AMBIENTE E ENERGIA

Designação do Indicador

Consumo Doméstico de Energia (MWh)

Descrição do Indicador

Evolução do consumo doméstico de energia em MWh.

Localização dos contentores de RSU - Resíduos Sólidos Urbanos por tipo de
contentores (Indiferenciado, Selectivo).
Contentores
Localização dos contentores de RSU por RSU Indiferenciados: resíduos urbanos que são colocados no mesmo contentor,
tipo de contentor (2018)
sem qualquer diferenciação por tipo de resíduo. Contentores de RSU Selectivos:
resíduos que são objeto de deposição separada por parte do detentor, com a
finalidade de serem reciclados.
Consumo de Energia por Setor (2015)

Consumo de energia em MWh, por setor de actividade.

Água Segura (2017)

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

Consumo Água per Capita (2017)

Consumo de água per capita (litros/dia).

Tipo de poluentes e valores registados Valores médios anuais e limites aceites (µg/m3 - micrograma por metro cúbico)
(2017)
por tipo de poluente registados estação Cascais Escola da Cidadela

Resíduos Recolhidos (toneladas)

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

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 2012-2018.
Ao clicar no nível mais baixo, irá visualizar a evolução da quantidade de resíduos recolhidos
por mês de 2012-2018.
Clicando nas setas descendentes, passa a visualizar o total dos resíduos de cada mês,
do conjunto dos anos 2012 a 2018.
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 tempora dos resíduos urbanos biodegradáveis, designadamente a partir de 2014 até junho de
2018. A partir de 2017 os óleos alimentares não foram mais contabilizados.
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