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Entre os Estados-membros, Portugal 
tem a segunda percentagem mais 
elevada de diplomados do ensino 
superior (20%) em “Engenharia, 

indústrias transformadoras e 
construção”

Portugal tem a quarta maior 
frota de pesca 

da UE (7 770 embarcações)
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Portugal na UE
Por ocasião da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 
(com início a 1 de janeiro de 2021), o Eurostat, Serviço de Estatística da 

União Europeia, divulga alguns indicadores e uma infografia que situam 
Portugal no contexto da União Europeia. Janeiro 2021

Indicador  Portugal UE

Economia

Saldo das Administrações Públicas (% do PIB) 0.1 -0.5 

Dívida bruta das Administrações Públicas (% do PIB) 117.2 77.6

PIB per capita em PPC (UE=100) 79 100

Carga fiscal (receita fiscal em % do PIB) 36.8 41.1

Taxa de inflação média anual (IHPC) 0.3 1.4

Investimento (formação bruta de capital fixo em % do PIB) 18.2 22.1

Peso relativo da indústria transformadora (valor acrescentado da indústria transformadora em % do PIB) 12.0 14.8

População e condições de vida

Proporção da população com 65 e mais anos (%) 21.8 20.3

Proporção da população com menos de 15 anos (%) 13.7 15.2

Índice Sintético de Fecundidade (número de filhos por mulher) 1.42 1.55

Taxa de desemprego total 6.5 6.7

Taxa de desemprego de jovens (menos de 25 anos) 18.3 15.0

Risco de pobreza ou exclusão social (% da população) 21.6 20.9

Educação

Taxa de escolarização do ensino superior, total (% da população dos 30 aos 34 anos) 36.2 40.3

Taxa de escolarização do ensino superior, mulheres (% da população dos 30 aos 34 anos) 42.5 45.6

Taxa de escolarização do ensino superior, homens (% da população dos 30 aos 34 anos) 29.7 35.1

Taxa de abandono precoce de educação e formação (% da população dos 18 aos 24 anos) 10.6 10.2

Ciência e Tecnologia

Despesa em I&D (% do PIB) 1.40 2.19

Pessoas que fizeram uma compra online (% da população dos 16 aos 74 anos) 39 60

População empregada em atividades industriais de alta e média-alta tecnologia (%) 3.3 6.2

Ambiente & Energia

Emissões de gases com efeito de estufa, incluindo aviação internacional e emissões indiretas de CO2 
(variação percentual desde 1990) – Fonte: AEA

+18.9 -20.74

Contribuição das energias renováveis para o consumo final de energia 30.3 18.9

Dependência Energética (peso das importações no consumo de energia) 75.6 58.2

ec.europa.eu/eurostat     @EU_Eurostat     @EurostatStatistics    @EU_Eurostat

Com base nos dados anuais disponíveis a 1 de dezembro de 2020.

http://ec.europa.eu/eurostat
https://twitter.com/EU_Eurostat
https://www.facebook.com/EurostatStatistics/
https://www.instagram.com/eu_eurostat/

