
Conhecemos o mundo em que vivemos?

O que é o
Índice de Progresso Social?

Como tem
evoluído o mundo?

Índice de Progresso Social 2020
Dezembro 2020

É um índice agregado de indicadores sociais
e ambientais que faz uma recolha de dados
em três dimensões de progressão social:

2020 é uma exceção na tendência 
geralmente positiva de crescimento de 
Portugal no Índice de Progresso Social 

Basic Human Needs
Foundation of Wellbeing
Opportunity Desde 2011, o mundo melhorou de 60,63 para 64,24. 

No entanto, o progresso tem sido desigual; 

E se o mundo tivesse apenas 100 pessoas?

Como evoluiu Portugal em 10 anos? 

Conhecemos o país 
em que vivemos? 

9
estariam
desnutridos

89
teriam acesso
a eletricidade

33
teriam acesso a fontes 
de água não seguras 

51
teriam acesso
a internet

Quais os 5 melhores países do mundo 
para se viver? 

1. Noruega | 2. Dinamarca | 3. Finlândia
4. Nova Zelândia | 5. Suécia

21. Portugal
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Basic Human Needs

Nutrition and basic
medical care

Water and sanitation

Shelter

Personal safety

Foundations of
wellbeing

Access to basic
knowledge

Access to information
and communications

Health and wellness

Environmental quality

Opportunity

Personal rights

Personal freedom 
and choice

Inclusiveness

Access to advanced
education

2011 2020

Social Progress Index
Score Portugal 2011-2020

Entre 2011 e 2020, 
Portugal aumentou 
3,45 pontos 

Maiores evoluções positivas: 
Acesso a Informação 
e Comunicação (+20,01) 
e Acesso a educação 
superior (+6,81)

Direitos individuais 
diminuíram 
1,06 pontos. 

Melhor Desempenho
Qualidade Ambiental (5º lugar) 
Direitos individuais (9º Lugar)

Pior desempenho 

Acesso a educação básica (59º lugar) 
e Acesso a educação superior (41º lugar) 

21º lugar a nível global 
em 163 países

8º lugar
no seu grupo de 15 países 
com PIB semelhante 
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163 
países

50 
indicadores

+ 99% da 
população 

mundial

O maior progresso foi alcançado 
no “Acesso à informação e 
comunicação” (70,33), que aumentou 
21,61 pontos nos últimos dez anos. 

Em sentido contrário, o mundo assistiu a um 
declínio preocupante nos indicadores de 

“Direitos individuais”, passando de 66,51 
para 60,09 pontos e nos indicadores de 

“Inclusão”,passando de 42,73 para 39,25


