
 

 

P
ág

in
a1

 

---------------------------------ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS---------------------------- 

-----------------------------------------COMISSÃO PERMANENTE DEECONOMIA E DEMOGRAFIA------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------REUNIÃO nº 2 /Ano 2022--------------------------------------------------------- 

Data 01/06/2022--------------------------------------------------------------------------------------- Hora de Início 18H20 /Fim 19H45 

Presenças:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

José Manuel Correia----------------- 
António Carneiro---------------------- 
Rui Estrela------------------------------
Pedro Castelo-------------------------- 
 

Francisco Corvelo--------------------- 
Carlos Filipe---------------------------- 
Marta Geraldes------------------------ 
-------------------------------------------- 
 

Ausências:------------------------------ 
Renato Monteiro---------------------
--------------------------------------------
--------------------------------------------

Assuntos tratados: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- Metodologia para obtenção e tratamento de dados económicos----------------------------------------------------------------- 

2- Dados Demográficos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Assembleias Temáticas ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conclusões: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1- O presidente da comissão explicou que, devido à dificuldade de reunir os dados desejados, será adquirida a licença 

de utilização de uma aplicação que agrega os dados económicos do mercado ibérico, que será utilizada para os 

fins a que se propões esta comissão ficando, também, ao dispor da Agência Investir Torres Vedras. ------------------ 

Obtida a referida licença, serão extraídos dados que permitam apurar as atividades económicas estruturantes do 

Concelho, através dos seguintes critérios: n.º de empresas por atividade; volume de negócios; Valor Acrescentado 

Bruto (VAB) e n.º de empregados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Foram distribuídos os dados demográficos do concelho que foram recolhidos a pedido do presidente da 

Assembleia Municipal, nomeadamente a população residente por grupo etário, a população residente por nível 

de ensino, a população que estuda ou trabalha, o n.º de agregados residentes, a taxa de natalidade e mortalidade 

e o saldo migratório. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estão em falta dados atualizados do n.º de desempregados no concelho e os dados per capita e os técnicos 

tentarão obter essa informação junto do IEFP. -------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Relativamente às Assembleia Temáticas, o presidente da comissão disse que após a obtenção e devida seriação 

de todos os dados, estarão reunidas as condições para programar sessões para as quais sejam convidados os 

representantes das empresas estruturantes para serem ouvidas e discutidas as propostas dos diferentes setores 

de atividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O presidente da Comissão de Economia e Demografia 

 

 

 

(José Manuel Correia) 


