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No ano de 2001, registaram-se 3024 milhares de alojamentos cablados. Tomando como
referência os dois anos anteriores, observou-se um aumento progressivo do número de
alojamentos possuindo ligações por cabo, representando um aumento de 16,3% face a 2000
e 33,7% face a 1999.

Do mesmo modo, o número de assinantes nesse período registou a mesma tendência,
representando em 2001, 1119 milhares de assinantes. A barreira do milhão de assinantes foi
ultrapassada nesse ano, sendo que em 2000 eram apenas 925 mil assinantes e 760 mil em
1999.
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Agregado - conjunto de indivíduos que reside no mesmo alojamento e cujas despesas habituais
em alojamento e alimentação são suportadas conjuntamente (orçamento comum),
independentemente da existência de laços de parentesco;
Alojamentos cablados – alojamento conectado com serviços de cabo (i.e., através de uma rede
de conexão via cabo)

Pode obter mais informações sobre este assunto no Eurostat

http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-catalogue/EN?catalogue=Eurostat&search=quick&sorted_by=date&query_string=cinema
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