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Social Progress Index 2018
O que é?

O Social Progress Index (SPI) é um 
índice agregado de indicadores sociais e 
ambientais que faz uma recolha de 
dados em três dimensões de progressão 
social:

• Basic Human Needs
• Foundation of Wellbeing
• Opportunity

Em 2018, o índice inclui dados de 146 
countries, em 51 indicadores, 
abrangendo 98% da população mundial.

Os países são listados numa 
classificação global e também numa 
classificação por grupo entre os seus 
pares. Cada grupo é constituído por 15 
países com um PIB semelhante.



3Social Progress Index 2018 | Performance de Portugal© 2018. Para informações, contacte Deloitte Consultores S.A.

Social Progress Index 2018
O que mudou?

O Social Progress Index 
mede o desempenho social 
de cada país.

Nutrition and Basic Medical Care
• Undernourishment
• Depth of food deficit
• Maternal mortality rate
• Child stunting
• Deaths from infectious diseases

Water and Sanitation
• Access to piped water
• Rural access to improved water
• Access to at least basic drinking water
• Access to sanitation
• Access to at least basic sanitation facilities
• Rural open defecation

Shelter
• Availability of affordable housing
• Access to electricity
• Quality of electricity supply
• Household air pollution attributable deaths

Personal safety
• Homicide rate
• Level of violent crime
• Political terror
• Political killings and torture
• Perceived criminality
• Traffic deaths

Basic Human Needs

Access to Basic Knowledge
• Adult literacy rate
• Primary school enrolment
• Secondary school enrolment
• Gender parity in secondary enrolment
• Access to quality education

Access to Information and 
Communications
• Mobile telephone subscriptions
• Internet users
• Press Freedom Index Access to independent 

media
• Access to online governance

Health and Wellness
• Life expectancy at 60
• Premature deaths from non-communicable 

diseases
• Suicide rate
• Access to essential health services
• Access to quality healthcare

Environmental Quality
• Outdoor air pollution attributable deaths
• Wastewater treatment
• Biodiversity and habitat Biome protection
• Greenhouse gas emissions

Foundations of Wellbeing

Personal Rights
• Political rights
• Freedom of expression
• Freedom of assembly
• Access to justice
• Freedom of religion
• Private property rights Property rights for 

women

Personal Freedom and Choice
• Vulnerable employment
• Early marriage
• Satisfied demand for contraception
• Corruption
• Freedom over life choices
• Freedom of religion (see Personal Rights)

Inclusiveness (renamed)
• Acceptance of gays and lesbians
• Tolerance for immigrants
• Discrimination and violence against minorities
• Community safety net
• Equality of political power by gender
• Equality of political power by socioeconomic 

position
• Equality of political power by social group

Access to Advanced Education
• Years of tertiary schooling
• Women’s average years in school
• Inequality in the attainment of education (see 

Access to Basic Knowledge)
• Globally ranked universities
• Percentage of tertiary students enrolled in 

globally ranked universities

Opportunity

Para uma correta avaliação do índice, 
não deve ser feita uma comparação 
direta entre os scorecards de anos 
anteriores.

Em 2018, houve uma alteração aos 
indicadores utilizados no índice. Por 
outro, pelo facto de se tratar de 
indicadores estatísticos, deve ser feita 
uma análise de tendência de 2014 a 
2018.
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Observações nacionais
Scorecard de Portugal
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Observações nacionais
Principais conclusões

Portugal mantém a 2ª posição no seu cluster de países com PIB semelhante per 
capita, sendo agora ultrapassado pela Eslovénia. 

Ranking

Eslovénia 22º

Portugal 24º

República Checa 26º

Estónia 27º

Chipre 28º

Grécia 29º

Lituânia 31º

Polónia 32º

Chile 34º

Eslováquia 35º

Hungria 36º

Letónia 39º

Malásia 50º

Rússia 60º

Cazaquistão 71º

Turquia 75º

Face aos pares…Face a 2017…
Analisando os resultados de 2018 face aos de 2017, Portugal desceu
marginalmente tanto a sua pontuação (85.44 para 85.36), como a sua
posição no Social Progress Index para o 24º lugar.

A Dinamarca deixou de ser o top performer dando o lugar à Noruega.

No que diz respeito ao 1º eixo de avaliação, Basic Human Needs, Portugal
subiu ligeiramente a sua pontuação, destacando-se os indicadores de abrigo e
segurança pessoal bem posicionados face ao global dos países. No entanto, a
categoria onde se registou o maior decréscimo foi no acesso a água
canalizada passando do 1º lugar para o 20º lugar.

O eixo Foundations of Wellbeing manteve uma pontuação estável,
destacando-se os bons resultados nos indicadores de saúde e bem estar e de
qualidade do ambiente.

No que diz respeito ao eixo Opportunity, houve um decréscimo na pontuação
devido ao indicador acesso à educação superior. Por outro lado, Portugal
tem uma posição considerada diferenciadora e muito positiva na
categoria de direitos pessoais: 3º país do mundo mais bem posicionado.

Nota: este cluster sofreu uma alteração ao nível dos países face a 2017, sendo que 
Espanha foi substituído pela Turquia.

20ª 
(20/128)

24ª 
(24/146)

Posição 
global 

2017

85.44 85.36 ⬆ 1 point or more

2018
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Principais conclusões
Observações nacionais

Portugal é um high performer
Portugal tem tido uma tendência de crescimento positiva, sendo considerado um
high performer, com um desempenho superior ao expectável de acordo com o
PIB nacional.

Em 2018 foi dos poucos países que superou 
a progressão social relativamente ao seu 
rendimento

Marginal 
overperformance
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Social Progress Index 2018
Highlights Portugal

Alto 
desempenho
a nível global na categoria 
de Direitos Pessoais e de 

Inclusão

3º
Direitos Pessoais

12º
Inclusão

24º lugar
a nível global, num total de 
146 países, posicionado um 

lugar acima dos EUA

2º lugar
no seu grupo de 15 países com 

um PIB semelhante

Menor 
desempenho

no acesso ao 
conhecimento básico e à

educação superior

36º
Acesso conhecimento básico

38º
Acesso a educação superior

Tendência
positiva

de crescimento, com um 
desempenho marginal 
acima da média global

High performer
porque tem consistentemente 
um valor de SPI acima do seu 

PIB
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Observações nacionais
Resultados de 2018
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Observações nacionais
Basic Human Needs

Basic Human Needs 
Overall Ranking = 18 | Ranking face aos pares = 2º

FraquezasForças

Top performer global: Singapura
Top performer grupos: República Checa 

Legenda: Desempenho em relação aos pares                     O – Bom          O –Expectável O – Mau

Portugal posiciona-se no 17º lugar ao nível de segurança 
pessoal e no 2º face aos seus pares.

No que diz respeito à nutrição e cuidados médicos 
básicos, Portugal posiciona-se no 20º lugar global e no 3º 
face aos seus pares.

Relativamente a água e saneamento:

• Decréscimo de 6 lugares, posicionando-se no 14º lugar 
ao nível global, com margem para melhoria, embora 
numa posição de destaque face aos pares (2º lugar)

• Posicionamento em 20º lugar a nível global, embora 
3º lugar face aos seus pares no acesso a água 
canalizada.

Ao nível da nutrição e cuidados médicos básicos, 
Portugal ocupa a 37ª posição a nível global e 9ª entre os 
pares na taxa de morte materna por 100.000 habitantes. 

Ao nível de abrigo, o país posiciona-se na 26ª posição a 
nível global (registou uma subida de 5 lugares) com um 
desempenho superior ao expectável face aos pares no seu 
grupo.
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Observações nacionais
Foundations of Wellbeing

Foundations of Wellbeing 
Overall Ranking = 27 | Ranking face aos pares = 4º

FraquezasForças

Apresenta uma das melhores posições ao nível da 
esperança média de vida aos 60 anos – 20º a nível 
global e 1º entre pares.

Embora bem posicionado, no acesso a serviços de saúde 
essenciais, há possibilidade de melhoria na qualidade 
desse acesso.

Na qualidade ambiental, mais especificamente no número de 
mortes atribuídas à poluição do ar, Portugal assume a 13ª 
posição a nível global e a 2ª entre os pares.

No que diz respeito a acesso a conhecimento básico:

• Encontra-se na 2ª pior posição (a seguir à Malásia) 
entre pares na taxa de literacia de adultos (94.48%)

• 50º lugar a nível global e 12º lugar entre os pares no 
que diz respeito à paridade de género no ensino 
secundário.

Entre os pares, Portugal é o 4º pior país ao nível de taxa 
de utilização da internet, assumindo a 46ª posição a 
nível global.

Legenda: Desempenho em relação aos pares                     O – Bom          O –Expectável O – Mau

Apresenta uma boa posição ao nível do acesso a 
serviços essenciais de saúde: 27º a nível global e 4º 
entre pares.

Top performer global: Japão
Top performer grupos: Eslovénia
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Observações nacionais
Opportunity

Opportunity
Overall Ranking = 22 | Ranking face aos pares = 1º

FraquezasForças

3º lugar a nível global no indicador de direitos 
pessoais, onde se registou o maior declínio de pontuação 
a nível global.

A nível de inclusão:

• Destaque para a posição ocupada no indicador não 
discriminação de minorias – 1º face aos pares e 5º a 
nível global.

• 12ª posição a nível global 

Ocupa o 68º lugar ao nível do número médio de anos de 
ensino superior da população. Entre pares é o 2º pior
país, sendo a Rússia o melhor país do grupo.

Apresenta o 2º menor número de anos na escolaridade 
feminina face aos pares, sendo o melhor a Polónia. A nível 
global, assume a 65º posição.

Portugal apresenta uma margem para progressão no 
que concerne ao acesso a educação superior, 
mantendo o 36º lugar do ano anterior, sendo o 7º pior 
país em relação aos seus pares.

Encontra-se na 10ª posição global face a alunos que 
frequentam universidades em rankings globais (50%), 
sendo que apenas a Eslovénia e a República Checa o 
ultrapassa (face a pares).

Legenda: Desempenho em relação aos pares                     O – Bom          O –Expectável O – Mau

Destaca-se a igualdade de poder político por grupo 
social, em 2º lugar a nível global.

Top performer global: Irlanda
Top performer grupos: Portugal
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Anexos
Resultados nacionais de 2017
Scorecards de Portugal – 2014, 
2015, 2016 e 2017
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Resultados nacionais de 2017
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Anexos
Observações nacionais - 2017

Basic Human Needs 
Overall Ranking = 16 | Ranking face aos pares = 3º

FraquezasForças

Top performer: Dinamarca

Legenda: Desempenho em relação aos pares
O – Bom          O –Expectável O – Mau

Portugal posiciona-se no 14º lugar ao nível de segurança 
pessoal e no 3º face aos seus pares

No que diz respeito à mortalidade infantil, o país 
posiciona-se no 14º lugar global e em 5º lugar face aos 
pares

Posicionamento no 81º ao nível de disponibilidade de 
alojamento a preços acessíveis, com margem para 
melhoria, embora numa posição mediana face aos pares

Ao nível da Saúde, as suas oportunidades são:

• Posicionamento de 53º a nível global e 13º entre os 
pares face a mortes por doenças infectocontagiosas

• 33ª posição a nível global e 10ª entre os pares na 
taxa de morte materna por 100.000 habitantes 

Ao nível de criminalidade percecionada e crimes 
violentos Portugal posiciona-se na 1ª posição a nível 
global e entre os seus pares
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Anexos
Observações nacionais - 2017

Foundations of Wellbeing 
Overall Ranking = 20 | Ranking face aos pares = 2º

FraquezasForças

Top performer: Suíça

Apresenta uma das melhores posições ao nível da 
esperança média de vida aos 60 anos – 18º a nível 
global e 3º entre pares (com a Espanha e Chile nos 
primeiros lugares)

No que respeita à morte por doenças não 
contagiosas, assume a 3º posição entre pares e a 24ª 
posição a nível global

Na qualidade ambiental, mais especificamente no número de 
mortes atribuídas à poluição do ar, Portugal assume a 12ª 
posição a nível global e a 2ª entre os pares

Encontra-se na 3ª pior posição (a seguir à Malásia e 
Grécia) na taxa de literacia de adultos (95,4%)

Entre os pares, Portugal é o 4º pior país ao nível de taxa 
de utilização da internet, assumindo a 40ª posição a 
nível global

A taxa de suicídio (9,7 em 100k habitantes) é a 55ª 
mais alta a nível global; face aos pares, ocupa a 5ª 
posição

Ao nível de tratamento de águas residuais, Portugal é o 
6º pior país, assumindo a 33º lugar a nível global 

Posiciona-se, face aos pares, no 4º lugar no índice de 
liberdade de impressa e no 21º na perspetiva global

Legenda: Desempenho em relação aos pares
O – Bom          O –Expectável O – Mau
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Anexos
Observações nacionais - 2017

Opportunity
Overall Ranking = 20 | Ranking face aos pares = 2º

FraquezasForças

Top performer: Canadá

A nível de tolerância e inclusão, ocupa a 13ª posição a 
nível global (destaque para a não discriminação de 
minorias – 5º a nível global e 2º face a pares)

Face aos pares, ocupa o 2º lugar na tolerância a 
emigrantes

Entre pares, destaca-se na liberdade de escolha 
pessoal, sendo apenas ultrapassado pela Eslovénia

Ocupa o 63º lugar ao nível do número médio de anos de 
ensino superior da população. Entre pares é o pior país, 
sendo o Rússia o melhor país do grupo

Apresenta o menor número de anos na escolaridade 
feminina face aos pares, sendo o melhor a Polónia. A nível 
global, assume a 63º posição

Portugal apresenta uma margem para progressão no 
que concerne ao acesso a educação superior, sendo o 
4º pior país em relação aos seus pares

Encontra-se na 6ª posição global face a alunos que 
frequentam universidades em rankings globais (50%), 
sendo que apenas a Eslovénia o ultrapassa (face a pares)

Legenda: Desempenho em relação aos pares
O – Bom          O –Expectável O – Mau

Portugal encontra-se na 3ª posição na tolerância a 
homossexuais, face aos seus pares
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Scorecards de Portugal – 2014, 
2015, 2016 e 2017
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Anexos
Scorecard de Portugal 
2014

Score: 80,49
PIB per capita:21,032
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Anexos
Scorecard de Portugal 
2015

PIB per capita:22,300
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Anexos
Scorecard de Portugal 
2016
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Anexos
Scorecard de Portugal 
2017
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