
                                                                                                                                 

 

 
   O agora Gabinete de Esta-

tística e Avaliação (GEA) 

resultou da junção do antigo 

Observatório Económico e 

Social Regional/Gabinete 

de Estatística com o Grupo 

de Avaliação. Do trabalho 

desenvolvido no ano 

2021/22, fizemos uma 

amostragem de dados que 

aqui apresentamos.   Conti-
nuamos a colaborar na pes-

quisa e tratamento estatísti-

co de dados e indicadores 

necessários às tomadas de 

decisão internas da nossa 

escola e a demonstrar os 

resultados alcançados pelas 

medidas implementadas na 

tentativa de resolver os de-

safios que a Escola enfrenta, 

nomeadamente através da 
avaliação das metas propos-

tas nos seus documentos 

orientadores. 

 

 

A todos desejamos um ex-

celente ano letivo e  bom 

trabalho. 

  

 

 P’lo GEA 
 

Manuela Papança 

Edição nº 15 - Ano Letivo 2021/2022 

Indicador Ano Estremoz Alentejo Portugal 

Densid.  popul.  (hab/km2) 2020 24,5   22,1   111,7 

Índice de envelhecimento (nº) 2020 266,5   208,9   167,0 

Tx. bruta  natalidade (‰)  2020                                                                                                                                                                                                                     7,3   7,6   8,2 

Taxa de  conclusão do ensino 
secundário (%) 

2019/
20 91,3 92,0 91,5 

Taxa de retenção e desistên-
cia no ensino básico (%) 

2019/
20 5,3 3,3 2,2 

Benef.  de sub. desemprego 
p/1000 hab (em idade ativa) 2020 48,4 70,4 65,7 

Pensionistas em % da popu-
lação 2020 29,2 36,5 41,3 

Volume de negócios por hab 
(1000 €) 2019 20,4 26,7 40,1 

Ganho médio mensal dos 
trabalh. p/ conta outrem (€) 2019 998,18 1067,82 1206,34 

Indicador de poder de com-
pra per capita 2019 95,5 90,8 100,0 

Desempregados inscritos nos 
C. Emprego (variação homó-
loga no mês de maio em %)  

2021/
2022 - 24,1 - 22,1 

 
- 25,8 

 

Médicos por 1000 hab. 2020 2,7 3,2 5,6 
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 Território e demografia 

Pop. p/ sexo e escalões etários - Estremoz (2020) 

Painel Geral 

0 140 Km 

Estremoz 

Indicador 

(2020) 
Estremoz Alentejo Portugal 

Tx Crescimento 

efectivo (%) 
- 1,00 - 0,73 0,02 

Densidade pop.  

(hab/km2) 
24,5 22,1 111,7 

População 

Residente 
 12 601  699 420 10 298 252 

Tx Fecund.geral 

(%0) 
  38,9   37,5   37,2 

Tx Quinquenal 2015-19 

Mort. Infantil (%0) 
2,1 3,5 3,0 

Densidade Populacional 

em 2019 (Hab./Km2) 

Jovens e idosos - Estremoz (2020) 
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Território e demografia 

Índice de dependência total  Índice de renovação da pop. ativa 

Taxa de superfície florestal 

ardida em 2019 

População estrangeira a quem foi 

concedido título de residente por 100 

habitantes (2020) 

Despesas em ambiente (2020) 
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População - Séries de indicadores base 

Taxa de crescimento natural (%) Índice de envelhecimento (nº) 

Taxa de Crescimento Migratório (%) 

Taxa de Fecundidade Geral (%0) 
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Condições de vida 

Painel geral 

Beneficiários do RSI p/ escalão etário, em % (2020) Pensão média anual paga, euros (2020) 

Indicador Ano Estremoz Alentejo Portugal 

Médicos p/1000 hab 2020 2,7 3,2 5,6 

Partos por residência da mãe (por 1000 

mulheres dos 15 aos 64 anos de idade) 
2020 23,7 24,3 24,4 

Farmácia/posto farmacêutico p/1000 hab 2020 0,6 0,5 0,3 

Benefic. rend. social inserção p/1000 hab 2020 36,0 26,4 25,0 

Pensionistas  em % da população 2020 41,3 36,5 29,2 

Juros e outros encargos das Câmaras 

Municipais por habitante (€) 
2020 5,9 7,1 4,7 

Taxa de frequência do pré - escolar (%) 2019/20 100,7 105,6 97,1 

Ganho médio mensal dos trabalhado-

res por conta de outrem (2019) 

Inscritos nos Centros de Emprego em percen-

tagem da população ativa (Março/2022) 
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Atividade económica 

Painel geral 

Ganho médio mensal p/ setor (2019) 

em Estremoz (€) 

Indicador Ano Estremoz Alentejo Portugal 

Consumo doméstico de energia eléctrica p/

hab (kWh) 
2019 1310,7 1472,9 1266,6 

Volume de negócios p/empresa (1000 €) 2019 140,1 216,8 313,0 

Taxa crédito à habitação no total (%) 2019 49,9 53,4 38,0 

Impostos nas receitas do município  (%) 2020 15,3 22,1 41,7 

Produção vinícola p/hab (hl) 2020 7,7 2,6 0,6 

Capacidade de alojamento p/1000hab 2020 43,7 33,8 33,5 

Trabalhadores por conta 

de outrem,  por setor de 

atividade (ano de 2019) 

 

Beneficiários do 

rendimento social 

de inserção por 

1000 habitantes 

em idade ativa 

(2020) 
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Atividade económica 

Operações na rede multibanco e terminais de pagamento por habitante (2020) 

Volume de negócios por Empresa (2019) 
Valor mediano das vendas por m2 de 

alojamentos familiares (2020) 

Consumo doméstico de energia elétrica 

por habitante (2019) 

Veículos automóveis novos vendidos 

e registados por 1 000 habitantes (2020) 
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 Diversos 

Indicadores de justiça 

Participação política 

(percentagem de abstenção para a eleição da Câmara Municipal em 2021) 

Nº de atos notariais por escritura pública 
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 Mapa dos concelhos do Alentejo 

Base utilizada nas representações cartográficas ao longo do boletim 
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Actividade Económica Painel escolar/Comunidade de enquadramento 

Fonte: Programa Inovar (Setembro 2022) 
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 Painel escolar/Escola/Resultados/3º Ciclo e Secundário 
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 Painel escolar/Escola/Resultados/3º Ciclo e Secundário 

INDICADORES DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA 

Média das classificações internas 
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 Painel escolar/Escola/Resultados/Secundário 

INDICADORES DE EFICÁCIA E EFICIÊNCIA 

Comparações CIF/Exame   

 Candidaturas e Colocações no Ensino Superior (%) 
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 Painel escolar/Escola/Resultados/3º Ciclo e Secundário 

Presenças Pais e EE nas reuniões com os DT 

3º Ciclo  e Secundário ( % ) 
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 Metainformação 

Alguns conceitos usados 

Taxa de fecundidade geral – Número de nados-vivos observado durante um determi-

nado período de tempo, normalmente um ano civil, por cada 100 mulheres em idade 

fértil (entre os 15 e os 49 anos de idade) 

Taxa bruta de pré-escolarização - Número de crianças inscritas na educação pré- 

-escolar por cada 100 pessoas com idades entre os 3 e os 5 anos. 

Índice de dependência total – Quociente (habitualmente x 100) entre o número de 

pessoas em idade não ativa (jovens e idosos) e o número de pessoas em idade ativa. 

Índice de envelhecimento - Quociente (habitualmente x 100) entre o nº de pessoas em 

idade idosa (≥ 65 anos) e o nº de pessoas em idade jovem (≤ 14 anos). 

Taxa de crescimento migratório - Diferença entre a taxa de imigração e a taxa de 

emigração. 

Índice de renovação da população ativa - Quociente (habitualmente x 100) entre o nº 

de pessoas com idade entre 20 - 29 anos e o nº de pessoas com idade entre 55 - 64 

anos. 

Taxa de Conclusão - Percentagem de conclusões do ciclo de estudos em 3 e 4 anos.  

Taxa de Eficácia dos Apoios Prestados - Quociente entre o nº de alunos apoiados 

com aproveitamento pelo nº total de apoios prestados. 

Taxa de retenção e desistência: relação entre o número total de alunos que  não tran-

sitou ao ano seguinte por insucesso escolar, anulação de matrícula ou qualquer outro 

motivo e o número de alunos inscritos no início do ano. 

Algumas siglas usadas 

NUT - Nomenclatura de unidades territoriais para fins estatísticos 

RSI - Rendimento social de Inserção 

ESRSI - Escola Secundária Rainha Santa Isabel - Estremoz 

CIF - Classificação interna de frequência 

DIF - Diferença entre a classificação obtida no exame e na escola (CIF) 

n.d– não disponível 

Fonte dos dados: I.N.E., I.E.F.P., Pordata; Anuário Estatístico da Região Alentejo (2018), 

Estatísticas da Educação e dados estatísticos internos. 

Fonte dos mapas: Região Alentejo em Números-2020 

Nota: este e os restantes boletins já publicados podem ser consultados ou descarrega-

dos em http://observatorio8.wix.com/observatorioesrsi.  Poderão ainda encontrar-nos 

em https://www.linkedin.com/in/observatório-esrsie-261105137  
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     Estamos a iniciar mais um ano letivo e, com ele, muitas expectati-

vas, novos projetos e desafios se avizinham para toda a comunidade 

educativa: alunos, docentes, pais/encarregados de educação e assisten-

tes operacionais e técnicos. Todos temos consciência de que a Escola 

é um espaço de aprendizagem e de cidadania, mas sobretudo que to-

dos, em conjunto, podemos fazer a diferença, com a certeza de que o 

caminho para o sucesso exige muito empenho, muita persistência e 

dedicação de todos nós. Sobretudo porque este ano traz alterações 

significativas no funcionamento da nossa escola, pois está em marcha 

um Plano Estratégico pensado, justamente, para recuperar e melhorar 

aprendizagens e competências que ficaram afetadas pela pandemia de 

covid-19: semestralidade, aulas 50 minutos, melhoria de competências 

pessoais e socioemocionais, bem como da saúde física e mental dos 

alunos, promoção da interdisciplinaridade e do trabalho colaborativo, 

mudança de práticas pedagógicas ou mais trabalho colaborativo, entre 

outras. 

A mudança nunca é fácil e estamos conscientes de que haverá dúvidas 

e questões que surgirão à medida que o semestre for decorrendo. Esta-

mos disponíveis para esclarecer, ajudar a superar dificuldades, incenti-

var e, sobretudo, melhorar este plano estratégico direcionado para os 

nossos alunos. Todas as sugestões construtivas serão, por isso, bem-

vindas. 

Desejamos a tod@s um excelente ano letivo. 

 

Francisca de Matos 

 


