AMBIENTE E ENERGIA

Designação do Indicador

Descrição do Indicador

Consumo Doméstico de Energia (MWh)

Evolução do consumo doméstico de energia em MWh.

Ecopontos no Concelho (2016)

Localização dos ecopontos por freguesia.

Consumo de Energia por Setor (2010)

Consumo de energia em MWh, por setor de actividade.

Água Segura (2015)

Percentagem de água segura (água controlada e de boa qualidade) no Concelho
de Cascais.

Consumo Água per Capita (2015)

Consumo de água per capita (litros/dia).

Fonte
Cascais Próxima, EM/

Período de
Referência

Estudo Matriz Energética de Cascais
(2012)

2005-2010

Cascais Ambiente, EM

2016

Cascais Próxima, EM/
Estudo Matriz Energética de Cascais
(2012)

ERSAR

2010

Entidade Reguladora dos Serviços
de Águas e Resíduos

2015

Águas de Cascais

2015

Qualidade do Ar (2015)

Qualidade do ar medida em Cascais entre os dias 7 e 19 de maio 2015 (Av. Inf.
D. Henrique) e entre 21 maio e 16 de Junho (Av. 25 de Abril), na Parede (Rua
José Relvas e Rua Sampaio Bruno) entre 20 e 27 de outubro 2015, em S. João do
Estoril (Cruzamento Av. Marginal com Av. Florinda Leal) entre 23 de abril e 5 de
maio 2015, tendo em conta os indicadores NO2 (dióxido de azoto), PM (partículas
em suspensão), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono) e SO2 (dióxido de
enxofre). Apresentam-se os valores médios em cada local ao longo dos dias da
campanha. Os dados foram recolhidos pela Estação Móvel de Qualidade do Ar da
FCT/UNL, SNIF Air Lab.

Câmara Municipal de
Cascais

2015

Resíduos Recolhidos (toneladas)

Peso total de resíduos recolhidos, em toneladas e por tipo de resíduo.

Cascais Ambiente, EM

2012-2016

Nota Explicativa
Neste dashboard podem ser desagregados dados no gráfico Resíduos Recolhidos (toneladas), utilizando a barra superior do
mesmo:
No 1.º nível é visualizada a quantidade de resíduos recolhidos por tipo de resíduo e por ano de 2012-2016.
Ao clicar no nível mais baixo, irá visualizar a evolução da quantidade de resíduos recolhidos
por mês de 2012-2016.
Clicando nas setas descendentes, passa a visualizar o total dos resíduos de cada mês,
do conjunto dos anos 2012 a 2016.
Para retomar à visualização inicial, deverá clicar na seta ascendente.
Pode

ainda ativar a desagregação de um ano em específico em meses, procedendo da seguinte
forma: (1) Retomar à visualização inicial; (2) Clicar na seta descendente do lado direito; (3) Fixar o
ano que pretende desagregar, no eixo vertical, conforme gráfico.

Verifica-se uma quebra de série temporal, relativamente à recolha de óleos alimentares e de resíduos urbanos biodegradáveis,
designadamente a partir de 2014 para os óleos alimentares e 2013 para os resíduos urbanos biodegradáveis.

