SIDI

NOTA À IMPRENSA

Sines entre os 10 concelhos
do país com maior poder de compra
De acordo com dados relativos a 2009 divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística no dia 10
de novembro de 2011, Sines é o 10.º concelho do país no indicador do poder de compra “per
capita”, 32,62 pontos acima da média nacional.
Sines sobe quatro lugares em relação à tabela divulgada no ano passado, com dados relativos a
2007.
Numa tabela em que Lisboa, Oeiras, Porto, Cascais e Faro ocupam os cinco primeiros lugares,
Sines é o concelho alentejano mais bem classificado, oito posições à frente de Évora.
O presidente da Câmara Municipal de Sines, Manuel Coelho, considera que esta posição de Sines
se deve “à conjugação do polo portuário e industrial com as políticas municipais de investimento
em educação, ensino profissional, desportos, lazer e cultura.”
“Sines já é, nesta data, o mais dinâmico polo económico do nosso país e o maior contribuinte
para as exportações e a balança comercial. No entanto, tem ainda um enorme potencial de
crescimento em indústrias limpas, turismo e pesca, assim como numa cidade cosmopolita e
voltada para o futuro.”
Em 2009, dos 308 concelhos portugueses apenas 39 apresentavam, relativamente ao indicador
sintético do poder de compra “per capita”, resultados acima da média nacional, na sua maioria
capitais de distrito e concelhos integrados em áreas metropolitanas.
PODER DE COMPRA “PER CAPITA”
1. Lisboa, 232,54
2. Oeiras, 185,27
3. Porto, 178,77
4. Cascais, 150,63
5. Faro, 146,06
6. Coimbra, 144,88
7. Montijo, 136,85
8. Aveiro, 134,76
9. Funchal, 133,28
10. Sines, 132,62
11. Alcochete, 132,58
12. Matosinhos, 130,57
13. São João da Madeira, 129,07
14. Almada, 122,15
15. Loures, 121,60
16. Porto Santo, 120,24
17. Maia, 119,14
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18. Évora, 118,65
19. Ponta Delgada, 117,74
20. Amadora, 115,76
Link para informação completa no site do INE:

http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=107719486&DESTAQUESmodo=2
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal,
www.sines.pt.
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem).
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