego em % dos beneficiários ativos (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Subsídio social de desemprego por sexo (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual a taxa de participação eleitoral da população com idades entre os 18 e os 34 anos?


Taxa de abstenção nas eleições para a Presidência da República (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Não periódica



Taxa de abstenção nas eleições para a Assembleia da República (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Não periódica



Taxa de abstenção nas eleições para as Câmaras Municipais (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Não periódica



Taxa de abstenção nas eleições para o Parlamento Europeu (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Não periódica

Quais as dinâmicas de movimentos cívicos no Concelho de Cascais (que áreas, que grupos…)?


Estruturas de defesa dos direitos das crianças e jovens (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Entidades locais dedicadas ao apoio das pessoas com deficiência (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Associações de proteção ao consumidor (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Comissões de moradores (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Bancos alimentares existentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Ações/campanhas promotoras da educação alimentar (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Entidades, voluntários e projetos envolvidos em ações de voluntariado (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Escolas com associações de pais (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



ONG com atuação e participação na aplicação das políticas públicas (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Tipologia de associações de imigrantes existentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Participantes em momentos de consulta pública nos últimos 10 anos (Carta Social, revisão PDM, etc.) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Entidades que desenvolvem projetos de voluntariado e pedidos que exercem o dever de cidadania enquadrados no Banco Local de Voluntariado de Cascais (BLVC) (n.º)
(2014); Anual



Voluntários por sexo, escalão etário e tipo de trabalho voluntário (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Participantes no OP por sexo, nacionalidade, idade e localidade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual



Proporção do orçamento municipal reservado para o domínio social (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual a proporção do orçamento das entidades locais reservado para as questões sociais?


Despesas correntes do município por área de intervenção (€) (2014); Anual



Proporção do orçamento municipal reservado para a ação social e outras grandes áreas de atuação (%) (2014); Anual



Proporção do investimento realizado em ação social no Relatório e Contas (€) (2014); Anual



Orçamento municipal reservado para apoiar projetos de âmbito social (€) (2014); Anual

Qual a proporção dos contratos de trabalho a tempo indeterminado e a termo fixo?


População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Profissão e Situação na profissão; Decenal



Vínculo, por tipologia, dos trabalhadores por conta de outrem (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Quantos idosos vivem com as suas famílias? Qual o papel dos mais velhos face às gerações mais jovens (apoio, suporte…)?


Indivíduos residentes (N.º) nas famílias por Local de residência (à data dos Censos 2011), Grupo etário e Estatuto (indivíduo na família); Decenal



Proporção de famílias clássicas unipessoais de pessoas com 65 ou mais anos de idade (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
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Quais os níveis de partilha dos cuidados a crianças e pessoas dependentes entre homens e mulheres (licenças de parentalidade, dias de assistência à família…)


Relação entre a duração das licenças parentais iniciais do pai e da mãe, da segurança social (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual



Duração da licença de maternidade, da segurança social (Série 2004-2009 - Dia) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual



Duração da licença de paternidade, da segurança social (Série 2004-2009 - Dia) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual



Duração da licença parental inicial, da segurança social (Dia) por Local de residência (NUTS - 2002) e Sexo; Anual



Dias para assistência a filhos menores (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual é a taxa de suicídios?
 Óbitos por algumas causas de morte (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual a taxa de homicídios?
 Crimes registados (N.º) pelas autoridades policiais por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Categoria de crime; Anual

Estão reunidas as condições para a vivência de uma sociedade plural?


Plano Municipal para a Integração de Imigrantes



Outros a indicar pela Equipa Técnica e de Acompanhamento

Qual o nível de criminalidade?


Taxa de criminalidade (‰) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Categoria de crime; Anual
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Áreas de vida
CONSUMO E ALIMENTAÇÃO
Como é que as famílias gerem e afetam o dinheiro disponível? O que consomem regularmente?



Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual - Quadros de Pessoal
Poder de compra per capita por Localização geográfica (NUTS - 2002); Bienal

As entidades que distribuem alimentos/refeições conhecem efetivamente as necessidades dos seus utentes (os hábitos, as tradições alimentares)? Os apoios
estão ajustados a essas necessidades?




Famílias apoiadas por bancos alimentares (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas apoiadas por bancos alimentares (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Alimentos doados a bancos alimentares (Ton.) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Áreas de vida
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Que canais de comunicação são usados e privilegiados (formais e informais) por população e instituições? Qual o grau de utilização da internet?







Acessos à Internet em banda larga em local fixo (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Segmento de acesso; Anual
Indivíduos com idade entre 16 e 74 anos que utilizaram Internet nos primeiros 3 meses do ano (N.º) por Local de residência (NUTS - 2001); Anual
Agregados domésticos privados com pelo menos um indivíduo com idade entre 16 e 74 anos e com ligação à Internet em casa (N.º) por Local de residência (NUTS 2002); Anual
Média de alunos matriculados no 1º ciclo do ensino básico por computador com ligação à Internet (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Média de alunos matriculados no 2º ciclo do ensino básico por computador com ligação à Internet (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Meios de comunicação criados ou dedicados aos grupos de análise (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Como se comunica para todos? A informação que é disponibilizada é acessível para todos (diferenças habilitacionais e culturais, deficiência)? Que formas de
comunicação inclusiva existem?


Projetos em curso de promoção de direitos democráticos, de direitos humanos, das minorias e de combate a toda e qualquer forma de discriminação (n.º) no Concelho de
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Cascais (2014); Anual
Como é que as entidades e atores do setor social comunicam e qual o seu papel na desconstrução de estereótipos relativos a grupos específicos e na promoção
de valores como a tolerância, solidariedade e compreensão mútua?


Projetos em curso de promoção de direitos democráticos, de direitos humanos, das minorias e de combate a toda e qualquer forma de discriminação (n.º) no Concelho de
Cascais (2014); Anual

Áreas de vida
EDUCAÇÃO
Estão reunidas as condições para assegurar uma educação de qualidade para todos? O acesso à educação está globalmente garantido?



















Indivíduos com 18 e mais anos de idade que participaram em cursos de educação e formação de adultos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Taxa de abandono precoce de educação e formação (Série 2011 - %) por Local de residência (NUTS - 2013) e Sexo; Anual
Taxa de escolarização no ensino superior (%) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Taxa bruta de escolarização no ensino secundário (%) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Taxa bruta de escolarização no ensino básico (%) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Taxa de participação em cursos profissionais no ensino secundário regular (%) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal
Taxa de abandono escolar (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
Taxa de abandono escolar (%) por Local de residência (à data dos Censos 2001); Decenal
Alunos matriculados nos vários níveis de ensino (n.º) por tipo de instituição de ensino (pública, privada e cooperativa) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Rácio professor/alunos nos vários níveis de ensino (n.º) por tipo de instituição de ensino (pública, privada e cooperativa) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Professores de ensino especial (rácio de alunos por professor de ensino especial) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Cursos de educação e formação para adultos – EFA (n.º) ocorridos no Concelho de Cascais (2014); Anual
Taxa de insucesso escolar por ciclos de ensino, disciplinas, sexo e nacionalidade (%)por tipo de instituição de ensino (pública, privada e cooperativa) no Concelho de
Cascais (2014); Anual
Taxa de escolarização por sexo, nacionalidade e localidade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Estabelecimentos de educação/ensino da rede pública segundo o nível de ensino ministrado em 2014/2015, no Concelho de Cascais; Anual
Escolas abrangidas por projetos específicos de combate ao insucesso e ao abandono que progrediram, aproximando-se ou superando o valor esperado. (n.º) no
Concelho de Cascais (2014); Anual
Participantes do programa escolhas entre os 6 e os 24 anos que completaram com sucesso o ano escolar ou foram reintegrados na escola (n.º) no Concelho de Cascais
(2014); Anual
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Áreas de vida
SAÚDE
Como se carateriza o acesso à saúde (tempo de espera; meios informativos; transporte; referenciação; listas de espera)?











Doentes referenciados para a Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCC) e demora média na transferência (n.º/dias) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Utentes de ACES com e sem médico de família (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças com exame global de saúde realizado (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Tempo médio de espera por consulta de clinica geral (dias) no Concelho de Cascais (2014); Anual;
Tempo de espera para consultas de especialidade, por especialidade (dias) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoal ao serviço (n.º) no ACES de Cascais (2014); Anual
Rede de cuidados de saúde (tipologia) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Consultas médicas por tipo (n.º) no ACES de Cascais (2014); Anual
Serviços prestados no HPP H de Cascais (2014); Anual
Tempos máximos de espera garantidos no SNS e no Hospital de Cascais (dias) (2014); Anual

Existem assimetrias no acesso aos cuidados de saúde? Se sim, quais? Qual a situação dos grupos desfavorecidos perante o acesso à saúde?








Centros de saúde (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de serviço; Anual - INE, Inquérito aos Centros de Saúde
Centros de saúde (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de serviço; Anual (1)
Profissionais de farmácia (N.º) por Local de trabalho (NUTS - 2013); Anual
Farmácias e postos farmacêuticos móveis (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de unidade local de farmácia; Anual
Enfermeiras/os (N.º) por Local de trabalho (NUTS - 2002) e Sexo; Anual
Médicas/os dentistas (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002) e Sexo; Anual
Médicas/os (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002) e Sexo; Anual

Como se carateriza a incidência das doenças mentais em Cascais (quantas pessoas, que tipos de doenças…)?



Doenças mentais por tipologia (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Situações de doença mental e de demência sem acompanhamento clínico regular (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Áreas de vida
CULTURA e LAZER
Qual a importância atribuída ao lazer e à cultura pelos diferentes grupos da população e pelas organizações?














Despesas em artes do espetáculo (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de despesa; Anual
Despesas em artes visuais (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de despesa; Anual
Despesas em livros e publicações periódicas (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de despesa; Anual
Despesas em arquitetura, publicidade e artesanato (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de despesa; Anual
Despesas em património cultural (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de despesa; Anual
Despesas em atividades culturais e criativas (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Despesas em bibliotecas e arquivos dos municípios (€) dos municípios por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de despesa; Anual
Equipamentos culturais, segundo a tipologia, por freguesia (n.º);
Espectadores de cinema por mil habitantes (n.º) (2013); Não Periódica
Espetáculos ao vivo: espectadores por mil habitantes (n.º) (2013); Não Periódica
Museus, jardins zoológicos, botânicos e aquários: visitantes por mil habitantes (2011); Não Periódica
Museus: total de visitantes, visitantes escolares e estrangeiros (2011); Não Periódica
Equipamentos culturais existentes (n.º e tipo) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Áreas de vida
EMPREGO
Qual o perfil dos desempregados e dos desempregados de longa duração, em Cascais?









População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Condição perante o trabalho e Nível de
escolaridade; Decenal
Núcleos familiares (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Crianças e Tipo de núcleo familiar (Com base na condição perante o trabalho); Decenal
Desempregados sem acesso a subsídio de desemprego (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Desempregados inscritos (n.º) no Concelho de Cascais (média anual de 2014); Anual
Desempregados de longa duração inscritos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Desempregados inscritos por tempo de inscrição e grupos de idade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Valor médio do subsídio de desemprego (€) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Taxa de desemprego de longa duração (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Taxa de desemprego jovem (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Taxa de desemprego por freguesia, sexo e idades (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual

De que forma a rede de transportes condiciona o acesso ao trabalho?





Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares (N.º) por Local de residência (Cidade, NUTS - 2013) e Principal meio de transporte; Decenal
Duração média dos movimentos pendulares (min) da população residente empregada ou estudante por Local de residência (Cidade, NUTS - 2013); Decenal
Proporção da população residente empregada ou estudante que utiliza modo de transporte coletivo nas deslocações pendulares (%) por Local de residência (Cidade,
NUTS - 2013); Decenal
Mobilidade pendular da população empregada (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal

Que situações de precariedade laboral existem no concelho e que públicos afetam? Que impacto tem a precariedade laboral na vida das pessoas?








População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Profissão e Situação na profissão; Decenal
Vínculo, por tipologia, dos trabalhadores por conta de outrem (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Trabalhadores Independentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Estágios Profissionais realizados (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas apoiadas no âmbito da criação emprego, incluindo auto emprego que permanecem após fim do apoio (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas apoiadas no âmbito da criação de emprego, incluído autoemprego, que permanecem 12 meses após o fim do apoio (n.º) no Concelho de Cascais (2014);
Anual
Participantes do programa escolhas entre os 6 e os 24 anos que foram reintegrados na formação ou no emprego (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Existe uma relação entre a formação disponível e as necessidades do mercado de trabalho do concelho?



Vagas de emprego por área profissional (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Cursos de formação profissional realizados por área de formação e número de formandos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Adultos certificados em cursos de formação de certificação escolar e/ou profissional (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Áreas de vida
RENDIMENTO
De que forma tem evoluído o volume de rendimento, como é gerido e em que é gasto (estilos de vida, dificuldades financeiras, perfil da família consumidora, nível
de poupança, investimentos e endividamento) por território e por género?














Ganho médio mensal (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual - Quadros de Pessoal
Depósitos de clientes (€) nos estabelecimentos de outra intermediação monetária por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de cliente; Anual
Crédito concedido (€) por estabelecimentos de outra intermediação monetária por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de crédito; Anual
Crédito hipotecário concedido a pessoas singulares por habitante (€/ hab.) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Veículos novos vendidos por 1000 habitantes (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Tipo de veículo; Anual
Consumo doméstico de energia eléctrica por habitante (kWh/ hab.) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Consumo de combustível automóvel por habitante (tep/ hab.) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Consumo de gás natural (Nm³) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Poder de compra per capita por Localização geográfica (NUTS - 2002); Bienal
Diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração base média mensal dos trabalhadores por conta de outrem nos Municípios; Não Periódica
Ganho médio mensal dos trabalhadores por conta de outrem: total e por sector de atividade económica – Municípios; Não Periódica
Consumidores apoiados no âmbito da rede de apoio ao consumidor endividado (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas em situação de endividamento/insolvência, por sexo, idade e freguesia (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Quais os impactos da quebra/redução dos rendimentos na vida das pessoas?


Pessoas apoiadas financeiramente pelas IPSS ou outras organizações de solidariedade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Qual o grau de autonomia financeira dos agregados familiares?



Crédito à habitação por habitante (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Crédito concedido (€) por estabelecimentos de outra intermediação monetária por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de crédito; Anual
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Áreas de vida
HABITAÇÃO, URBANISMO e ACESSIBILIDADES
Como se carateriza o mercado de habitação concelhio (compra, arrendamento, habitação social, evolução da procura/oferta e dos custos, por freguesia) e quais os impactos
do mesmo na vida das pessoas?





























Crédito à habitação por habitante (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Encargos médios mensais com aquisição ou arrendamento de habitação (€) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Encargos médios mensais por aquisição de habitação própria (€) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Encargos médios mensais por aquisição de habitação própria (€) por Localização geográfica (à data dos Censos 2001); Decenal
Proporção de alojamentos do próprio com encargos (%) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Casos registados de pedidos de habitação (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Crédito hipotecário concedido a pessoas singulares por habitante (€/ hab.) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Contratos de arrendamento de habitação social existentes (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de contrato de arrendamento (2009, 2011); Anual
Bairros sociais (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Edifícios de habitação social (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Escalão de dimensão de alojamentos; Anual
Taxa média de incumprimento (%) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual
Fogos de habitação social atribuídos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Formas de atribuição da habitação social; Anual
Valor da renda mínima de habitação social (€) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual
Valor da renda máxima de habitação social (€) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual
Fogos de habitação social com novos contratos de arrendamento (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual
População residente (N.º) nos alojamentos familiares clássicos arrendados de residência habitual por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Grupo
socioeconómico do titular do alojamento e Escalão do valor mensal da renda; Decenal
Alojamentos familiares clássicos arrendados de residência habitual (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Escalão do valor mensal da renda e
Época de celebração do contrato de arrendamento; Decenal.
Alojamentos familiares clássicos de residência habitual (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011) e Escalão de divisões por ocupante; Decenal
Alojamentos familiares clássicos de residência habitual (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011) e Lotação; Decenal
Despesa orçamentada em obras de conservação e/ou reabilitação do parque de habitação social (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de obra; Anual
Despesa efetuada em obras de conservação e/ou reabilitação do parque de habitação social (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de obra; Anual
Contratos de arrendamento de habitação social existentes (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de contrato de arrendamento (2009, 2011); Anual
Encargos fixos com o parque de habitação social (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Valor da renda máxima de habitação social (€) por Localização geográfica (Município) e Tipo de contrato de arrendamento; Anual
Alojamentos familiares clássicos (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Forma de ocupação e Época de construção; Decenal
Alojamentos familiares clássicos (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2001), Forma de ocupação e Época de construção; Decenal
Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2001); Decenal
Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Dimensão de pisos e Época de construção; Decenal
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Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2001), Época de construção, Necessidade de reparação do edifício e Dimensão da reparação; Decenal
Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Época de construção, Necessidade de reparação do edifício e Dimensão da reparação; Decenal
População residente (N.º) nos alojamentos familiares de residência habitual por Localização geográfica (à data dos Censos 2011) e Existência de instalações (Água,
retrete, banho/duche e aquecimento); Decenal
Pedidos de habitação, por sexo, nacionalidade e localidade de residência dos titulares dos pedidos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

A rede de transportes responde às necessidades das pessoas?






Meio de transporte mais utilizado nos movimentos pendulares (N.º) por Local de residência (Cidade, NUTS - 2013) e Principal meio de transporte; Decenal
Proporção da população residente empregada ou estudante que utiliza modo de transporte coletivo nas deslocações pendulares (%) por Local de residência (Cidade,
NUTS - 2013); Decenal
Passes de transportes públicos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Utilizadores de transportes públicos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Taxa de cobertura horária (diária) dos transportes públicos (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Que apoios/medidas tendo em vista a qualidade da habitação existem e de que forma se articulam com a política de habitação local?










Proporção de alojamentos familiares clássicos sem pelo menos uma infraestrutura básica (%) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Idade média dos edifícios (Ano) por Localização geográfica (Cidade, NUTS - 2002); Decenal
Índice de envelhecimento (N.º) dos edifícios por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2001), Época de construção, Necessidade de reparação do edifício e Dimensão da reparação; Decenal
Edifícios (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Época de construção, Necessidade de reparação do edifício e Dimensão da reparação; Decenal
Áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Posicionamento das áreas críticas de recuperação e
reconversão urbanística; Anual
Áreas de reabilitação urbana (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Despesa orçamentada em obras de conservação e/ou reabilitação do parque de habitação social (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de obra; Anual
Despesa efetuada em obras de conservação e/ou reabilitação do parque de habitação social (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de obra; Anual

O espaço público é um espaço de socialização e é vivido pelas pessoas? Que perceções têm os cidadãos do espaço público (inclusivo, acessível, confortável)



Áreas de espaços verdes existentes (n.º/m²) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Recintos culturais (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
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Grupos de Análise
IMIGRANTES
Qual o perfil dos imigrantes em Cascais (grau de integração, capacidade de comunicação e compreensão, perfil familiar, impressões da comunidade de
acolhimento, envolvimento com as instituições locais, hábitos tradicionais, hábitos adquiridos, áreas de residência (coincidem com áreas “problemáticas”?)
motivações e intenções futuras?






















Saldo migratório (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
População estrangeira que solicitou estatuto de residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002), Nacionalidade e Sexo; Anual - Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras
Proporção de casamentos celebrados entre indivíduos de nacionalidade portuguesa e nacionalidade estrangeira (países extracomunitários - %) por Local de registo
(NUTS - 2013); Anual
População estrangeira que adquiriu nacionalidade portuguesa (N.º) por Sexo, Nacionalidade anterior e Tipo de aquisição de nacionalidade; Anual
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e Nacionalidade (País); Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Local de proveniência (Migrações relativamente a 31/12/2009); Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Local de proveniência (Migrações relativamente a 31/12/2005); Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Local de proveniência (Migrações relativamente a 31/12/2009) e Naturalidade (País);
Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Local de proveniência (Migrações relativamente a 31/12/2005) e Naturalidade (País);
Decenal
População estrangeira que solicitou estatuto de residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002), Nacionalidade e Sexo; Anual
Proporção da população residente de nacionalidade estrangeira (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal
Relação de masculinidade dos estrangeiros que solicitaram estatuto de residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Taxa de crescimento migratório (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Índice de diversificação social (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
Reagrupamentos familiares por nacionalidade (pedidos/concedidos) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pedidos de naturalização (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Taxa de desemprego de imigrantes (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Imigrantes vítimas de crime (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Imigrantes a participar em programas educativos ou de desenvolvimento (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Tipologias de participação dos imigrantes nos processos eleitorais
Recenseados por nacionalidade (tipo) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Que formas de envolvimento e diálogo intercultural existem na sociedade de acolhimento?


Tipologia de associações de imigrantes existentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Atividades realizadas no âmbito da integração cultural (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Grupos de Análise
CRIANÇAS e JOVENS
Como se carateriza a comunidade juvenil do concelho (número de jovens; ocupação; com quem vivem; gravidez na adolescência; consumo de drogas; violência
no namoro; absentismo escolar; 1.º emprego; medidas tutelares educativas; incapacidade e doenças crónicas, jovens com NEE)?
Como se carateriza a comunidade infantil do concelho (sexo; idade; tipos de família; incapacidade ou doença, mortalidade infantil, crianças em risco, tempo
médio de permanência na situação de risco, crianças com NEE, abandono escolar, perfil familiar)?




















Índice de dependência de jovens (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal
Taxa de abandono escolar (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011)
Proporção da população residente com idade entre 6 e 15 anos que não está a frequentar o sistema de ensino (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e
Sexo
Proporção da população residente com idade entre 3 e 5 anos a frequentar a educação pré-escolar (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo;
Decenal
Núcleos familiares com filhos (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Grupo etário dos filhos e Tipo de núcleo familiar (Com filhos - com base na
condição perante o trabalho); Decenal
Indivíduos (N.º) nas famílias institucionais por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e Tipo (alojamento coletivo); Decenal
Proporção da população residente com idade entre 3 e 5 anos a frequentar a educação pré-escolar (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo;
Decenal
Índice de dependência de jovens (N.º) por Local de residência (NUTS - 2001); Anual
População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002), Sexo e Grupo etário; Anual
Taxa quinquenal de mortalidade infantil (‰) por Local de residência (NUTS - 2002)
Taxa quinquenal de mortalidade neonatal (‰) por Local de residência da mãe (NUTS - 2002)
Taxa de retenção e desistência no ensino básico regular (%) por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Abono de famílias para crianças e jovens da Segurança Social: beneficiários e descendentes ou equiparados (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças e jovens com bonificação de abono de família por deficiência (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças e jovens com bonificação de abono de família por monoparentalidade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Jovens com bolsas de ensino (secundário ou equivalente) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Número de crianças e jovens sinalizados À CPCJ nos últimos 10 anos, por idades, sexo, localidade e situação de risco/perigo detetado (n.º) no Concelho de Cascais
(2014); Anual
Número de jovens (12 a 16 anos) titulares de Processo Tutelar Educativo (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Documento de trabalho

De que forma ocupam os jovens os seus tempos livres e que espaços frequentam? Que impacto têm nas suas escolhas, percursos e desenvolvimento?


Número médio de horas passadas na creche/escola (n.º) no Concelho de Cascais (ano lectivo 2014/2015); Anual

Qual é a situação de crianças e jovens em famílias em risco de pobreza e exclusão social? Qual é a situação das crianças e jovens em situação crítica?






Proporção da população residente com idade entre 6 e 15 anos que não está a frequentar o sistema de ensino (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e
Sexo
Abono de famílias para crianças e jovens da Segurança Social: beneficiários e descendentes ou equiparados (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças e jovens com bonificação de abono de família por deficiência (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças e jovens com bonificação de abono de família por monoparentalidade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças, com idade inferior a 18 anos, com processo de abono de família no 1º escalão (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Que associações jovens existem? Quais as oportunidades em termos de cidadania? Qual a adesão dos jovens ao voluntariado, associativismo e ativismo? São
envolvidos no processo de tomada de decisão?



Estruturas de defesa dos direitos das crianças e jovens existentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Voluntários jovens por tipo de trabalho voluntário (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Grupos de Análise
PESSOAS IDOSAS
Como se carateriza a comunidade sénior do concelho (reformados, a trabalhar (motivos), isolados, com descendentes a cargo, a cargo de descendentes, a viver
em condições de insalubridade, em situação de risco, endividamento, fontes de rendimento, distribuição territorial, ocupação de tempos livres)?








Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011)
Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal
Índice de longevidade (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal
Proporção de famílias clássicas unipessoais de pessoas com 65 ou mais anos de idade (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo e Grupo etário; Decenal
Dificuldades (N.º) da população residente com dificuldades por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Tipo de dificuldade e Grau de
dificuldade; Decenal
População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Condição perante o trabalho e Nível de
escolaridade; Decenal
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População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal
Indivíduos residentes (N.º) nas famílias por Local de residência (à data dos Censos 2011), Grupo etário e Estatuto (indivíduo na família); Decenal
Proporção de famílias clássicas unipessoais de pessoas com 65 ou mais anos de idade (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Atividade económica (CAE Rev. 3) e Profissão; Decenal
Dificuldades (N.º) da população residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades a viver em edifícios construídos estruturalmente para possuir 3 ou mais
alojamentos familiares por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Tipo de dificuldade, Acessibilidade de indivíduos com mobilidade
condicionada (entrada do edifício) e Existência de elevador; Decenal
Dificuldades (N.º) da população residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário,
Principal meio de vida, Tipo de dificuldade e Grau de dificuldade; Decenal
Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002)
Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Índice de longevidade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Relação de masculinidade da população com 65 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Valor médio das pensões da segurança social (€/ N.º) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Beneficiários do CSI, grupo etário (3.ª e 4.ª idades) (n.º) por freguesias do Concelho de Cascais (2014); Anual
Valor médio do CSI (€) por freguesias do Concelho de Cascais (2014); Anual
Valor médio das pensões sociais (€) por freguesias do Concelho de Cascais (2014); Anual

Até que ponto são os idosos representados nas estruturas de defesa ou representação dos seus direitos (incluindo nas instituições)?


Idosos em cargos públicos e/ou políticos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Grupos de Análise
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Como se carateriza a comunidade de pessoas com deficiência em Cascais (tipologias de deficiência, desempregados, empregados, apoios sociais, rendimentos
médios, tipos de deficiência, institucionalizadas, em casa, isolados, em risco, cargo médio, intervenção política/pública)





Dificuldades (N.º) da população residente com 15 e mais anos de idade com dificuldades por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário,
Condição perante o trabalho, Tipo de dificuldade e Grau de dificuldade; Decenal
Dificuldades (N.º) da população residente com dificuldades por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário, Tipo de dificuldade, Grau de
dificuldade e Dimensão (indivíduos com dificuldades); Decenal
População residente com 15 e mais anos de idade com pelo menos uma dificuldade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e
Principal meio de vida; Decenal
Pessoas com subsídio mensal vitalício (pessoas com deficiência com idade superior a 24 anos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Proporção de pessoas com deficiência empregadas/desempregadas (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas com deficiência a viver abaixo do limiar da pobreza (n.º) por local no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas com deficiência incapazes de sair de casa (n.º) por local no Concelho de Cascais (2014); Anual
Crianças e jovens com deficiência inseridos no sistema de ensino (público e privado) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas com deficiência com contrato de trabalho (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas com deficiência em regime de trabalho protegido (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas com deficiência e incapacidade que foram certificadas no âmbito da formação profissional (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

O exercício prático da cidadania, a acessibilidade informacional e física aos serviços (nomeadamente educação) e aos transportes públicos está assegurada a
todos? Quais as principais condicionantes? As pessoas com deficiência são discriminadas no acesso a serviços públicos/gerais?




Proporção de edifícios com acessibilidade através de cadeira de rodas até ao alojamento (%) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Proporção de edifícios com acessibilidade através de cadeira de rodas (%) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011); Decenal
Edifícios construídos estruturalmente para possuir 3 ou mais alojamentos familiares (N.º) por Localização geográfica (à data dos Censos 2011), Dimensão de pisos,
Acessibilidade de indivíduos com mobilidade condicionada (entrada do edifício) e Existência de elevador; Decenal
 Entidades locais dedicadas ao apoio das pessoas com deficiência (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Pessoas com deficiência incapazes de sair de casa (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
 Autocarros acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida (n.º) a operar no Concelho de Cascais (2014); Anual
As pessoas com deficiência têm uma voz ativa na sociedade? Qual o grau de participação e comprometimento das pessoas com deficiência?



Pessoas com deficiência a frequentar o ensino superior (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas portadoras de deficiência voluntárias (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

As respostas de transporte adaptado são suficientes e respondem às necessidades das pessoas com deficiência? Têm um custo suportável?


Autocarros acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida (n.º) a operar no Concelho de Cascais (2014); Anual
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Grupos de Análise
MULHERES
De que forma se pode caraterizar a comunidade feminina concelhia (mulheres empreendedoras, famílias monoparentais, rendimento médio, diferenças salariais
face aos homens, habilitações vs. salários, abandono escolar, cargos dirigentes, movimento associativo, cargos políticos, áreas profissionais/profissões mais
comuns, incidência de doenças ou problemas de saúde, horas semanais de trabalho remunerado e de trabalho doméstico?
As mulheres são um grupo vulnerável?




















Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por conta de outrem por Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual (1)
Relação de masculinidade da população com 65 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual
Relação de masculinidade (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013); Anual
Disparidade no ganho médio mensal (Entre sexos - %) da população empregada por conta de outrem com habilitações correspondentes ao ensino superior por
Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Óbitos (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013) e Sexo; Anual
Óbitos (N.º) por Local de residência (NUTS 2002) e Sexo; Anual
Relação de masculinidade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
Proporção da população residente com ensino superior completo (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal
População residente (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade (Situação no nível); Decenal
População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Atividade económica (CAE Rev. 3) e Local de trabalho; Decenal
População desempregada à procura de novo emprego (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Última situação na profissão e Atividade económica
(CAE Rev. 3); Decenal
População empregada (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Profissão e Situação na profissão; Decenal
Taxa de atividade (%) da população residente por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal
Taxa de desemprego (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011) e Sexo; Decenal
População residente com 15 e mais anos de idade (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Sexo, Condição perante o trabalho e Principal meio de vida;
Decenal
Mulheres com lugar na assembleia municipal e cargos políticos municipais (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas com fundo de garantia de alimentos devidos com menores (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Processos judiciais por incumprimento de pensões de alimentos (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Índice de Igualdade de Género

Qual é a situação das famílias monoparentais?


Núcleos familiares monoparentais (N.º) por Local de residência (à data dos Censos 2011), Tipo de núcleo familiar (Monoparental), Grupo etário (Pai ou mãe) e Nível de
escolaridade (Pai ou mãe); Decenal
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Proporção de núcleos familiares monoparentais (%) por Local de residência (à data dos Censos 2011); Decenal
Proporção de pedidos de habitação de agregados monoparentais (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Proporção dos apoios (Cascais Mais Solidário) a agregados monoparentais (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Mães solteiras em acompanhamento pela Segurança Social (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Proporção de famílias monoparentais com RSI (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Proporção de famílias monoparentais com abono de família (%) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Mães adolescentes (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
IVG por idade (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Como se carateriza o fenómeno da violência de género (incluindo a doméstica) e de que forma tem evoluído em Cascais? Quais as medidas de apoios existentes
e mais utilizadas?








Crimes registados (N.º) pelas autoridades policiais por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Categoria de crime; Anual
Lesadas/os/ ofendidas/os identificadas/os em crimes de violência doméstica contra o cônjuge ou análogo registados pela PSP e GNR por sexo (n.º) no Concelho de
Cascais (2014); Anual
Casos de crimes sexuais contra mulheres (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Vítimas (mulheres) em processos com arguidos/ condenados (homens) (N.º) por Processos-crime e Fases do julgamento em relação ao crime no Concelho de Cascais
(2014); Anual
Denúncias de Violência doméstica (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Pessoas que recorrem às instituições de apoio (APAV, Espaço V) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
Condenações por violência doméstica (tribunal) (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual

Que dificuldades sentem as mulheres na conciliação da vida familiar e profissional?








Relação entre a duração das licenças parentais iniciais do pai e da mãe, da segurança social (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Duração da licença de maternidade, da segurança social (Série 2004-2009 - Dia) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Duração da licença de paternidade, da segurança social (Série 2004-2009 - Dia) por Local de residência (NUTS - 2002); Anua
Duração da licença parental inicial, da segurança social (Dia) por Local de residência (NUTS - 2002) e Sexo; Anual
Duração da licença parental inicial, da segurança social (Dia) por Local de residência (NUTS - 2002) e Sexo; Anual
Relação entre a duração das licenças parentais iniciais do pai e da mãe, da segurança social (%) por Local de residência (NUTS - 2002); Anual
Dias para assistência a filhos menores (n.º) no Concelho de Cascais (2014); Anual
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