Distrito de Braga
Alguns Indicadores Económicos

Conhecer o território, como se organiza são questões cruciais para
os decisores.
Seleccionei os Índices Marktest, para ter uma imagem global das
várias actividades socio-económicas do país, e no caso concreto o
posicionamento do distrito de Braga, nomeadamente nos seguintes
indicadores:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sales Index (índice de poder de compra regional)
Índice de rendimento
Índice de consumo
Índice de conforto
Índice de venda de veículos ligeiros
Índice geral de comércio
Índice geral de ensino
Índice geral de energia
Índice de concentração empresarial
Índice de carga fiscal
Índice de alojamentos turísticos

Metodologia – Algumas notas clarificadoras
Os índices Concelhios Marktest são, normalmente, expressos em permilagem e permitem
observar o peso que cada concelho tem face a uma variável ou conjunto de variáveis no total
do Continente ( que corresponde a 1000).
Ao standarizar as variáveis, estes índices permitem comparar as diferentes regiões, pois estão
expressos numa medida uniforme.
Saliente-se que esta análise temporal, deve ser lida com algum cuidado. De facto, estes
índices têm como principal objectivo fornecer uma fotografia actual dos vários concelhos do
Continente no ano em que são construídos.(2006)
Mas, uma das principais potencialidades e utilizações destes índices é o modo como eles
permitem hierarquizar regiões e observar as posições relativas de cada concelho ou região
face ao total. Poder de compra, rendimento ou consumo são indicadores mais ou menos
estruturais que não tendem a mudar de forma significativa todos os anos.
Para além disso, e uma vez que os índices assumem para o total do Continente um mesmo
valor todos os anos (1000 no caso da generalidade dos índices e 100 no caso do índice de
consumo), as mudanças anuais observadas num determinado concelho podem indicar ganhos
ou perdas de poder de compra, rendimento ou potencial para o consumo, mas também que a
evolução destas variáveis se processou apenas a um ritmo diferente da média do Continente.
Para cada um dos índices analisa-se a evolução no período de 1996-2006, identificando os
vinte Concelhos (de um universo de 278 Concelhos), que apresentam os melhores índices e o
posicionamento no ranking global dos Concelhos do Distrito de Braga.

Sales Index (Índice de poder de compra regional)
O Sales Index resulta da combinação de dois Índices de rendimento e o indice de população, segundo a seguinte
formula: Sales Index População =0.8*Ind.Rendimento + 0.2* I.Distribuição da População. Assume um valor de 1000
para o total dos concelhos do Continente e é expresso em permilagem. Permite conhecer como os vários concelhos do
Continente se posicionam face a esse total de 1000 (que contribuição relativa cada um deles tem).

Esposende, Vizela e Vila Verde
foram os Concelhos de Braga
com maiores variações
positivas (Esposende +2,32%,
Vizela + 2,24% e Vila Verde +
2,08%).

Índice de Rendimento
Foram consideradas as seguintes variáveis: índice de Carga Fiscal; Consume de Energia em Baixa
Tensão; Vendas de Veículos Ligeiros de Passageiros e Mistos; Número de Dependências Bancárias
e Número de Estabelecimentos Comerciais Retalhistas.

Esposende e Vila Verde
foi o concelho com maior
crescimento médio anual
do Índice de Rendimento
(Esposende +3,19% e
Vila Verde +3,08%).

Índice de Consumo
O índice de consumo resulta de um rácio entre o Sales Index e o Índice de População.
Fórmula: Índ.Consumo= Sales Index / I. Distribuição da População x 100.
Assume um valor de 100 para o Continente. Valores acima deste limite indicam potencial para o
consumo superior à média nacional e vice versa.

Nenhum Concelho do Distrito
de Braga integra os Top 20
Concelhos 2006, com maior
índice de consumo Celorico de
Bastos foi o concelho que
apresentou maior crescimento
médio anual do índice de
consumo (+2.35%)

Índice de Conforto
Na construção do índice de conforto foram consideradas as seguintes variáveis: Índ. De Rendimento;
índ. Geral de Comércio; índ. De Investimento Camarário; Índ. Geral de Ensino; Índ. Geral de Saúde e
o Índ. De Investimento Camarário (despesas de investimento dos municípios).
Fórmúla: Índ. De Conforto=(índ. De Rendimento *0.2)+(índ. Geral de Comércio*0.2)+(Índ. De
Investimento Camarário*0.2)+(índ. Geral de Ensino*0.2)+(índ. Geral de Saúde*0.2)

Vila Verde foi o concelho
com maior crescimento
médio anual do Índice de
Conforto. Vizela foi o
concelho com maior
decréscimo.

Índice de Vendas de Automóveis Ligeiros
Variáveis: Vendas de Automóveis Ligeiros de Passageiros e Mistos

Vizela foi o concelho com
maior crescimento médio
anual do Índice de Vendas de
Automóveis Ligeiros
(+30.00%). Terras de Bouro foi
o concelho com maior
decréscimo(-6.43%).

Índice Geral de Comércio
Variáveis: Índice de Comércio Retalhista e Índice de Comércio Grossista

Celorico de Basto, Terras de
Bouro e Vieira do Minho foram
os concelhos com maior
crescimento médio anual do
Índice Geral de Comércio,
respectivamente +7.30%,
+6.70% e 5.63%.

Índice Geral de Energia
Variáveis: Consumos de electricidade baixa tensão (000Kwh) e Consumos de
electricidade em alta e média tensão (000Kwh)

Vizela foi o concelho com
maior decréscimo médio anual
de Índice Geral de Consumo
de Energia.

Índice Geral de Concentração Empresarial
Variáveis: Total de estabelecimentos de empresas

Celorico de Basto, Vizela,
Cabeceiras de Basto e Terras de
Bouro foram os concelhos com
maior crescimento médio anual do
Índice de Concentração
Empresarial. Respectivamente
+17.25%, Vizela +13.09%,
Cabeceiras de Basto +12.74% e
Terras de Bouro +10.50%.

Índice de Carga Fiscal
Variáveis: IRS, Contribuição Autárquica, SISA E Imposto Sobre Veículos

Vizela e Vila Verde foram os
concelhos do Distrito com
maior crescimento médio
anual do Índice de Carga
Fiscal. Respectivamente
+10.00% e 7.84%.

Índice de Alojamentos Turísticos
Variáveis: Número de Alojamentos Turísticos

Fafe foi o concelho com maior
crescimento médio anual do
Índice de Alojamentos
Turísticos (+36.19%). Amares
foi o concelho com maior
decréscimo (-33.46%).

