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O Relatório de Actividades do Sistema Estatístico Nacional (SEN) de 2010 é constituído por esta Síntese, na
qual se destacam as principais realizações e resultados alcançados, e pelos Relatórios de Actividade do
Conselho Superior de Estatística (CSE) e das Autoridades Estatísticas1, os quais devem ser consultados para
maior detalhe informativo.
A actividade do SEN em 2010 procurou corresponder às orientações consagradas nos Planos de Actividade
do CSE e das Autoridades Estatísticas para 2010, nas Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional 20082012, nas Deliberações do CSE, no Relatório de Avaliação do Estado do SEN (2009), no Programa Estatístico
da Comissão da União Europeia para 2010 e nos programas de actividades elaborados no âmbito do
Comité de Estatísticas do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC).
Foram concretizadas, em 2010, acções definidas com prioritárias pelo Conselho, no âmbito da
coordenação estatística do SEN, designadamente:
•

A apreciação pelo CSE, e posterior assinatura e homologação, de sete propostas de delegação de
competências do Instituto Nacional de Estatística, noutras entidades públicas, para a produção de
estatísticas oficiais; e,

•

Uma profunda reflexão e definição de um modelo de funcionamento dos seus grupos de trabalho que
contribuirá para a reflexão sobre áreas estatísticas relevantes para a tomada de decisão onde
prevalecem fragilidades ou é necessário acompanhamento metodológico.

As Autoridades Estatísticas nos respectivos planos de actividades para 2010 fixaram e concretizaram um
conjunto de objectivos que visam assegurar uma produção estatística de qualidade que garanta a
satisfação dos utilizadores das estatísticas portuguesas, tendo sido atribuída uma prioridade especial ao
desenvolvimento de acções que contribuam para melhorar a sua utilização e promover a literacia
estatística.

1

Instituto Nacional de Estatística, Banco de Portugal e Serviço Regional de Estatística dos Açores e Direcção Regional de Estatística da
Madeira (para as estatísticas de âmbito estritamente regional) e Entidades com Delegação de Competências do INE no âmbito da Lei
nº22/2008 de 13 de Maio: a Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura do Ministério da Agricultura (MADRP), a Direcção-Geral de
Energia e Geologia (MEID), o Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação (ME), a Agência para a Sociedade do Conhecimento,
IP – UMIC (MCTES), o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (MCTES), o Gabinete de Estratégia e
Planeamento (MTSS) e a Direcção-Geral da Política de Justiça (MJ).
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Foram igualmente concretizados os principais objectivos das Autoridades Estatísticas, cabendo destacar
pela sua relevância o progresso observado ao nível da qualidade das estatísticas oficiais, designadamente
que se refere ao cumprimento dos prazos, e também a melhoria da eficiência nos processos de recolha da
informação e de acções no âmbito da difusão estatística.

Sublinha-se igualmente o facto de ter sido, por decisão da Organização das Nações Unidas, celebrado
pela primeira vez, a 20 de Outubro de 2010, o “ Dia Mundial da Estatística”. Para assinalar este
acontecimento foi organizado pelo CSE, um Workshop sobre AS ESTATISTICAS OFICIAIS e as Autoridades
Estatísticas participaram neste, e noutros eventos organizados com o mesmo objectivo.

A. Actividades em destaque no âmbito do Sistema Estatístico Nacional | 2010
Conselho Superior de Estatística

O Conselho decidiu que a sua actividade em 2010 se deveria centrar na consolidação de orientações
entretanto já aprovadas, reconhecidas como prioritárias e identificadas em documentos aprovados pelo
Conselho.

Para além das actividades atrás mencionadas, destacam-se as seguintes:
•

Aprovação de Classificações relevantes, designadamente a Classificação Portuguesa de Profissões 2010;

•

Sensibilização das entidades da Administração Pública para a utilização dos instrumentos de
coordenação aprovados para o SEN;

•

Articulação institucional visando o aumento da qualidade da informação produzida no âmbito do SEN,
através do acompanhamento do Sistema de Informação da Classificação das Actividades Económicas
(SICAE) e da apropriação da informação constante do Sistema de Informação Empresarial Simplificado
(IES);

•

Inicio da reflexão sobre a preparação dos Regulamentos do Segredo Estatístico;

•

Identificação da necessidade de preparação de um documento regulamentar sobre o princípio do
segredo estatístico e de outros documentos que definam, designadamente, ajustamentos a introduzir no
teor das deliberações e dos compromissos de sigilo, visando definir com maior rigor as obrigações das
entidades a quem são cedidos dados estatísticos confidenciais;

•

Implementação e acompanhamento das medidas constantes do Plano de Acção para cumprimento
dos prazos de disponibilização das estatísticas portuguesas, com decisões, designadamente no âmbito
da partilha das acções de formação entre as entidades do SEN e da promoção de acções para a
intensificação da utilização de fontes administrativas;

•

Prossecução da consolidação dos progressos registados na qualidade das estatísticas oficiais,
designadamente no que se refere ao cumprimento de prazos;

•

Concretização dos Planos de Acção das Secções do Conselho, designadamente promovendo a
apresentação de metodologias e de projectos estatísticos pelos produtores da informação estatística,
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mas também pelos seus utilizadores;
•

Continuação do acompanhamento dos trabalhos de preparação dos Censos 2011, de acordo com o
cronograma previsto;

•

Adopção de um novo modelo para acompanhamento das reuniões internacionais e divulgação de
documentos nacionais e internacionais relevantes;

•

Sensibilização da sociedade para a relevância da estatística promovendo a divulgação de Notas de
Informação à Comunicação Social.

Instituto Nacional de Estatística

Do vasto conjunto de actividades desenvolvidas pelo INE, destacam-se:

No âmbito da função Coordenação do Sistema Estatístico Nacional:
•

Assinatura dos sete Protocolos de Delegação de Competências.

•

Concretização da cooperação inter-institucional com as entidades com delegação de competências,
com outras instituições que colaboram com o INE em estreita parceria para a prossecução de projectos
de interesse relevante e com impacto na sociedade e com a comunidade científica.

No âmbito da melhoria de eficiência nos processos de recolha de informação:
•

Continuação da expansão da recolha telefónica (CATI) nos inquéritos por entrevista.

•

Intensificação da recolha de informação por via electrónica no INE e na maioria das restantes Entidades.

No âmbito da produção estatística:
•

Conclusão do Recenseamento Agrícola 2009.

•

Continuação da preparação dos Censos 2011, nas suas várias vertentes.

•

Finalização do processo de mudança de base das Contas Nacionais, com adopção de 2006 como ano
de referência.

•

Antecipação de 1 mês da disponibilização dos dados definitivos de 2008 do Sistema de Contas
Integrado das Empresas, não obstante o alargamento do prazo de entrega da Informação Empresarial
Simplificada em 15 dias.

•

Realização do Inquérito às Despesas das Famílias 2010 (IDEF).

•

Realização do Inquérito ao Consumo de Energia Doméstico, no 4º trimestre de 2010, decorrente de
protocolo de colaboração com a DGEG|MEID.

•

Realização do Inquérito à Situação Financeira das Famílias, em parceria com o Banco de Portugal.

•

Concretização da transição do modo de recolha CAPI para CATI (recolha telefónica) no Inquérito ao
Emprego.

•

Actualização e divulgação da Balança Alimentar Portuguesa para o período 2003-2008.

•

Divulgação dos primeiros resultados do Inquérito às Empresas de Comércio 2008.

•

Reformulação metodológica do Inquérito ao Transporte Rodoviário de Mercadorias, para execução em
2011.
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•

Concretização dos ajustamentos nas operações estatísticas no âmbito da introdução do Sistema de
Normalização Contabilística, em substituição do Plano Oficial de Contas.

•

Implementação do Relatório Único pelo GEP|MTSS, no que concerne à inclusão dos Anexos previstos
para 2010.

No âmbito da difusão estatística:
•

Taxa de execução de 95% de disponibilização de informação estatística no prazo no INE. Para o
conjunto do INE e das outras Entidades a mesma taxa apresenta um valor de 90,9%.

•

Crescimento de 34% de disponibilização de Indicadores no Banco de Dados de Difusão acessível através
do Portal do INE.

•

Redução do tempo médio de respostas a pedidos de esclarecimento e de informação gratuitos.

•

Intensificação da disponibilização on-line de informação estatística produzida pelas Entidades
Intervenientes na Produção Estatística Nacional.

No âmbito da cooperação estatística:
•

Liderança do INE de projectos de grande envergadura e importância na UE, designadamente:
“Paridades de Poder de Compra” no Grupo dos Países do Sul da Europa; “SDMX – Statistical Data and
Metadata Exchange” e “Projecto-piloto europeu de construção de índices de preços para habitação
própria”.

•

Assinatura de dois Contratos de assistência técnica entre o INE de Portugal e o INE de Moçambique, no
âmbito do Fundo Comum para Moçambique.

Banco de Portugal

O Banco de Portugal cumpriu os objectivos definidos no domínio da função estatística no que respeita à
qualidade e ao rigoroso cumprimento dos prazos de divulgação estabelecidos para os diferentes domínios
de produção estatística da sua responsabilidade.

No contexto da expansão do sistema de difusão estatística merecem destaque as alterações, os novos
conteúdos estatísticos e a respectiva metainformação introduzidos no sistema BPstat | Estatísticas online,
traduzindo-se, não só, na activação de uma nova versão multi-browser do BPstat, que veio permitir o acesso
a este sistema a partir dos principais browsers, como também, na divulgação de nova informação
estatística nas componentes cronológica e multidimensional. Refira-se, ainda, que no final do ano de 2010 o
BPstat registava mais 2 814 utilizadores, ultrapassando os 10 000 utilizadores registados.

O Boletim Estatístico, divulgado pelo Banco de Portugal numa base mensal, integrava, no final de 2010,
cerca de seis mil e quinhentas séries estatísticas, agrupadas em trinta e seis secções. O aumento das séries
estatísticas divulgadas no “Boletim Estatístico” foi conseguido a par de uma redução dos Recursos Humanos
afectos à função estatística.
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Procedeu à divulgação de novos conteúdos no âmbito das estatísticas monetárias e financeiras
(cedência/absorção de liquidez, detalhes adicionais sobre operações de politica monetária do Eurosistema
e fundos de investimento), central de responsabilidades de créditos (empréstimos a particulares), cambiais
(séries históricas de taxas de câmbio sobre o escudo) e pagamentos (detalhes por instrumento). Foi,
igualmente, efectuada uma conversão de diversas estatísticas da responsabilidade do Banco de Portugal
na sequência da adopção da Classificação Portuguesa das Actividades Económicas Revisão 3 (CAE-Rev3).

Prosseguiu a modernização dos sistemas de informação que suportam a recolha e o tratamento da
informação estatística da responsabilidade do Banco de Portugal, com particular relevo para a entrada em
produção, em Julho de 2010, do novo sistema de compilação no âmbito das Estatísticas Monetárias e
Financeiras, visando dar resposta aos requisitos de reporte ao BCE, a conclusão do projecto de
desenvolvimento do novo sistema de compilação de estatísticas sobre sociedades e fundos de titularização
de créditos e a realização do Estudo Prévio para a Reformulação do Sistema de Informação que suporta a
compilação das estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional.

O Banco de Portugal deu início à publicação da série Estudos da Central de Balanços e promoveu a 1ª
Conferência da Central de Balanços, subordinada ao tema “A informação como elemento chave para
enfrentar os desafios que se colocam às empresas portuguesas na actual conjuntura económica nacional e
internacional”.

Serviço Regional de Estatística dos Açores

Relativamente ao Plano Estratégico 2008-2012, até ao ano de 2010 ficaram concluídas 62% das medidas e
60% das linhas de actividade.

No conjunto da actividade estatística levada a cabo no ano de 2010, como delegação do INE e como
autoridade estatística, o SREA esteve envolvido num total de 105 operações estatísticas (92 na qualidade de
Delegação do INE e 13 como Autoridade Estatística), com mais de 29 mil unidades inquiridas. Estes valores
representam um acréscimo, relativamente ao ano anterior, de 15% no nº de operações estatísticas e de 44
% no nº de entidades inquiridas.

No âmbito dos projectos de âmbito regional implementados durante o ano de 2010, destacam-se dois
projectos, o CONTRIMAC (projecto de trimestralização do PIB regional) e o METAMAC (projecto para a
inclusão da Metainformação na difusão da informação estatística), desenvolvidos no âmbito da Iniciativa
Comunitária do PCT – Programa Cooperação Transnacional - MAC 2007-2013, em conjunto com a DREM e
com o ISTAC das Canárias. Além desses dois projectos iniciou-se ainda o estudo para a construção de um
indicador coincidente de evolução infra-anual da actividade económica dos Açores.
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Direcção Regional de Estatística da Madeira

No âmbito dos projectos estatísticos implementados durante o ano de 2010, destacam-se os seguintes
resultados:
•

Implementação do Sistema Integrado de Informação Estatística Oficial para a RAM – por restrições
orçamentais parte do objectivo transitou para 2011 (50%).

•

Disponibilização de mais informação com recurso à utilização de novas tecnologias – objectivo
alcançado (90%).

•

Desenvolvimento de projectos de cooperação com as autoridades estatísticas dos Açores e de
Canárias – objectivo alcançado (90%).

•

Inicio de um projecto de gestão da qualidade e desenvolver um projecto de gestão documental –
objectivo parcialmente atingido (75%).

•

Promoção e participação em acções de formação – objectivo superado (128,30%).

Das actividades desenvolvidas durante o ano destacam-se as seguintes:
•

Aumento dos conhecimentos em Metainformação por parte dos colaboradores da DREM.

•

Disponibilização de mais indicadores estatísticos na Datawarehouse da DREM.

•

Implementação do Sistema de Gestão Centralizada, por via electrónica, dos pedidos de informação.

•

Disponibilização no Portal da DREM de séries cronológicas longas para as diversas áreas estatísticas.

•

Implementação de acções de melhoria em todas as áreas da DREM.

•

Continuação da execução dos projectos de cooperação com Açores e Canárias – METAMAC e
CONTRIMAC.

B. Recursos
Nos termos da Lei do SEN os encargos financeiros com o funcionamento do Conselho foram suportados
pelo Orçamento do INE.
As Autoridades Estatísticas, para o desenvolvimento das acções incluídas nos respectivos Planos de
Actividade, contaram com os meios financeiros contemplados nos respectivos orçamentos anuais e com os
recursos humanos e materiais disponíveis para esse fim.
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Recursos financeiros

Os recursos financeiros afectos ao Sistema Estatístico Nacional – funcionamento do Conselho Superior de
Estatística e actividade estatística das Autoridades Estatísticas – foram os seguintes:
•

Conselho Superior de Estatística – 287. 9 mil Euros.

•

Instituto Nacional de Estatística e outras entidades2 – 51.6 milhões de Euros.

•

Serviço Regional de Estatística dos Açores - 1.6 milhões de Euros.

•

Direcção Regional de Estatística da Madeira – 1.4 milhões de Euros.

Recursos humanos
À actividade do Sistema Estatístico Nacional foram afectos os seguintes recursos humanos:
•

O Secretariado do Conselho constituído por 7 pessoas, para apoio às actividades do CSE, as quais
envolvem um total de cerca de 260 participantes (membros do Conselho e outros participantes em
Grupos de Trabalho).

•

As Autoridades Estatísticas, para o desenvolvimento das actividades estatísticas executadas em 2010,
contaram com 1.179 colaboradores dos respectivos quadros, assim distribuídos:
•

Instituto Nacional de Estatística – 789

•

Banco de Portugal – 81

•

Serviço Regional de Estatística dos Açores – 49

•

Direcção Regional de Estatística da Madeira – 53

•

Entidades com Delegação de Competências do INE e outras entidades que participaram na
actividade desenvolvida pelo INE – 207

21 Setembro 2011

2

Por ter sido um ano de transição, no âmbito do processo de delegação de competências, inclui recursos financeiros afectos ao INE,

entidades com delegação de competências e outras entidades especificadas no Relatório de Actividades.
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