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Η παρούσα αναφορά αποτελεί μέρος του έργου: EllE - Empower – learn – led – Expand: YOUth4SDGs changing the rules transforming our world
Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα
περιεχόμενα αυτού του αρχείου απηχούν τις απόψεις των συντακτών του και σε καμία
περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι απηχούν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχει αυτή η δημοσίευση.

Πορτογαλία

Έρευνα για τους ΣΒΑ στην Πορτογαλία
Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε την Ατζέντα 2030
για Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει 17 Στόχους και 169 υπό-στόχους, που καλύπτουν
παγκόσμιες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες.
Αυτή η καθολική και φιλόδοξη ατζέντα απαιτεί ένα άνευ προηγουμένου αριθμό προσβάσιμων,
αξιόπιστων και διαχωρισμένων δεδομένων και στατιστικών για την παρακολούθηση της
αποτελεσματικής επίτευξής της, εξασφαλίζοντας τον τελικό στόχο «να μην αφήσουμε κανέναν
πίσω». Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση για τα εθνικά στατιστικά συστήματα
όλων των χωρών, αλλά παρέχει επίσης μια μεγάλη ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό τους,
καθιστώντας πιο απτούς τους στόχους του συνθήματος "καλύτερα δεδομένα, καλύτερες ζωές".
Το Μάρτιο του 2017, η 48η Σύνοδο της Στατιστικής Επιτροπής του ΟΗΕ υιοθέτησε έναν κατάλογο
παγκόσμιων δεικτών για τη μέτρηση των επιτευγμάτων των ΣΒΑ μετά από μια διεξοδική
διαδικασία προετοιμασίας υπό την καθοδήγηση της
Διυπηρεσιακής Μονάδας
Εμπειρογνωμόνων για τους δείκτες των ΣΒΑ (IAEG-SDGs). Ο κατάλογος δεικτών υιοθετήθηκε
επίσης από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών μέσω του ψηφίσματος σχετικά με το
«Έργο της Στατιστικής Επιτροπής που αφορά το θεματολόγιο 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»
τον Ιούλιο του 2017. Το παρόν ψήφισμα αναγνωρίζει τη σημασία της ύπαρξης ενός υγιούς
στατιστικού πλαισίου για τη μέτρηση της προόδου στους ΣΒΑ και τη διασφάλιση του κεντρικού
ρόλου των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών στη στατιστική παραγωγή και συντονισμό.
Αυτό το πλαίσιο για τη μέτρηση της προόδου στους ΣΒΑ αποτελείται από 244 παγκόσμιους
δείκτες (232 χωρίς επανάληψη) που ταξινομούνται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με τη
διαθεσιμότητα δεδομένων και το επίπεδο μεθοδολογικής ανάπτυξης, όπως φαίνεται στο
παρακάτω σχήμα. Ο κατάλογος υπόκειται σε ετήσιες βελτιώσεις και ολοκληρωμένες
αναθεωρήσεις που θα γίνουν το 2020 και το 2025.
Οι οργανισμοί θεματοφύλακα (διεθνείς οργανισμοί υπεύθυνοι για κάθε δείκτη, συγκεκριμένα
μεθοδολογικές εξελίξεις και διεθνή συγκρισιμότητα) μπορεί να βασίζονται σε αυτές τις εθνικές
πλατφόρμες για να τροφοδοτούν την παγκόσμια βάση δεδομένων των δεικτών ΣΒΑ με εθνικά
δεδομένα. Ο ρόλος τους επιτελείται υπό υφιστάμενες εντολές και μηχανισμούς αναφοράς και
τους συνιστάται να διατηρούν στενό συντονισμό με τα εθνικά στατιστικά συστήματα,
συγκεκριμένα όσον αφορά την επικύρωση εκτιμήσεων και προσαρμογών δεδομένων, όπου

είναι απαραίτητο. Αυτή η βάση δεδομένων υποστηρίζει την προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης
του ΟΗΕ για την πρόοδο των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.
Το Πολιτικό Φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (HLPF) έχει κεντρικό ρόλο στην
παρακολούθηση και την ανασκόπηση των ΣΒΑ σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι χώρες ενθαρρύνονται
να υποβάλλουν εθελοντικές εθνικές αναθεωρήσεις σχετικά με την εφαρμογή των ΣΒΑ στο
φόρουμ αυτό, τουλάχιστον δύο φορές έως το 2030

Εθνική επιτήρηση
Η Πορτογαλία υπέβαλε την πρώτη της Εθελοντική Εθνική Επιθεώρηση (VNR) στο HLPF τον Ιούλιο
του 2017. Η έκθεση είναι αποτέλεσμα στενής συνεργασίας και προσπαθειών δημόσιας
διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του συνολικού συντονισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Σχεδιασμός και Υποδομές. Οι
Διυπουργικές Επιτροπές Εξωτερικής Πολιτικής (ΔΕΕΠ) και Συνεργασίας (CIC) είναι τα
προνομιακά φόρουμ, τόσο για το συντονισμό της εθνικής εφαρμογής της Ατζέντας όσο και για
την ενσωμάτωση των ΣΒΑ στην αναπτυξιακή συνεργασία.
Η Πορτογαλία, ως ο «κύριος φορέας που παράγει και διαδίδει επίσημες στατιστικές», έχει
κληθεί να συμμετάσχει στο CIPE για θέματα που σχετίζονται με τους ΣΒΑ. Σε αυτό το πλαίσιο
συνέβαλε στο VNR, συγκεκριμένα με ένα κεφάλαιο σχετικά με την παρακολούθηση της εθνικής
εφαρμογής της ατζέντας 2030. Συνεργάστηκε, επίσης, σε στενή συνεργασία με τα τομεακά
υπουργεία για τη χαρτογράφηση υφιστάμενων δεικτών και πηγών, καθώς και τη διάδοση
σχετικών πληροφοριών. Αυτά τα καθήκοντα ανατέθηκαν σε μια εσωτερική ομάδα εργασίας,
επίσης υπεύθυνη για την παρακολούθηση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πρωτοβουλιών σχετικά
με τους ΣΒΑ και τους σχετικούς δείκτες.
Ως πρακτικό αποτέλεσμα της εργασίας αυτής της ομάδας, μια πλατφόρμα δεδομένων με δείκτες
ΣΒΑ που διατίθενται για την Πορτογαλία, διατίθεται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής
Πορτογαλίας από τον Απρίλιο του 2017, η οποία ενημερώνεται τακτικά. Δημοσιεύθηκε, επίσης,
ένα δελτίο τύπου τον Μάιο του 2017 με πρόσθετες πληροφορίες για την Ατζέντα 2030 και την
εθνική διαδικασία παρακολούθησης. Αυτή η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε, επίσης, μια
αξιολόγηση της διαθεσιμότητας των παγκόσμιων δεικτών ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο.
Δεν αποτελεί έκπληξη το συμπέρασμα, ότι οι διαθέσιμες επίσημες στατιστικές (41%) δεν
καλύπτουν όλους τους δείκτες. Υπάρχουν, ακόμη, πολλοί μη διαθέσιμοι ή υπό μελέτη και το ένα
τέταρτο είναι εκτός πεδίου εφαρμογής (όπως δείκτες που μετρούν πραγματικότητες
συγκεκριμένες για τις αναπτυσσόμενες χώρες ή που είναι αναμφίβολα εκτός του στατιστικού
πεδίου).

Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο για τους παγκόσμιους ΣΒΑ είναι
πλούσιες και διαφοροποιημένες, δίνοντας μια επισκόπηση της προόδου της Πορτογαλίας προς
την ατζέντα του 2030.
Η σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα είναι σημαντική για την τοποθέτηση των δεικτών
στο πλαίσιο. Ωστόσο, τα πιθανά συμπεράσματα θα πρέπει να αφορούν δύο κρίσιμες πτυχές: η
Πορτογαλία παρουσιάζει διαρθρωτικές διαφορές σε σχέση με την ΕΕ, οι οποίες ήταν πριν από
την υπό εξέταση περίοδο και η σοβαρότητα της οικονομικής κρίσης ήταν υψηλότερη στην
Πορτογαλία. Ο διαφορετικός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης από τις αρχές της δεκαετίας,
καθώς και η συμπεριφορά άλλων κοινωνικοοικονομικών δεικτών, στην πραγματικότητα
περιορίστηκαν από τη μεγαλύτερη ένταση της οικονομικής κρίσης και την επακόλουθη
διαδικασία αναπροσαρμογής στην Πορτογαλία.
Ορισμένοι δείκτες πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά, καθώς μπορεί να επηρεαστούν από
ειδικά γεγονότα που μπορούν να κάνουν το νόημά τους λιγότερο σαφές (π.χ. βροχοπτώσεις και
οι επακόλουθες επιπτώσεις τους στην παραγωγή ενέργειας ή τις ατμοσφαιρικές εκπομπές).
Ως τελική παρατήρηση, δεδομένου ότι ο παγκόσμιος κατάλογος δεικτών προκύπτει από
συζητήσεις στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους δείκτες
που επιλέχθηκαν για την παρακολούθηση της επίτευξης των παγκόσμιων στόχων θα πρέπει να
συμπληρωθούν με εθνικούς δείκτες που παρέχουν μια πιο κατάλληλη στατιστική ανάγνωση της
πραγματικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να βρουν ένα ευρύ φάσμα εθνικών
δεικτών για συγκεκριμένα θέματα στον ιστότοπο της Στατιστικής Πορτογαλίας, όπως: Ευρώπη
2020, Πορτογαλία 2020, Φύλο, Δείκτης Ευημερίας, Έδαφος, μεταξύ άλλων, συμβάλλοντας στην
τοποθέτηση των εθνικών αναπτυξιακών πολιτικών στο κατάλληλο πλαίσιο τους.
Στόχος 1 - Μηδενική Φτώχεια
• Στην Πορτογαλία, το 18,3% των κατοίκων κινδύνευαν από τη φτώχεια το 2016, 0,7 % λιγότερο
από το 2015 και 1,2 % λιγότερο από το 2013 και το 2014, παρόλα αυτά σε υψηλότερη αναλογία
από το 2010 (18,0%).
• Τα παιδιά επηρεάστηκαν περισσότερο από τον κίνδυνο της φτώχειας: το 2016, το 20,7% των
ατόμων κάτω των 18 ετών κινδύνευαν από τη φτώχεια, έναντι 18,1% των ενηλίκων σε ηλικία
εργασίας και 17,0% των ηλικιωμένων.
• Ο κίνδυνος φτώχειας συνέχισε να επηρεάζει σημαντικό ποσοστό εργαζόμενων το 2016
(10,8%).

• Το σχετικό βάρος των εθνικών δημόσιων δαπανών για βασικές υπηρεσίες (εκπαίδευση, υγεία
και κοινωνική προστασία) έχει φτάσει στο μεγαλύτερο ποσοστό του το 2016 (64,1%),
αυξανόμενο κατά 3,1 % από το 2010.
Στόχος 2 - Μηδενική Πείνα
• Σήμερα, το ζήτημα της ανεπαρκούς πρόσληψης τροφής στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετίζεται
κυρίως με ένα αυξανόμενο ποσοστό ατόμων με προβλήματα παχυσαρκίας: τα πιο πρόσφατα
δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού ηλικίας 18 ετών και άνω (4,5
εκατομμύρια) ήταν υπέρβαροι ή παχύσαρκοι το 2014.
• Το 2016, η βιολογική γεωργία αντιπροσώπευε το 5,1% της εθνικής χρησιμοποιούμενης
γεωργικής έκτασης (2,7% το 2009).
• Μεταξύ 2010 και 2016, οι επιδοτήσεις γεωργικών εξαγωγών παρουσίασαν σαφώς πτωτική
τάση, καταγράφοντας υπολειμματικές αξίες από το 2014.

Στόχος 3 - Καλή Υγεία και Ευημερία
• Στατιστικοί δείκτες για την υγεία των παιδιών θέτουν την Πορτογαλία σε ευνοϊκή θέση, με
ποσοστό θνησιμότητας νεογέννητων 1,8 % και 3,2% σε θανάτους παιδιών κάτω των 5 ετών ανά
1.000 γεννήσεις το 2017, και στις δύο περιπτώσεις χαμηλότερες από αυτές που υπολογίζονται
από τα Ηνωμένα Έθνη για την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική το 2015 (3,5 % και 6,2 %,
αντίστοιχα).
• Η φυματίωση αποτέλεσε την ασθένεια με το υψηλότερο ποσοστό επίπτωσης στην υπό
εξέταση περίοδο, ιδίως 17,1 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους το 2016, χαμηλότερη από την
αξία που εκτιμάται για την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική το 2015 (23 ανά 100.000 κατοίκους).
• Το ποσοστό επίπτωσης της ηπατίτιδας Β στην Πορτογαλία το 2016 ήταν 1,8% ανά 100.000
κατοίκους, αριθμός που παρουσιάζει μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος
(1,3 ανά 100.000 κατοίκους).
•Την ίδια χρονιά, γνωστοποιήθηκαν 1.030 νέα κρούσματα από τον ιό HIV, δηλαδή 0,10 ανά
1.000 κατοίκους, 0,08 λιγότερες από το 2010 και χαμηλότερες από την τιμή που εκτιμήθηκε το
2015 για την Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική (0,24).
• Το 2016, περίπου 304 άνθρωποι ανά 100.000 κατοίκους πέθαναν πρόωρα στην Πορτογαλία
λόγω ασθενειών του κυκλοφορικού συστήματος, κακοήθων νεοπλασμάτων, χρόνιων
αναπνευστικών παθήσεων και διαβήτη, οι δύο πρώτες ομάδες ασθενειών που
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% όλων των θανάτων στη χώρα. Μεταξύ 2010 και
2016, το ποσοστό θνησιμότητας ατόμων από 30 έως 70 ετών που αποδίδεται σε αυτές τις
ασθένειες αυξήθηκε σχεδόν κατά 20% (257 ανά 100.000 κατοίκους το 2010).
• Το 2016, το ποσοστό θνησιμότητας λόγω αυτοκτονίας ήταν 9,5% ανά 100.000 κατοίκους,
δηλαδή η χαμηλότερη τιμή κατά την περίοδο από το 2010 έως το 2016 και χαμηλότερη από την
εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική το 2015 (14,7 ανά
100.000 κατοίκους).

• Ο αριθμός των θανάτων λόγω τραυματισμών από τροχαία το 2016 ήταν 6,4 ανά 100.000
κατοίκους, μικρότερος σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα έτη (7,1 ανά 100.000 το 2014 και το
2015).
• Το 2014, το 60,9% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία (15-49 ετών) ανέφεραν ότι
χρησιμοποιούσαν μια σύγχρονη μέθοδο αντισύλληψης.
• Το εφηβικό ποσοστό γονιμότητας (15-19 ετών) παρουσιάζει πτωτική τάση τα τελευταία
χρόνια, με 8,1 γεννήσεις ανά 1.000 γυναίκες ηλικίας 15 έως 19 ετών το 2016, 6,4 μονάδες
λιγότερες από το 2010 (14,5 %).
• Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (2014), το 20,0% του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και
άνω ήταν τακτικοί καπνιστές, το 16,8% ήταν καθημερινοί καπνιστές, και σχεδόν το ένα τέταρτο
ανέφερε ότι είχε τουλάχιστον ένα επεισόδιο μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ.
• Το 2016, υπήρχαν 6,7 νοσηλευτές, 4,9 γιατροί, 1,6 επαγγελματίες φαρμακείων και 0,9
οδοντίατροι ανά 1.000 κατοίκους, με τη σταδιακή αύξηση των διαθέσιμων επαγγελματιών σε
σύγκριση με τις αρχές της δεκαετίας.
Στόχος 4 - Ποιοτική Εκπαίδευση
• Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αξιολόγηση των
Φοιτητών (PISA) δείχνουν ότι το 82,8% των 15χρονων στην Πορτογαλία πέτυχαν ένα ελάχιστο
επίπεδο ικανότητας στην ανάγνωση το 2015, πάνω από το ποσοστό της ΕΕ28 το ίδιο έτος
(80,3%).
• Οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τον PISA δείχνουν επίσης ότι το 76,2% των 15χρονων
στην Πορτογαλία πέτυχαν ένα ελάχιστο επίπεδο ικανότητας στα μαθηματικά το 2015, το οποίο
είναι μικρότερο από το ποσοστό της ΕΕ28 το ίδιο έτος (77,9%), σε αντίθεση με το
παρατηρούμενο για ανάγνωση ικανότητα. Ωστόσο, το ποσοστό το 2015 δείχνει αύξηση 1,1 %
στο ποσοστό των παιδιών με ελάχιστο επίπεδο ικανότητας στα μαθηματικά έναντι του 2012
(75,1%).
• Τα αποτελέσματα της Έρευνας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων που πραγματοποιήθηκε το 2016
έδειξαν ότι το 80,7% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών και το 46,0% των ατόμων ηλικίας 25 έως
64 ετών συμμετείχαν στην επίσημη ή μη τυπική εκπαίδευση. Η ανάλυση κατά φύλο και μεγάλη
ηλικιακή ομάδα αποκαλύπτει ορισμένες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών, δηλαδή
υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής για γυναίκες ηλικίας 18 έως 24 ετών (82,6% έναντι 78,9% για
άνδρες), σε αντίθεση με άτομα ηλικίας 25 έως 64 ετών, με συμμετοχή ποσοστό στην επίσημη ή
μη τυπική εκπαίδευση υψηλότερο για τους άνδρες (47,6%) από ό, τι για τις γυναίκες (44,7%).
• Η διάδοση των δεξιοτήτων στην Πορτογαλία μεταξύ των ατόμων ηλικίας 16 έως 24 ετών είναι
υψηλότερη από αυτή που εκτιμάται για την ΕΕ28, σε αντίθεση με την ομάδα των ατόμων ηλικίας
16 έως 74 ετών, με εθνική αναλογία χαμηλότερη από το ευρωπαϊκό ποσοστό.

Στόχος 5 - Ισότητα Φύλων

• Το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται σε διευθυντικές θέσεις αυξήθηκε κατά 0,4 %
μεταξύ του 2011 (1,7%) και του 2017 (2,1%).
• Το 2015, οι γυναίκες εκπροσώπησαν για πρώτη φορά το 33,0% του συνολικού αριθμού των
εκλεγμένων εκπροσώπων.
• Μέχρι το 2016, το 38,7% του γεωργικού πληθυσμού ήταν ιδιοκτήτης γης, ενώ το 2013 το
ποσοστό αυτό ήταν 36,7%.
• Το ποσοστό των γυναικών στο συνολικό αριθμό διευθυντών συμμετοχών με τη μορφή
αυτοαπασχόλησης αυξήθηκε από 29,1% το 2013 σε 30,7% το 2016.

Στόχος 6 - Καθαρό Νερό και Αποχέτευση
• Το 2016, το 96,2% των κατοικιών στην ηπειρωτική χώρα (95,1% το 2011) και το 99,3% στην
Αυτόνομη Περιφέρεια της Μαδέρα (εθνικός στόχος 95% για το 2020) εξυπηρετούνταν από
δημόσιο σύστημα ύδρευσης.
• Το ποσοστό του ελεγχόμενου και καλής ποιότητας νερού (ασφαλές νερό) έφτασε το 98,7% το
2016 (97,1% το 2011).
• Το 2017, το 0,8% των κατοίκων και το 2,9% του πληθυσμού που κινδύνευαν από τη φτώχεια
δεν είχαν ούτε μπάνιο, ούτε ντους, ούτε τουαλέτα στο εσωτερικό της κατοικίας.
• Η απόδοση του ποσοστού των κατοικιών που καλύπτονται από υπηρεσίες αποστράγγισης
ήταν θετική, προχωρώντας με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1,2%, φτάνοντας το 2016 σε 84,7%
(εθνικός στόχος 90% για το 2020).
• Στο δεύτερο κύκλο σχεδίου διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, (2013-2015), το 42,0%
της έκτασης των υδάτινων σωμάτων είχε καλή ή υψηλότερη βαθμολογία.

Στόχος 7 - Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια
Η συμβολή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση
ενέργειας αυξήθηκε από 24,2% το 2010 σε 28,5% το 2016.

Στόχος 8 - Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη
• Μεταξύ 2010 και 2017, τρία συνεχόμενα έτη μείωσης του ΑΕΠ στην Πορτογαλία (μεταξύ 2011
και 2013), ξεχώρισαν το 2017, με επακόλουθη διαδοχική ανάπτυξη, τον υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης της σειράς υπό ανάλυση (2,9%).
• Μεταξύ 2010 και 2017, η παραγωγικότητα ανά απασχολούμενο άτομο τείνει να έχει
χαμηλότερους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, ακόμη και μειωμένος το 2014 και το 2017.
• Μεταξύ 2010 και 2016, η εγχώρια κατανάλωση υλικών μειώθηκε κατά 22,1%, σε σύγκριση με
το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 2,8%, αποδεικνύοντας κάποια απολυτοποίηση της πορτογαλικής
οικονομίας.
• Το ποσοστό ανεργίας για τον πληθυσμό ηλικίας 15 ετών και άνω αυξήθηκε από 12,7% το 2011
σε 16,2% το 2013, έχοντας μειωθεί συνεχώς από εκείνο το έτος, με 8,9% το 2017.

• Το 2017, το ποσοστό ανεργίας για τους νέους (15 έως 24 ετών) ήταν 23,9%, 4,1 % λιγότερο
από το προηγούμενο έτος και 14,2 % λιγότερο από το 2013 (38,1%).
• Το 2017, το ποσοστό των νέων ηλικίας 15 έως 24 ετών ούτε στην απασχόληση ούτε στην
εκπαίδευση ή την κατάρτιση ήταν 9,3%, μικρότερο από όλα τα έτη από το 2011 έως το 2016.
• Το 2016, η ΑΕΠ που δημιουργήθηκε από τον τουρισμό έφτασε το 7,1% της ΑΕΠ της εθνικής
οικονομίας, +0,4 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρώντας ταχύτερη ανάπτυξη
από την εθνική οικονομία (3,6% και 2,7%, αντίστοιχα το 2015 και το 2016).
• Άλλες μονάδες νομισματικής διαμεσολάβησης ανά 10.000 κατοίκους μειώθηκαν μεταξύ 2010
και 2016.
• Ο αριθμός των διαθέσιμων ΑΤΜ ανά 10.000 κατοίκους μειώθηκε μεταξύ 2010 και 2016.
• Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 96,1% των νοικοκυριών κατοίκων είχαν λογαριασμό
καταθέσεων οφειλής ή αποταμίευσης το 2013, αυξημένο κατά 1,3 % σε σύγκριση με το 2010
(94,8%), γεγονός που οδήγησε σε σημαντική σύγκλιση του δείκτη με την Ευρωζώνη.

Στόχος 9 - Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
• Μεταξύ 2010 και 2017, υπήρξε αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγει η βιομηχανία
στο εθνικό ΑΕΠ (+0,6 %).
• Μεταξύ 2011 και 2017, για τον απασχολούμενο πληθυσμό ηλικίας 15 έως 74 ετών, η
απασχόληση στη μεταποίηση αντιπροσώπευε, κατά μέσο όρο, περίπου το 17% της συνολικής
απασχόλησης στην Πορτογαλία.
• Το ποσοστό Ε & Α στο ΑΕΠ στην Πορτογαλία παρουσίασε πτωτική τάση μεταξύ των ετών 2010
και 2015, με μικρή ανάκαμψη το 2016 (1,27% του ΑΕΠ).
• Όσον αφορά τη μεταφορική δραστηριότητα, δίνεται έμφαση στις αεροπορικές μεταφορές, με
τα εθνικά αεροδρόμια να καταγράφουν τη μεταφορά 45,3 εκατομμυρίων επιβατών το 2016 (+
56,6% έναντι του 2010). Οι πορτογαλικές εταιρείες εξασφάλισαν τη μεταφορά 12,6
εκατομμυρίων επιβατών το 2016 (+14,9% σε σύγκριση με το 2010).
• Ο λόγος ΑΕΠ των βιομηχανιών μικρής κλίμακας στη βιομηχανία ήταν 7,9% το 2016.
• Οι Alentejo Litoral, Alto Minho, Region of Aveiro, Terras de Trás-os-Montes και Alentejo Central
είναι οι πέντε περιοχές με την υψηλότερη τεχνολογική εξειδίκευση στη χώρα, όσον αφορά την
GVA.
• Στις τηλεπικοινωνίες, το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας είχε σχεδόν συνολική κάλυψη το 2016
(99,8% του πληθυσμού, 99,0% το 2010), με την τεχνολογία LTE/4G να καλύπτει 98,8%.
• Μεταξύ 2010 και 2016, οι εκπομπές CO2 ανά μονάδα GVA της μεταποιητικής βιομηχανίας
μειώθηκαν κατά μέσο όρο 4,2% ετησίως, φθάνοντας το 2016 την ελάχιστη τιμή της σειράς υπό
ανάλυση (0,35 kg CO2 ανά μονάδα GVA).

Στόχος 10 - Λιγότερες Ανισότητες
• Το 2016, το μέσο ισοδύναμο χρηματικό διαθέσιμο εισόδημα για το σύνολο του πληθυσμού
αυξήθηκε κατά 3,3% από το προηγούμενο έτος και 7,9% από το 2010.

• Η πρόοδος του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος για τον πληθυσμό που κινδυνεύει από τη
φτώχεια, αν και θετική από το 2014, δείχνει πολύ χαμηλότερα ποσοστά αύξησης: 2,8% σε
σύγκριση με το 2015 και 2,6% σε σύγκριση με το 2010.
• Στην Πορτογαλία, μεταξύ 2010 και 2017, το ποσοστό του μεριδίου εργασίας του ΑΕΠ
παρουσίασε πτωτική τάση (το 2010 ο λόγος αυτός ήταν 47,2%, το 2017 ήταν 44,4%).

Στόχος 11 - Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες
Η μέση ετήσια συγκέντρωση των ρύπων PM2,5 και PM10 ήταν αντίστοιχα, το 2016, 7 μg/m3 και
17 μg/m3, κάτω από τις αντίστοιχες οριακές τιμές που καθορίστηκαν για την προστασία της
δημόσιας υγείας.

Στόχος 12 - Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή
• Η DMC ήταν, κατά μέσο όρο, 165 εκατομμύρια τόνοι κατά την υπό ανάλυση περίοδο,
παρουσιάζοντας μια μέση ετήσια αρνητική διακύμανση 4,1%.
• Το 2016, η Πορτογαλία είχε ήδη επικυρώσει τις περιβαλλοντικές συμφωνίες (συμβάσεις της
Βασιλείας, του Ρότερνταμ και της Στοκχόλμης) με κοινό στόχο την προστασία της ανθρώπινης
υγείας και του περιβάλλοντος.
• Η ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από οικονομικές δραστηριότητες
αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,1%, υψηλότερη κατά 1,3 φορές σε σχέση με τη
συνολική αύξηση των αποβλήτων, αντιπροσωπεύοντας το 2016, το 8,0% των συνολικών
παραγόμενων αποβλήτων.
• Τα δευτερεύοντα απόβλητα (ορυκτά απόβλητα από την επεξεργασία αποβλήτων) αποτελούν
το μεγαλύτερο κλάσμα επικίνδυνων αποβλήτων (κατά μέσο όρο 34,6% την υπό εξέταση
περίοδο).
• Το ποσοστό των αστικών απορριμμάτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση αυξήθηκε κατά 12,5 % από το 2012, φθάνοντας σε ποσοστό 37,8% το 2016 (εθνικός
στόχος για το 2020 50%).
• Από το 2013, η μείωση της ποσότητας των βιοδιασπώμενων αστικών αποβλήτων που
πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής μειώθηκε, ενώ το 2016 η Πορτογαλία είχε ήδη
υπερβεί τον εθνικό στόχο για το 2020, με 34,1% των συνολικών αποβλήτων που
δημιουργήθηκαν από το 1995, να έχουν μειωθεί (εθνικός στόχος για 2020 το 35%).

Στόχος 13 – Δράση για το Κλίμα
Ο κόσμος πρέπει να προβλέψει, να προσαρμοστεί και να γίνει ανθεκτικός στις τρέχουσες και
αναμενόμενες μελλοντικές επιπτώσεις και στη κλιματική αλλαγή. Η παρακολούθηση αυτού του
στόχου διεξάγεται από διεθνείς δείκτες, εκτός του στατιστικού πεδίου και ενδέχεται να
ενισχυθεί από άλλους δείκτες του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος στο εγγύς μέλλον.

Στόχος 14 - Ζωή στο Νερό
• Το 2017, οι εθνικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές καταλάμβαναν έκταση περίπου
304.194 Km2, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 7% της πορτογαλικής θάλασσας.
• Μεταξύ 2010 και 2013, η σχετική σημασία της Ε & Α στη θαλάσσια τεχνολογία στις συνολικές
επενδύσεις σε προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας κυμάνθηκε από το πολύ 2,5% το 2012 έως
τουλάχιστον 1,8% το 2011.
Στόχος 15 - Ζωή στη Στεριά
Η δασική έκταση στην Πορτογαλία αντιπροσώπευε το 35,4% της εθνικής γεωγραφικής έκτασης
το 2010, 0,4 % λιγότερο σε σύγκριση με το 2005.

Στόχος 16 - Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί
Το ποσοστό των προφυλακισθέντων ήταν 15,4% το 2016, διατηρώντας μια τάση μείωσης (4,5%
λιγότερο από το 2010 και 0,8% λιγότερο από το 2015).

Στόχος 17 - Συνεργασία για τους Στόχους
• Μεταξύ 2010 και 2016, υπήρξε μια τάση ανάπτυξης της σχετικής σημασίας των φορολογικών
εσόδων στο ΑΕΠ, με υψηλότερη ανάπτυξη μέχρι το 2013 και σχετική σταθεροποίηση από τότε.
• Το 2016, υπήρχαν 32,7 συνδρομές ανά 100 κατοίκους στο διαδίκτυο (+62,8% σε σύγκριση με
το 2010), με κυρίαρχη την καλωδιακή και οπτική ίνα (10,8 και 10,6 συνδρομές ανά 100
κατοίκους, αντίστοιχα).
• Το 2017, σύμφωνα με την Έρευνα σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ σε νοικοκυριά και άτομα, η
καθημερινή χρήση του διαδικτύου παρέμεινε λιγότερο συχνή στην Πορτογαλία (63%) από ό,τι
στην ΕΕ 28 (72%), παρά την αύξηση κατά 25 % από το 2010 (38%)

