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 OBJETIVOS DO PROJETO 

O presente projeto tem como objetivo geral a elaboração do Plano Estratégico de Carregal do 

Sal, um instrumento estratégico que define de forma estruturada, fundamentada e orientada 

para a ação, um conjunto de iniciativas concretas para a promoção da competitividade e coesão 

no concelho.  

Este objetivo geral é concretizado através de um trabalho de proximidade com a Câmara 

Municipal de Carregal do Sal e da implementação de um processo mobilizador e sustentado nas 

melhores práticas. 

Ao objetivo geral estão associados os seguintes objetivos específicos: 

: Estruturação de uma abordagem metodológica participativa e mobilizadora de 

suporte à promoção da competitividade e coesão, com o envolvimento dos 

agentes de desenvolvimento do concelho e região; 

: Caracterização do contexto atual do concelho em domínios estratégicos 

relacionados com a coesão social, competitividade e sustentabilidade e 

diagnóstico dos principais desafios e oportunidades; 

: Definição conjunta de estratégia de desenvolvimento do concelho e estratégias 

setoriais e identificação de projetos estruturantes, a implementar a curto, 

médio e longo prazo, que concorram para afirmar o concelho de Carregal do 

Sal como um território competitivo e coeso.  
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 METODOLOGIA 

A metodologia associada à elaboração do Plano Estratégico de Carregal do Sal desenvolve-se em 

quatro etapas desenvolvidas sequencialmente, tal como esquematizado na Figura 1, tendo por 

base um trabalho de proximidade entre a equipa da SPI e a Câmara Municipal de Carregal do 

Sal.  

Os trabalhos desenvolvidos e estruturados no presente relatório integram a etapa 1.2.  

 

Figura 1. Metodologia de trabalho 

 

  

PLANO ESTRATÉGICO

Etapa 1.1 Planeamento detalhado do projeto 

Etapa 1.2. Caracterização e diagnóstico

Etapa 1.3. Elaboração de plano estratégico do concelho e planos setoriais associados

Etapa 1.4. Apoio na elaboração de candidaturas a programas de apoio financeiro no âmbito dos 
projetos
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 TRABALHO DESENVOLVIDO 

No decorrer da etapa 1.2, de caraterização e diagnóstico, foi desenvolvido um trabalho de 

recolha, análise e sistematização de informação e documentação relevante, complementado 

com a aplicação de métodos diretos como reuniões e visitas de campo. A partir da informação 

recolhida, realizou-se o presente diagnóstico estratégico e respetiva matriz SWOT. 

O diagnóstico, dando resposta às preocupações da autarquia, foi estruturado por temas 

estratégicos e basilares para a coerente definição e um quadro de desenvolvimento sustentado 

do concelho, dos quais se destacam o “Emprego e Competitividade”, o “Ordenamento do 

Território e Obras Públicas”, a “Sustentabilidade e Ambiente”, “Cultura” e, 

complementarmente, a “Educação e Inclusão Social”.  

Na componente da análise de dados destacam-se as agendas estratégicas mais relevantes que 

influenciam o território em análise (escala europeia, nacional, regional e sub-regional), os 

programas e planos com incidência no território de Carregal do Sal e os instrumentos de gestão 

territorial, em especial os de base municipal. Privilegiou-se também a recolha de indicadores 

estatísticos que permitiram caraterizar o concelho nos domínios estratégicos definidos.  

O diagnóstico foi realizado em diversas escalas com o intuito de melhor conhecer o 

posicionamento do concelho de Carregal do Sal no contexto sub-regional, regional e nacional e 

identificar os pontos fortes, áreas de melhorias, oportunidades e ameaças que devem ser 

consideradas na estratégia de desenvolvimento. 

No que diz respeito aos métodos diretos de recolha de informação, realizaram-se reuniões com 

diferentes interlocutores da autarquia, responsáveis pelos domínios estratégicos identificados, 

nas quais foi possível aferir e conhecer os projetos e iniciativas da autarquia, identificar os 

problemas e desafios que se colocam ao concelho e os recursos e potencialidades locais, bem 

como os parceiros a envolver em fases posteriores de discussão setorial e de implementação da 

estratégia. 

Esta recolha de informação foi complementada com a realização de visitas ao concelho, 

organizadas por freguesias, e precedidas por reuniões com os responsáveis autárquicos. As 

visitas foram depois acompanhadas pelos presidentes das Juntas de Freguesia, proporcionando 
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um contacto direto com o território de intervenção e com alguns dos seus agentes, 

nomeadamente no domínio económico e social. 

Tabela 1. Interlocutores das visitas ao território 

Território Interlocutores Data 

Freguesia de Carregal do Sal (incluindo aglomerados 

de Sobral, Papízios, Currelos, Casal da Torre, Casal 

Mendo, Vila Cal) 

António Pinto – Presidente da Junta de Freguesia 
04-10-

2016 

Freguesia de Cabanas de Viriato (incluindo 

aglomerado de Laceiras) 
José Figueiredo – Presidente da Junta de Freguesia 

06-10-

2016 

Freguesia de Parada Adelino Carneiro – Presidente da Junta de Freguesia 
06-10-

2016 

Freguesia de Beijós (incluindo aglomerados de Beijós, 

Pardieiros, Póvoa de Lisboa, Póvoa da Pegada) 

Carlos Baptista – Presidente da Junta de Freguesia 

Cáritas Paroquial de Beijós 

Casas da Fraga 

10-10-

2016 

Freguesia de Oliveira do Conde (incluindo 

aglomerados de Albergaria, Fiais da Telha, Oliveirinha, 

Vila Meã, Azenha e circuitos turísticos/arqueológicos) 

João Bastos – Presidente da Junta de Freguesia 

APCV – polo de Oliveira do Conde 

Quinta das Marias 

10-10-

2016 

 

Fonte: SPI, 2016 

 

A conjugação de diferentes métodos permitiu a consolidação de um conhecimento aprofundado 

sobre o concelho e uma perspetiva sobre os desafios que se colocam em diferentes domínios, 

bem como uma pré-identificação de propostas pertinentes a incluir na carteira de ações.  

Complementarmente ao exposto e reforçando a aposta na mobilização e participação da 

comunidade, está prevista a realização de sessões de trabalho com o envolvimento dos vários 

agentes que contribuem para a dinamização do território. Estas sessões terão como instrumento 

de trabalho o presente relatório e terão como objetivo a apresentação e discussão dos 

resultados da caracterização do concelho, a recolha de contributos e eventuais propostas de 

melhoria, assim como o debate sobre potenciais propostas de ações a desenvolver em 

diferentes domínios.  

No decorrer desta etapa foram identificados parceiros a mobilizar e auscultar no âmbito dos 

referidos debates setoriais. 
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 SÍNTESE DA CARATERIZAÇÃO E DIAGNÓSTICO  

Perante o diagnóstico realizado apresentam-se os principais pontos fortes, áreas de melhoria, 

ameaças e oportunidades (análise SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

relativos ao enquadramento do concelho de Carregal do Sal. 

 

4.1. TERRITÓRIO E POPULAÇÃO 

Pontos fortes 

 Localização geográfica privilegiada, na região Centro do país, com uma boa rede de 

infraestruturas viárias/ferroviárias e ligação aos principais centros urbanos regionais 

 Afirmação de Carregal do Sal como centro urbano complementar na estruturação do 

território regional 

 Enquadramento morfoestrutural, geológico e climático que favorecem as condições 

necessárias para a agricultura, em particular a vitivinicultura – região demarcada do Dão 

 Presença de um conjunto de equipamentos e serviços estruturantes à escala municipal, 

ligados à administração local e central, educação, cultura, solidariedade social, desporto 

 Diminuição da taxa de repulsão interna, entre 2001 e 2011 

Áreas de melhorias 

 Padrão de mobilidade associado ao uso de transportes privados, nomeadamente, 

automóvel ligeiro 

 Inexistência de transporte público regular entre as freguesias e a sede concelho 

 Diminuição da população residente em 5% entre 2001 e 2011 

 Estrutura etária envelhecida 

 Taxa de atração de população de cerca de 5%, em 2011, valor inferior à média regional 

e significativamente inferior ao registado no ano censitário de 2001 

 Necessidade de melhorias na Extensão de Saúde de Cabanas de Viriato, quer em termos 

físicos quer de funcionamento 
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Oportunidades 

 Crescente êxodo urbano (procura do espaço rural para a fixação de população urbana) 

 Programa Nacional para a Coesão Territorial – evidência de desequilíbrios e aposta em 

políticas para a coesão e discriminação positiva de territórios do interior 

Ameaças 

 Concorrência de outros centros urbanos e regiões 

 Características físicas e humanas (densidade populacional, a demografia, o 

povoamento, socio-economia e as acessibilidades) que classificam o concelho como um 

território de interior (PNCT) 

 Progressiva centralização de serviços públicos provocando fecho dos serviços em áreas 

pouco populosas do interior 

 Centralização dos investimentos nos principais aglomerados urbanos 

 

 

4.2. EMPREGO E COMPETITIVIDADE 

Pontos fortes 

 Existência de um conjunto diversificado de áreas de localização empresarial no concelho 

(zonas industriais de Sampaio, de S. Domingos e da Gândara) 

 Existência serviço de apoio às empresas, de âmbito local (Gabinete de Apoio ao 

Empresário) 

 Proximidade a importantes polos do SCT regional, que facilitam o estabelecimento de 

sinergias e o reforço de oportunidades de inovação para as empresas e instituições 

locais 

 Especialização económica - setor das atividades de consultoria, científicas, técnicas e 

similares (M), indústrias transformadoras (C) e outras atividades de serviços (S),Setor da 

agricultura (A) 

 Importância da agricultura, em especial vinha, floresta e hortifruticultura para a 

economia do concelho 

 Taxa de sobrevivência das empresas (nascidas 2 anos antes) de 53,62%; superior à 

média nacional (52,3%) 
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 Saldo positivo entre os valores verificados nas exportações e importações 

 Aumento do volume de exportações entre 2014-2015 (13,3%) 

 Taxa de desemprego no concelho (11,2%) inferior à média nacional (13,2%), em 2011 

Áreas de melhorias 

 Ausência de um espaço de incubação de empresas no concelho 

 Zona industriais com lotes desocupados 

 Inexistência de uma associação de empresas/empresários que promova o trabalho em 

rede 

 Diminuição de 8% no volume de negócios das empresas do concelho (2010-2014) 

 Taxa de atividade de 39,2%, que corresponde a umas das mais baixas taxas de atividade 

da região Dão Lafões (2011) 

 Taxa de emprego de 40,3%, valor inferior ao registado em Portugal (48,5%), na região 

Centro (46,8%) e Viseu Dão Lafões (43,9%), em 2011 

 Desemprego atinge principalmente a população com mais de 55 anos 

 Maioria dos desempregados inscritos no Centro de Emprego e Formação Profissional 

tem esse registo há mais de um ano 

 Disparidade nos ganhos médios mensais femininos e masculinos (diferença de 889€, em 

2014) 

Oportunidades 

 Políticas favoráveis e investimento público crescente na área do apoio à inovação e ao 

empreendedorismo 

 Aposta na Investigação e produção científica em setores chave – Programa Horizonte 

2020 

 Oportunidades de valorização de recursos endógenos em diversos setores económicos 

 Fontes de financiamento para o investimento em áreas de acolhimento empresarial, 

visando capacitar e melhorar as condições de instalação das empresas, bem como 

potenciar economias de aglomeração e de rede, com impacto na competitividade das 

PME 

 Aumento da procura por mão-de-obra especializada em setores estratégicos 
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 Proximidade a instituições de ensino superior que podem gear transferência de 

conhecimento/tecnologia relevantes para as empresas do concelho 

 Meios e fontes de financiamento do empreendedorismo e de apoio qualificação e à 

inovação 

Ameaças 

 Crise económica mundial, com consequências a todos os níveis, principalmente em 

relação ao emprego 

 Forte concorrência dos concelhos limítrofes na atração de investimento e empresas 

 Impacto do aumento do preço da energia nas dinâmicas de investimento 

 Desencontro entre a oferta e a procura de qualificações no mercado de trabalho 

 Concorrência de outros territórios ao nível da especialização em atividades económicas 

como o turismo 

 

4.3. SUSTENTABILIDADE E AMBIENTE 

Pontos fortes 

 100% da população do concelho de Carregal do Sal está servida pelo sistema de 

abastecimento de água 

 Boa qualidade da água do sistema de abastecimento público (100% da água é segura) 

 97% da população residente em Carregal do Sal encontra-se abrangida por sistema de 

drenagem de águas residuais 

 Redução de cerca de 9% na recolha de RSU (2011-2014) 

 Consumo médio de energia elétrica corresponde a 2393,9 kWh por habitante, um valor 

significativamente inferior ao da região Dão Lafões (2014) 

 Decréscimo do consumo de energia elétrica por habitante (2%) no concelho (2011-

2014), superior à média sub-regional (1%). 

 Emissões de GEE (dióxido de carbono, metano e COVNM) do concelho inferiores à 

média nacional 

 Aumento das despesas em ambiente por parte do município 
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 Integração do concelho em áreas com caraterísticas particulares relacionadas com o 

potencial dos recursos florestais – Terras do Dão e Alto Alva 

 Criação de duas ZIF (Carregal do Sal – Mondego e Carregal do Sal), instrumento de 

política florestal que visa garantir uma gestão eficiente dos espaços florestais à escala 

da paisagem e uma aplicação coerente dos apoios públicos ao desenvolvimento 

florestal. 

Áreas de melhorias 

 Baixa proporção de RSU recolhidos seletivamente (7,5%, 2014) 

 Necessidade de sensibilizar a população para a recolha seletiva e envolver também a 

indústria no que se refere ao pré-tratamento de resíduos 

 Diminuição do número de dias com registo “muito bom” e “bom” no que diz respeito à 

qualidade do ar (2014-2015) 

 Estado de conservação do parque edificado, nomeadamente dos aglomerados 

crescentemente despovoadas 

 Necessidade de reestruturação da rede de águas residuais - ETAR 

 Necessidade de despoluição de massas de água 

Oportunidades 

 Existência de apoios comunitários que facilitam a reconversão para fontes de energia 

renovável no sector público e privado 

 Maior consciencialização dos cidadãos para as questões éticas e ambientais 

 Investimento no Mercado de Carbono 

 Valorização dos recursos endógenos num quadro que promova o equilíbrio entre a 

preservação do património natural e desenvolvimento de atividades económicas. 

 Existência de financiamento para melhorias nas infraestruturas básicas 

Ameaças 

 Impacto das alterações climáticas sobre os recursos naturais do planeta 

 Baixos investimentos nos espaços florestais, financiados por apoios públicos 

 

 



Plano Estratégico de Carregal do Sal 

Caraterização e diagnóstico – Análise SWOT 

Documento de suporte aos debates 

 

12 

 

4.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E OBRAS PÚBLICAS 

Pontos fortes 

 Existência de uma área protegida integrada na Rede Natura 2000 – Sítio de Importância 

Comunitária de Carregal do Sal 

 Existência de um Plano Especial de Ordenamento da Albufeira da Aguieira que permite 

salvaguardar e potencializar os recursos naturais existentes 

 Existência de um Plano Regional de Ordenamento Florestal para a região do Dão e 

Lafões, na qual o concelho de Carregal do Sal se integra, e cujo objetivo é gerir os 

espaços florestais no sentido de aumentar a sua diversidade, garantindo, de modo 

sustentável, o equilíbrio multifuncional 

 Aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis (QREN e Portugal 2020) para a 

execução de obras públicas 

 Aposta em instrumentos de regeneração urbana 

Áreas de melhorias 

 IGT de nível municipal em vigor já não retrata a realidade do município e existe, 

também, a necessidade de estabelecer a sua conformidade com planos de ordem 

superior – em revisão 

 Falta de recursos humanos e constrangimentos nas contratações para a execução de 

obras municipais 

 Estado de degradação e abandono do edificado das zonas centrais dos aglomerados 

dispersos por todo o concelho 

 Instrumentos de apoio à reabilitação urbana 

Oportunidades 

 Existência de apoios comunitários para reabilitação urbana 

 Novas dinâmicas sociais – população qualificada que procura locais com qualidade de 

vida longe dos grandes centros. 

 Apoios existentes para a consolidação das redes de serviços de proximidade 

 Território natural (SIC) – aposta na conservação da natureza e valorização turística de 

áreas singulares 
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Ameaças 

 Concorrência de outros centros urbanos e regiões 

 Concentração de apoios financeiros nas sedes de concelho 

 

4.5. CULTURA 

Pontos fortes 

 Diversidade de elementos de património imóvel classificado, cultural, imaterial e natural 

capazes de potenciar a atratividade turística 

 Presença equipamentos culturais formais (Centro Cultural, Museu e Biblioteca 

Municipal, etc.) e informais de apoio às atividades culturais (sedes das associações 

culturais, recreativas e desportivas) e desportivas (pavilhão e piscinas municipais, 

campo de futebol…) 

 Presença de mais de 3 dezenas de associações culturais, recreativas e desportivas 

Áreas de melhorias 

 Baixo investimento nas atividades culturais, criativas e desportivas 

 Existência de um polidesportivo descoberto em todas as freguesias do concelho, com 

baixa procura/utilização, e estado de conservação débil de alguns deles 

 Desarticulação entre as associações, gerando, por vezes, sobreposição de atividades 

promovidas 

Oportunidades 

 Alterações nos padrões de consumo e motivações da procura turística: maior procura 

por destinos que contemplem experiências únicas e diferenciadoras (turismo cultural, 

de natureza, etc.) 

Ameaças 

 Concorrência de outros centros urbanos e regiões 

 Centralização dos investimentos nos principais aglomerados urbanos 
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4.6. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

Pontos fortes 

 Investimento público na requalificação da rede escolar 

 Existência de equipamentos escolares que abrangem todos os níveis de ensino 

obrigatório 

 Taxa de abandono escolar de 0,6%, abaixo da média nacional e regional 

 Baixa taxa de retenção e desistência no ensino básico regular (9,5%) comparativamente 

à média nacional (10%), no ano letivo 2013/2014 

 Diminuição da taxa de analfabetismo no concelho (13, 3% em 1991 e 7,6%, em 2011) 

 Existência de um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) em Carregal do Sal 

 Existência de IPSS em todas as freguesias do concelho que dão respostas às 

necessidades da população 

 Funcionamento do CLAS e existência de um Plano de Desenvolvimento Social 

Áreas de melhorias 

 Inexistência de ensino profissional no concelho direcionado para as necessidades do 

mercado de trabalho local 

 Baixos níveis de escolaridade, com predomínio do ensino básico do 1º ciclo (32%) ou 

mesmo a ausência de qualquer nível de ensino (22,5%) 

 Taxa de analfabetismo feminino supera de forma significativa a masculina, sendo que, 

no concelho de Carregal do Sal, a disparidade corresponde a um valor superior ao dobro 

da taxa de analfabetismo masculina (4,8% face a 10%) 

 Elevada proporção da população portuguesa em risco de pobreza ou exclusão social 

(27,5%) e em risco de pobreza, após as transferências sociais (20%) 

 Baixa proporção da população residente (8%) que beneficia de prestações sociais 

familiares 

 35% da população residente no concelho beneficia de prestações sociais (pensões de 

invalidez, de velhice e sobrevivência, subsídio de desemprego e rendimento social de 

inserção), sendo que cerca de 69% correspondem a pensões de velhice (2014) 

 Subsídio de desemprego abrange 5,7% da população residente no concelho (2014) 
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 Valores médios das pensões sociais, do subsídio de desemprego e de doença inferiores 

às médias nacional e regionais 

 Tendência de envelhecimento populacional com consequente aumento do índice de 

dependência de idosos e aumento de pressão sobre os sistemas sociais 

Oportunidades 

 Apoio da UE à formação e aprendizagem ao longo da vida e às competências humanas 

 Existência de políticas nacionais de combate ao insucesso escolar que garantem a 

deteção precoce de alunos com dificuldades económicas e/ou de aprendizagem 

Ameaças 

 Aprofundamento das problemáticas de coesão social – nomeadamente pela continuada 

perda do poder de compra da população portuguesa e a recessão em que se encontra 

a economia nacional 

 Carácter fundamentalmente macro das políticas de emprego, sendo definidas no 

espectro europeu e nacional e implementadas através de ciclos diferenciados. Este facto 

pode comprometer algumas especificidades locais 

 Elevada proporção da população portuguesa em risco de pobreza ou exclusão social 

(27,5%) e em risco de pobreza, após as transferências sociais (20%) 
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 PRINCIPAIS DESAFIOS DE DESENVOLVIMENTO 

A aplicação das orientações definidas pela Estratégia Europa 2020 deve ser realizada em diversas 

escalas. A agenda europeia define um conjunto de indicadores e metas claras e facilmente 

mensuráveis para avaliar a evolução do cumprimento dos objetivos com os quais os Estados-

Membros se comprometeram. No âmbito do Portugal 2020, assumiram-se metas adequadas às 

especificidades do território.  

Deste modo, optou-se por utilizar esses mesmos indicadores para avaliar o percurso de 

desenvolvimento do concelho de Carregal do Sal, com destaque para a situação atual no que diz 

respeito ao cumprimento das metas da estratégia de desenvolvimento nacional. A tabela abaixo 

apresenta a matriz de correlação entre o quadro municipal atual e as metas da Europa 2020. 
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TEMÁTICA INDICADORES 

União Europeia Portugal Quadro Municipal – Carregal do Sal 

Metas Situação atual Metas Situação atual
1
 Situação atual Observações 

Emprego 

Taxa de 

emprego 

75% da população 

entre os 20 e os 64 

anos deverá estar 

empregada 

69,2 

(2014) 

Nível de 75% 

67,6 

(2014) 

40,3 

(2011) 

O concelho de Carregal do Sal apresenta uma taxa 

de desemprego de 40,3%, valor inferior ao 

registado em Portugal (48,5%), na região Centro 

(46,8%) e na região Viseu Dão Lafões (43,9%). 

 

Indicador/Fonte: Fonte: Taxa de Emprego, Pordata, 2015. 

I&D/ 

Inovação 

I&D em % do 

PIB 

3% do PIB da UE 

(publico e privado) 

deverá ser investido 

em I e I&D 

2,03% 

(2013) 

2,7% a 3,3% 

Meta 3% 

1,9% 

(2013) 

0,48% 

(2012) 

Este indicador não se encontra disponível à escala 

do município. Contudo, como valor de referência 

atual de investimento em I&D aponta-se o registado 

na sub-região de Dão Lafões (da qual se integrava 

o concelho de Carregal do Sal) de apenas 0,48%, 

um valor muito desfavorável relativamente às metas 

estabelecidas.  

 

Indicador/Fonte: Proporção da despesa em investigação e 

desenvolvimento (I&D) no PIB (%) em 2010. INE, Min. da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. 

Mudanças 

climáticas/ 

energia 

Metas de 

redução das 

emissões de 

CO2 

Diminuição de 20% 

dos gases com efeito 

de estufa em relação 

a valores de 1990 

80,2 

(2013) 

+1,0% (variação 

% em emissões 

não CELE) 

109,7 

(2013) 

n.d. 

Carregal do Sal apresenta valores baixos de 

“Emissões de Poluentes Atmosféricos por 

Concelho. Destacam-se as emissões de dióxido de 

carbono (CO2) como as mais significativas no 

concelho (236 t/km
2
). Neste sentido, Carregal do 

Sal corresponde aos concelhos com menores 

emissões de metano à escala nacional. 

 

Indicador/Fonte: Fonte: APA, Emissões de Poluentes 

Atmosféricos por Concelho em 2009, 2011. 

Energias 

renováveis 

20% da energia 

proveniente de fontes 

renováveis 

15% 

(2013) 

31% 

27% 

(2014) 

n.d. 

Apesar de este indicador não se encontrar 

disponível à escala do município, aponta-se o valor 

                                                           
1 Fonte: Eurostat, 2016 
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da produção de energia elétrica através de fontes 

renováveis para a região Centro - 8 823 KWh 

 

 Indicador/Fonte: Produção bruta de eletricidade (kWh) por 

Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de produção 

de eletricidade,- DGEG 

Eficiência 

energética 

(redução do 

consumo de 

energia em 

Mtep) 

Aumento de 20 % da 

eficiência energética, 

equivalente a 368 

Mtep 

1566,5 Mtep 

(2013) 

Aumento de 20 

% - Redução de 

6 

20,7 Mtep 

(2014) 

n.d. 

No concelho de Carregal do Sal, em 2014, o 

consumo médio de energia elétrica corresponde a 

2393, 9 kWh por habitante, um valor 

significativamente inferior ao da região Dão Lafões 

que era de 3683,1 kWh/habitante. Em termos de 

evolução, no período de 2004 a 2014, a redução do 

consumo de energia elétrica foi de cerca de 2% 

enquanto ao nível da NUTS III a diminuição 

corresponde a cerca de 1%. 

 

Indicador/Fonte: INE/DGEG, 2016. 

Educação 

Abandono 

escolar precoce 

(%) 

Redução para 10% 

10,9% 

(2015) 

Nível de 10% 

14,4% 

(2015) 

0,6% 

(2011) 

Em 2011, no concelho de Carregal do Sal a taxa de 

abandono escolar era de 0,6% situando-se abaixo 

da média nacional, da região Centro e da região 

Dão Lafões. 

 

Indicador/Fonte: Taxa de abandono escolar em 2011. INE - 

Recenseamento da População e Habitação. 

Ensino superior 

Pelo menos 40% da 

população entre os 30 

e 34 anos com o nível 

3 de formação 

completo (secundário) 

38,5% 

(2015) 

40% 

31,3% 

(2015) 

5,7% 

(2011) 

De acordo com os Censos de 2011, apenas 5,7% 

da população do concelho de Carregal do Sal 

detém o ensino superior, uma situação que 

determina um posicionamento bastante 

desfavorável tendo em conta as metas nacionais e 

europeias relativamente ao nível das qualificações 

da população. 

 

 Indicador/Fonte: Proporção da população residente com o 

ensino superior completo (%) em 2011. INE - 

Recenseamento da População e Habitação 

Redução da 

pobreza e 

Redução da 

população em 

risco de pobreza 

Menos 20 milhões 

de pessoas em 

44792 milhares 

(em 2014) 

Menos 200.000 

pessoas 

997 milhares 

(2015) 

43% 

(2014) 

Este indicador não se encontra disponível à escala 

do município. Contudo, para se caracterizar a 

situação atual do município de Carregal do Sal, 
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exclusão 

social 

e exclusão 

social 

risco de pobreza 

e exclusão social 

calculou-se a percentagem de população residente 

que se encontra a beneficiar de transferências 

sociais da Segurança Social, nomeadamente 

pensões sociais, subsídio de desemprego e 

rendimento social de inserção. De acordo com os 

dados disponibilizados a situação não é, 

atualmente, muito favorável: em 2014, 

aproximadamente 35% da população residente do 

concelho de Carregal do Sal beneficia de 

prestações sociais.  

 

Indicador/Fonte: Beneficiários das pensões sociais, 

subsídio de desemprego e rendimento social de inserção 

em 2014. INE – Anuário Estatístico da Região Centro. 

 


