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Nota Prévia
No cumprimento da função de autoridade estatística na Região Autónoma dos
Açores o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) apresenta o seu Relatório de
Actividades para o ano de 2010, de acordo com o modelo estabelecido pelo Conselho
Superior de Estatística, através da sua 8ª Deliberação, aprovada em 10 de Julho de
2009.
À semelhança do que vem sendo prática, este Relatório inclui toda a actividade
levada a cabo pelo SREA, tanto na qualidade de autoridade estatística como de delegação
do INE.
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Sumário Executivo
De acordo com a Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 22/2008, de 13 de
Maio) o SREA assume uma dupla função: 1) autoridade estatística na Região Autónoma
dos Açores para as estatísticas oficiais de interesse exclusivo dos Açores e 2) delegação
do INE, I.P., para as estatísticas oficiais de âmbito nacional que abrangem a Região
Autónoma dos Açores.
Neste sentido, e de modo a reflectir a totalidade da actividade desenvolvida, o
Relatório de Actividades do SREA para 2010, inclui todos os projectos previstos no Plano
de Actividades deste Serviço para 2010, bem como da actividade programada pelo INE e
abrangendo a Região Autónoma dos Açores. Tal como é normal a produção estatística
realizada na qualidade de delegação do INE representou, em 2010, um volume bastante
superior à produção estatística realizada na qualidade de autoridade estatística, ou seja
88% contra 12%, respectivamente.
No Plano Estratégico do SREA para 2008-2012, produzido em consonância com as
Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional para o mesmo período, foram
estabelecidos os seguintes objectivos estratégicos:
−

Assegurar a satisfação das necessidades dos utilizadores;

−

Assegurar a racionalização e a eficiência da produção de estatística na Região;

−

Assegurar uma imagem de qualidade e de credibilidade do processo de
produção da informação;

−

Valorizar as competências dos recursos humanos afectos à produção estatística

Sendo assim, foram estabelecidos para 2010 os objectivos operacionais, os quais
constam do Quadro de Responsabilização e Avaliação (QUAR) (quadro 1).
Quadro 1 – Resumo do QUAR
R e s u lt a d o s
O b je ct iv o / In d ica d o r

M eta
2010

E x e cu t a d o

V a r ia çã o

O b je c t iv o 1 ‐ R e fo r ç a r o p a p e l d e c o o r d e n a ç ã o d o S R E A c o m o a u t o r id a d e e st a t íst ic a n a R A A
A u m e n ta r a ta x a m é d ia d e re s p o s ta d o s In q u é ri to s re a liz a d o s n a R e g iã o ( % )

8 4 ,8

8 5 ,1

1 0 0 ,4 %

N º d e e n tid a d e s c o m d e le g a ç ã o d e c o m p e tê n c ia s / p ro to c o lo s f o rm a liza d o s

3

4

1 3 3 ,3 %

80

91

1 1 3 ,8 %

N º d e re s p o s ta s re c o lh id a s p o r v ia e le c tró n ic a

1280

1975

1 5 4 ,3 %

N º d e e n tre v is ta s te le f ó n ic a s re a liza d a s

2432

2761

1 1 3 ,5 %

83

94

1 1 3 ,3 %

% d e u tiliza d o re s c o m a p re c ia ç ã o p o s itiv a s o b re a a c tiv id a d e d o S R E A

5 5 ,0 %

7 0 ,6 %

1 2 8 ,4 %

% d a s o p e ra ç õ e s e s ta tís tic a s q u e c u m p re m o s p ra z o s d e d is p o n ib iliza ç ã o d a
in fo rm a ç ã o

9 7 ,0 %

9 7 ,4 %

1 0 0 ,4 %

O b je c t iv o 2 ‐ F o r m a r o s c o la b o r a d o r e s d o S R E A
N º d e p re s e n ç a s e m a c ç õ e s d e f o rm a ç ã o
O b je c t iv o 3 ‐ M o d e r n iza r o s p r o c e sso s d e r e c o lh a d a in fo r m a ç ã o

O b je c t iv o 4 ‐ A u m e n t a r a u t iliza ç ã o d e fo n t e s a d m in ist r a t iv a s
N º d e F o n te s A d m in is tra tiv a s u tiliza d a s
O b je c t iv o 5 ‐ M e lh o r a r a r e le v â n c ia / u t ilid a d e d a in fo r m a ç ã o e st a t íst ic a

T a x a d e E x e c u ç ã o G lo b a l

117,99%
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De acordo com as taxas de realização verificadas e ilustradas de forma resumida no
quadro seguinte pode concluir-se que o SREA atingiu em 2010 um BOM desempenho
global (117,9%), em resultado da superação da totalidade dos objectivos definidos.
Este bom desempenho do SREA ficou a dever-se a vários aspectos, de entre os quais
se realça, para além do empenho e qualidade do trabalho realizado pelos colaboradores,
a implementação de novas aplicações para a gestão e controlo do funcionamento do
Serviço (GESTOR e SIAG), o aumento das respostas obtidas através da inquirição
electrónica (CATI e CAPI) e o aumento da informação divulgada através do portal na
internet.
Relativamente ao Plano Estratégico 2008-2012 refira-se que durante o ano de 2010
ficaram concluídas 62% das medidas e 60% das linhas de actividade (quadro 2).
De realçar, ainda, a circunstância de, no âmbito do artigo 14º da Lei do SEN, ter
sido apreciado favoravelmente em reunião da Secção Permanente de Coordenação
Estatística do Conselho Superior de Estatística o Projecto de Decreto Regulamentar
Regional relativo à nova orgânica do SREA, projecto este que irá contribuir para uma
melhor adequação da actividade deste serviço às exigências actuais.
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I. Enquadramento da Actividade Estatística
A missão do SREA de “… produzir e divulgar informação estatística oficial de
qualidade, contribuindo para a cidadania e para o desenvolvimento de uma sociedade do
conhecimento e em mudança” desenvolve-se tanto na qualidade de autoridade estatística
regional, no que respeita às estatísticas oficiais de interesse exclusivo da Região
Autónoma dos Açores, como na qualidade de delegação do Instituto Nacional de
Estatística, I.P., no que respeita às estatísticas oficiais de âmbito nacional.
Sendo assim, a actividade levada a cabo pelo SREA encontra-se enquadrada, do
ponto de vista legal, pela sua Lei Orgânica (Decreto Regulamentar Regional nº
18/2007/A, de 18 de Setembro) e pela Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei nº
22/2008, de 13 de Maio) e, do ponto de vista programático e operacional, pelo Plano
Estratégico do SREA para 2008-2012, definido de acordo com as Linhas Gerais de
Actividade Estatística Nacional para o mesmo período, e as prioridades definidas a
nível regional para 2010, resultantes das necessidades dos utilizadores regionais, e
pelo Programa do X Governo Regional dos Açores.
De acordo com a Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei n.º 22/2008, de 13 de
Maio) o SREA assume uma dupla função: 1) autoridade estatística na Região Autónoma
dos Açores para as estatísticas oficiais de interesse exclusivo dos Açores e 2) delegação
do INE, I.P., para as estatísticas oficiais de âmbito nacional que abrangem a Região
Autónoma dos Açores.
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II. Principais Objectivos e Actividades Realizadas
Neste ponto descreve-se a actividade levada a cabo pelo SREA durante o ano de
2010, de acordo com os objectivos definidos e as medidas adoptadas, tal como se pode
observar no quadro seguinte.
Quadro 2 – Objectivos e Medidas
R e s u lt a d o s
O b je ct iv o / In d ica d o r

M eta
2010

E x e cu t a d o

V a r ia çã o

O b je c t iv o 1 ‐ R e fo r ç a r o p a p e l d e c o o r d e n a ç ã o d o S R E A c o m o a u t o r id a d e e st a t íst ic a n a R A A
A u m e n ta r a ta x a m é d ia d e re s p o s ta d o s In q u é ri to s re a liz a d o s n a R e g iã o ( % )

8 4 ,8

8 5 ,1

1 0 0 ,4 %

N º d e e n tid a d e s c o m d e le g a ç ã o d e c o m p e tê n c ia s / p ro to c o lo s f o rm a liza d o s

3

4

1 3 3 ,3 %

80

91

1 1 3 ,8 %

N º d e re s p o s ta s re c o lh id a s p o r v ia e le c tró n ic a

1280

1975

1 5 4 ,3 %

N º d e e n tre v is ta s te le f ó n ic a s re a liza d a s

2432

2761

1 1 3 ,5 %

83

94

1 1 3 ,3 %

% d e u tiliza d o re s c o m a p re c ia ç ã o p o s itiv a s o b re a a c tiv id a d e d o S R E A

5 5 ,0 %

7 0 ,6 %

1 2 8 ,4 %

% d a s o p e ra ç õ e s e s ta tís tic a s q u e c u m p re m o s p ra z o s d e d is p o n ib iliza ç ã o d a
in fo rm a ç ã o

9 7 ,0 %

9 7 ,4 %

1 0 0 ,4 %

O b je c t iv o 2 ‐ F o r m a r o s c o la b o r a d o r e s d o S R E A
N º d e p re s e n ç a s e m a c ç õ e s d e f o rm a ç ã o
O b je c t iv o 3 ‐ M o d e r n iza r o s p r o c e sso s d e r e c o lh a d a in fo r m a ç ã o

O b je c t iv o 4 ‐ A u m e n t a r a u t iliza ç ã o d e fo n t e s a d m in ist r a t iv a s
N º d e F o n te s A d m in is tra tiv a s u tiliza d a s
O b je c t iv o 5 ‐ M e lh o r a r a r e le v â n c ia / u t ilid a d e d a in fo r m a ç ã o e st a t íst ic a

T a x a d e E x e c u ç ã o G lo b a l

117,99%

II.1. Na qualidade de Delegação do INE
1. Actividades gerais
O SREA participou nas diversas actividades para a implementação dos projectos
estatísticos de âmbito nacional na Região, as quais incluem a gestão e
manutenção de ficheiros de Unidades Estatísticas, recolha e tratamento de
informação e formação do pessoal envolvido.

2. Principais Projectos
No âmbito dos projectos de âmbito nacional implementados durante o ano de 2010
(ver quadro 7 em anexo), destacam-se os seguintes:
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Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Recenseamento da População e da Habitação 2011
- Coordenação, organização e
execução da operação na Região
• Concluído o Inquérito Piloto
- Inquérito Piloto nas freguesias da
• Participação/Coordenação
Fajã de Cima e São José, do
actividades de preparação
concelho de Ponta Delgada
operação na Região

Observações

nas
desta

• Formação do Coordenador Regional
• Participação na Preparação do
Inquérito de Qualidade
Recenseamento Geral Agrícola 2009-2010
−
−
−

Conclusão do trabalho de campo
de recolha de informação
Crítica, Validação dos dados
recolhidos
Divulgação de dados provisórios

• Na
generalidade
os
prazos
estabelecidos para a recolha foram
cumpridos. Em São Miguel e Terceira
a recolha até terminou antes dos
prazos inicialmente previstos, uma
vez que os mesmos foram todos
dilatados devido ao período de
suspensão imposto pelo INE.
• Nas ilhas do Pico e Santa Maria foi
onde a recolha terminou mais tarde
devido à desistência de alguns
entrevistadores e à dificuldade em
encontrar novos elementos.

A vertente informática
subjacente
ao
RA09,
continuou este ano a
condicionar de forma
significativa o desenvolvimento dos trabalhos.
Sobretudo
no
que
respeita às operações de
sincronização.

Inquérito ao Emprego – IE/IECAT
• Decorreram os quatro trimestres
deste inquérito, com algumas
alterações quer do programa de
registo, integrado no SPIS, quer no
programa de gestão interna.
• No 2º trimestre à semelhança dos
anos anteriores, foi realizado um
. O IECAT é um inquérito com os
módulo adicional ao inquérito:
mesmos objectivos mas utilizando um
Conciliação da Vida Profissional com
novo
questionário.
Neste
ano
a Vida Familiar. Nesse contexto foi
pretende-se
testar
este
novo
dada formação aos entrevistadores
instrumento de recolha de dados. A
deste inquérito, pela responsável
entrevista deste inquérito realiza-se
desta divisão.
no campo e pelo telefone.
• Foram analisados os resultados do
Inquérito de qualidade e discutidos
juntamente com os reinquiridores.
• Para além do controle de qualidade,
foi realizado o controlo de recolha
telefónico, cujos resultados foram
posteriormente objecto de análise.
• Continuou a ser realizado a recolha
de informação via telefone (CATI).
• Paralelamente a este inquérito
decorreu um outro inquérito ao
emprego
(IECAT)
com
outros
entrevistadores, com o intuito de
testar um novo questionário.
Inquérito às Condições de Vida e Rendimento - ICOR
O IE é um inquérito trimestral
realizado há já vários anos e tem uma
amostra de 1 539 famílias e que visa a
caracterização da população residente
face ao trabalho.

O ICOR é um inquérito anual realizado
a 370 famílias e que tem como
objectivo a recolha de informação
sobre o rendimento dos agregados. As
famílias são inquiridas e seguidas
durante 6 anos.

• Inquérito realizado pelo 7º ano
consecutivo, agora remodelado com
a inclusão de novas famílias, de
acordo com a rotação da amostra e
com o surgimento de novas partições
familiares.
• Neste ano realizou-se mais uma vez
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Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

um módulo acoplado ao questionário
principal: Partilha de Recursos no
Seio do Agregado Doméstico Privado
(PR2010).
• Foi
dada
formação
aos
entrevistadores deste inquérito pela
responsável desta divisão.
Inquérito à Utilização das TIC nas Famílias (IUTIC-F)
O IUITC-F é um inquérito anual
realizado a 446 indivíduos e a 1001
unidades de alojamento, com o
objectivo de recolher a informação
sobre a utilização das tecnologias de
informação e comunicação por parte
das famílias.

• Este inquérito anual, decorreu com
algumas alterações. A principal
residiu no facto de que para além de
um adulto do agregado ser
entrevistado, também foi inquirida
uma criança (de 10 a 15 anos) no
mesmo agregado.

Esta alteração criou um
acréscimo
de
dificuldades
para
entrevistar ambos os
indivíduos
seleccionados
pelo
programa.

INQUÉRITO ÀS DESPESAS DAS FAMÍLIAS (IDEF)
O IDEF é um inquérito quinquenal e
teve o seu início em Fevereiro de 2010
e termina em Fevereiro de 2011. São
inquiridas 1200 famílias e tem como
objectivo a recolha de informação
relativamente às despesas semanais,
mensais, bimensais e anuais das
famílias e dos indivíduos.

• Teve início em Fevereiro esta
operação quinquenal, com a duração
de um ano, e que acompanha as
famílias durante uma quinzena, com
o objectivo de recolher as suas
despesas.
• A formação foi dada por uma técnica
do INE, e a responsável por este
projecto assegurou a formação de
uma entrevistadora.
• Esta
operação
envolveu
15
entrevistadores e 2 supervisores,
tendo havido 3 desistências.

Foram
vários
os
problemas que surgiram
no
decorrer
desta
operação
estatística,
nomeadamente a desistência
de
3
entrevistadores e os
atrasos
na
disponibilização
da
aplicação
informática
para
registo
da
informação.
Conclusão do trabalho
de campo em Fevereiro
de 2011.

INQUÉRITO À SITUAÇÃO FINANCEIRA DAS FAMÍLIAS (ISFF)
O ISSF é um inquérito sem
periodicidade mas que tem a sua
origem no IPEF realizado há cinco
anos. A amostra é composta por 375
famílias e tem como objectivo
recolher informação sobre a situação
financeira das famílias.

• Esta operação iniciou-se no mês de
Março.
• Foi dada formação por técnicas do
Banco
de
Portugal
aos
13
entrevistadores.
• Foi concluída a operação

Inquérito às Despesas dos Residentes
(IDR)
O IDR-P é um inquérito que se realiza
numa primeira fase através de
entrevista
presencial
e
depois
mensalmente
são
realizadas
entrevistas telefónicas. A amostra
abrange 354 alojamentos familiares.

• Este inquérito decorreu no mês de
Novembro com o objectivo de
constituir a amostra para ser
inquirido telefonicamente (CATI) em
2011.
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Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Inquérito ao Consumo de Energia no
Sector Doméstico
O ICESD é um inquérito realizado pela
primeira vez a nível nacional e tem
como objectivo a recolha de
informação para caracterizar os
alojamentos familiares, no que se
refere a determinadas especificidades
que afectam o consumo de energia no
sector doméstico e também fazer um
levantamento
dos
equipamentos
existentes nos alojamentos e ainda
determinar o valor energético para
fins domésticos.
A
amostra
corresponde a
familiares.

• Concluído em Dezembro

deste
inquérito
640 alojamentos

3. Outros Projectos

Definido no Plano de Actividades
Actividade estatística programada pelo
INE e respeitante ao âmbito geográfico
dos Açores
Coordenar/Realizar na Região as
operações estatísticas de âmbito
nacional

Ponto de situação

Observações

Incluída no Quadro 7 em anexo

II.2. Na qualidade de Autoridade Estatística
Tal como referido anteriormente, para além da produção estatística de âmbito
nacional, que continua a ocupar uma parte significativa da sua actividade, o SREA
desenvolve um conjunto de projectos de iniciativa regional, cujo objectivo é permitir um
conhecimento mais aprofundado da realidade Açoriana e dos quais se dá conta neste
ponto.
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1. Actividades gerais
Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

III Jornadas Ibero – Atlânticas de
Estatísticas Regionais - Conta Satélite
do Turismo
• Organizar, no segundo trimestre de
2010, as IV Jornadas de Estatística dos
Açores, durante um dia.

• Não
se
realizaram
estas
jornadas devido a dificuldades
financeiras apresentadas por
alguns
dos
Institutos
de
Estatística convidados.

De acordo com a alínea c) do nº 2 do artigo 10º da Lei do SEN, o SREA participou
nos diversos Grupos de Trabalho do Conselho Superior de Estatística, como consta do
quadro abaixo, participação que se mostrou, mais uma vez, fundamental tanto para a
articulação e coordenação das entidades que constituem o Sistema Estatístico como para
acompanhar a investigação produzida neste âmbito.

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Reunião do Plenário do CSE

• Participação em 4 reuniões

Secção Permanente de Planeamento,
Coordenação e Difusão
Secção Permanente de Estatísticas
Económicas
Secção Permanente de Estatísticas de
Base Territorial
Secção Permanente de Estatísticas
Sociais
Secção Permanente de Segredo
Estatístico
Secção Eventual do CSE para
acompanhamento dos Censos 2011
Grupo de Trabalho dos Contratos
Públicos
Grupo de Trabalho das Contas
Nacionais e Regionais

• Participação em 5 reuniões

Grupo de Trabalho Estatísticas da
Educação e Formação

• Participação em 2 reuniões

Grupo de Trabalho sobre Estatísticas
das Administrações Públicas

• Participação em 2 reuniões

Observações

• Participação em 2 reuniões
• Participação em 2 reuniões.
• Participação em 2 reuniões
• Participação em 2 reuniões
• Participação em 2 reuniões
• Participação numa reunião
• Participação em 2 reuniões
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2. Principais projectos
No âmbito dos projectos de âmbito regional implementados durante o ano de 2010
(ver quadro 8 em anexo), destacam-se os seguintes:

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Contas Regionais
No âmbito deste projecto o SREA irá,
no próximo ano, em colaboração
com o INE, elaborar as Contas
Económicas Agrícolas para os Açores
e iniciar os trabalhos preparatórios
para o cálculo da estimativa do PIB
por ilha.

• Apenas foram iniciados os trabalhos
preparatórios para o cálculo da
estimativa do PIB por ilha.

Estes trabalhos avançaram mais do que
inicialmente previsto.

Contabilidade Trimestral da Macaronésia (CONTRIMAC)
Conclusão
do
estudo
de
trimestralização do PIB Regional.
Com este projecto será possível
acompanhar,
com
periodicidade
trimestral, a evolução dos principais
agregados da economia e, ao mesmo
tempo, proporcionar instrumentos de
análise
e
comparação
do
desenvolvimento económico e social
de cada uma das três Regiões
envolvidas

• Compilação das Séries mensais
desde 1990-2010 para cerca de 90
variáveis.
• Selecção
das
actividades
e
variáveis a considerar no modelo.
Tratamento das séries das variáveis
seleccionadas. Recolha de séries de
deflactores para cada actividade.
• Realização de tarefas de cálculo
dos indicadores sintéticos para
cada actividade, de 1995 a 2010.
• Participação em reuniões e acções
de formação.

Sistema Integrado de Dados e Metadados Estatísticos da Macaronésia (METAMAC)
Desenvolver um projecto de I&D que
estude e utilize novas tecnologias
relacionadas com a gestão do
conhecimento, visando melhorar não
só a gestão mas, especialmente, a
publicação e difusão das estatísticas
produzidas nas regiões da Macaronésia

• Foi efectuado levantamento das
necessidades de cada um dos 3
parceiros;
• Realizou-se uma acção de formação
nas Canárias, a qual contou com a
presença de dois técnicos do SREA

Projecto a concluir em
2013.
Foi estudada a integração
do software PC-Axis no
Portal do SREA

• Foi feita uma pesquisa bibliográfica
para a elaboração do modelo de
Metadados
Fluxos Comerciais Interterritoriais
Com este projecto pretende-se
melhorar o conhecimento sobre as
trocas comerciais entre os Açores, o
Continente
e
a
Madeira,
possibilitando uma melhor avaliação
da dependência da Região face ao
exterior. Esta informação será obtida
através dos anexos M e L do projecto
IES
–
Informação
Empresarial
Simplificada.

• Não concluído.
• Foram realizados contactos com o
DEE do INE, aguardando-se, à
semelhança dos anos anteriores, o
envio da informação por parte da
DGCI.
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Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Construção de um Indicador Coincidente para a RAA
Início do estudo para a elaboração
de um indicador coincidente de
evolução infra-anual da actividade
económica da Região Autónoma dos
Açores

• Continuação da compilação das
Séries mensais desde 1990-2010
para 87 variáveis.
• Selecção das variáveis a incluir no
cálculo do Indicador, a partir das
correlações
com
o
VAB.
Normalização
das
séries
das
variáveis seleccionadas e início do
cálculo do indicador.
• Início da elaboração das Notas
Metodológicas.

Estimativa das Contas Não Financeiras e da Dívida da Administração Pública Regional
Cálculo da Estimativa das Contas Não
Financeiras
e
da
Dívida
da
Administração
Pública
Regional
(Projecto realizado de acordo com a
competência atribuída pela Lei das
Finanças Regionais, Lei nº 1/2007)

• Cálculo da Dívida Pública da RAA,
com o apoio do BdP, para os anos
de 2006, 2007, 2008 e 2009.
• Estimativa
das
Contas
Não
Financeiras no âmbito do PDE.

Turismo em Espaço Rural
O SREA passará a incluir nos seus
inquéritos realizados na Região as
necessidades estatísticas nacionais
definidas pelo ITP (estes inquéritos
não são realizados pelo INE),
diminuindo, desta forma, a carga
estatística sobre os informadores.

• Foi consolidado o acordo efectuado
entre o SREA e o Instituto de
Turismo de Portugal (ITP), no
sentido de ser a entidade regional a
única a inquirir os informadores na
área do Turismo em Espaço Rural
(TER), com posterior envio dos
dados apurados ao ITP

Estava
previsto
a
concepção
de
uma
aplicação
informática
como ferramenta base da
gestão do TER. Embora
não tendo sido viável esta
concepção
foi,
ainda
assim, possível cumprir
com
o
envio
de
apuramentos no formato
acordado com o ITP.

• Foi remetido à Direcção Regional de
Saúde (DRS) o estudo de concepção
e viabilidade do projecto.

Aguarda-se
DRS

• Não foi possível incluir Angra do
Heroísmo neste projecto.

Não foram efectuados os
contactos com o INE,
entidade
que
é
responsável por propor a
inclusão de novas cidades
neste projecto.

Inquérito aos Consultórios Privados
Na sequência duma solicitação da
Direcção Regional de Saúde está
prevista a recolha de informação
sobre as consultas de especialidade
junto dos consultórios médicos da
Região.

resposta

da

Urban Audit
Trata-se de um projecto para
recolha de informação estatística
sobre as cidades Europeias. Neste
âmbito e uma vez que a cidade de
Ponta Delgada já se encontra
incluída no projecto o SREA irá
solicitar, no corrente ano, a inclusão
da cidade de Angra do Heroísmo.
Indicadores Agro-Ambientais
Vai proceder-se à inventariação da
informação administrativa necessária
para produzir estes indicadores, com
referência ao período de 2008/2009.

• Foram definidos 3 indicadores
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II.3 Resumo da Produção Estatística levada a cabo em 2010
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.
Tal como se pode observar no gráfico 2 as áreas com mais operações estatísticas
são a área da “População”, seguida das áreas “Saúde e Incapacidades”, “Conjuntura
Económica e Preços”, “Agricultura e Floresta” e “Ambiente”, as quais representam mais
de 50% do conjunto das operações estatísticas realizadas. Em termos de volume, e como
se pode observar no quadro 3, anualmente são inquiridas mais de 20 mil unidades
estatísticas.
Gráfico 1 – Distribuição das operações estatísticas

Autoridade
Estatística
12%

Delegação do
INE
88%

Gráfico 2 - Nº de Operações estatísticas por área em 2010
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Quadro 3 – Nº de operações estatísticas e nº de unidades inquiridas em 2010
Total

Anual

Semestral

Trimestral

Mensal

Outra

TOTAL
Operações Estatísticas (nº)
Unidades Inquiridas (nº)

105

57

1

14

28

5

29 161

3 000

1 096

3 536

1 529

20 000

92

55

1

13

18

5

28 501

2 955

1 096

3 518

932

20 000

13

2

1

10

660

45

18

597

Delegação do INE
Operações Estatísticas (nº)
Unidades Inquiridas (nº)

Autoridade Estatística
Operações Estatísticas (nº)
Unidades Inquiridas (nº)

Para além destas operações estatísticas o SREA leva, ainda, a cabo outras
actividades de forma rotineira, como seja estudos estatísticos e gestão e manutenção de
ficheiros, as quais representam um esforço significativo, em termos de recursos humanos
e materiais e financeiros.
Tal como já referido, a lista completa das operações estatísticas realizadas pelo
SREA encontra-se nos anexos deste relatório.

II.4. Gestão da Qualidade
Na área da produção estatística, e com o objectivo de melhorar a qualidade da
informação estatística produzida e divulgada, o SREA continuou o esforço de melhoria
dos processos de recolha, dos métodos e técnicas de tratamento e dos meios de difusão
da informação.

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Realizar um teste de inquirição via

• Foi iniciado, no final do ano, um
projecto para inquirição do Turismo
em Espaço Rural.

Este
projecto
foi
abandonado em virtude
do software a utilizar não
corresponder
às
necessidades

internet,

utilizando

o

software

desenvolvido para o efeito, com o
objectivo

de

implementar

esta

funcionalidade, a qual vai contribuir
para a redução de custos e para uma
maior

celeridade

na

recolha

da

informação;
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Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

No novo portal do SREA serão incluídos

• Foi incluído o formulário no Portal e
recolhidas e tratadas as respostas
recebidas.

70.6% das pessoas que
responderam
indicaram
estar satisfeitas com os
serviços disponibilizados
no Portal.

• Concluída a recolha.

Taxa de
100%.

formulários para recolher opiniões e
sugestões, o que irá contribuir para uma
maior interacção com o público em
geral e, de forma particular, com os
informadores e utilizadores;
Levantamento
administrativos

de

todos

passíveis

os
de

actos
serem

utilizados para fins estatísticos, como
forma de racionalizar o processo de
recolha de informação;

• Elaborado o Relatório Final, com
sugestão de análise por parte dos
Chefes das Divisões de Produção,
para aproveitamento de informação
recolhida por actos administrativos.

Inquérito à Satisfação dos Utilizadores

• Constituição da listagem de Órgãos
de
Comunicação
Social
(OCS)
regionais
e
Docentes
e
Investigadores da Universidade dos
Açores.
• Elaboração dos questionários: ISES
(Inquérito de Satisfação ao Ensino
Superior) e ISOCS (Inquérito de
Satisfação aos OCS)
• Lançamento dos inquéritos em
Setembro/2010.
• Organização do ficheiro e registo em
SPSS das respostas do ISES e do
ISOCS, em Novembro/Dezembro.
• Análise dos resultados e elaboração
dos Relatórios do ISES e do ISOCS em
Dezembro/2010.

Actualização da base de dados dos

• Realizado.

resposta

de

Concluído

entrevistadores permanentes do SREA.
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III. Cooperação Estatística
O SREA desenvolve a cooperação com outras entidades e organismos, a dois níveis:

1. Cooperação Nacional/Regional
A nível nacional houve cooperação:
− Com o INE, no âmbito da produção estatística nacional, e com o Conselho
Superior de Estatística;
− Com a Agência Nacional de Compras Públicas, EPE (ANCP) e com o
Instituto Nacional da Construção e do Imobiliário (INci) no âmbito da
recolha das estatísticas da contratação pública;
− Com o Turismo de Portugal, IP, nomeadamente na recolha das estatísticas
do Turismo em Espaço Rural na Região Autónoma dos Açores;
− Com o Banco de Portugal, no âmbito do cálculo da dívida da Região e no
inquérito à situação financeira das famílias (ISFF).
A nível regional houve cooperação:
− Com a Direcção Regional dos Assuntos Comunitários da Agricultura
(DRACA), no âmbito do Recenseamento Geral Agrícola;
− Com a Rede Integrada de Apoio ao Cidadão (RIAC) no âmbito do apoio à
recolha e divulgação da informação estatística na Região;
− Com a Secretaria Regional da Saúde, no âmbito da recolha de informação
estatística nas Unidades de Saúde e, mais recentemente, num projecto
para inquirir os consultórios privados da Região;
− Pontualmente com outras entidades, sempre que solicitado e/ou seja
considerada com interesse para a melhoria da qualidade do sistema
estatístico.

2. Cooperação Internacional
De entre os projectos de âmbito regional desenvolvidos durante o ano de 2010
(ver quadro 8 em anexo), são de destacar os seguintes projectos conjuntos com
a Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) e o Instituto de Estatística
das Canárias (ISTAC), aprovados em Junho deste ano no âmbito da candidatura
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ao financiamento do Programa de Cooperação Transnacional MAC 20072013 e já referidos anteriormente:

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

• Foi efectuado levantamento das
necessidades de cada um dos 3
parceiros;

Projecto a concluir em
2013.

Sistema Integrado de Dados e Metadados
Estatísticos da Macaronésia (METAMAC)
Desenvolver um projecto de I&D que
estude e utilize novas tecnologias
relacionadas com a gestão do
conhecimento, visando melhorar não
só a gestão mas, especialmente, a
publicação e difusão das estatísticas
produzidas nas regiões da Macaronésia

• Realizou-se uma acção de formação
nas Canárias, a qual contou com a
presença de dois técnicos do SREA

Foi estudada a integração
do software PC-Axis no
Portal do SREA

• Foi feita uma pesquisa bibliográfica
para a elaboração do modelo de
Metadados
Contabilidade Trimestral da Macaronésia
(CONTRIMAC)
Conclusão
do
estudo
de
trimestralização do PIB Regional. Com
este
projecto
será
possível
acompanhar,
com
periodicidade
trimestral, a evolução dos principais
agregados da economia e, ao mesmo
tempo, proporcionar instrumentos de
análise
e
comparação
do
desenvolvimento económico e social
das três Regiões envolvidas

• Compilação das Séries mensais
desde 1990-2010 para cerca de 90
variáveis.
• Selecção das actividades e
variáveis a considerar no modelo.
Tratamento das séries das variáveis
seleccionadas. Recolha de séries de
deflactores para cada actividade.
• Realização de tarefas de cálculo
dos indicadores sintéticos para
cada actividade, de 1995 a 2010.
Participação em reuniões e cursos.

Relatório de Actividades 2010

17

IV. Difusão Estatística Realizada
A missão do SREA, no que à difusão diz respeito, consiste em “… divulgar
informação estatística oficial de qualidade, contribuindo para a cidadania e para o
desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento e em mudança”, aspecto este de
crucial importância na actividade do SREA.
Também nesta área a função do SREA foi diferente consoante vista na qualidade de
delegação do INE ou de autoridade estatística na Região, pelo que estas são
desagregadas nos dois pontos seguintes:

IV.1. Na qualidade de Delegação do INE
Neste âmbito, o SREA continuou a exercer o seu papel de centro de informação e
documentação da informação estatística produzida e divulgada a nível nacional e
comunitário, realizando as seguintes actividades:

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Divulgar na Região a informação de
âmbito nacional;

Realizado.

Disponibilizar no SREA as publicações do
INE para consulta e/ou venda, nos seus
variados formatos – papel, CD-ROM, etc;

Realizado.

Canalização para o INE de pedidos de
informação de âmbito nacional que não
se encontra publicada;

Realizado.

Observações

O Centro de Informação e Documentação do SREA recebeu 800 pedidos de
informação no ano de 2010, tendo fornecido a totalidade da informação em 659 destes
pedidos (82,4%). As razões que impossibilitaram o fornecimento da informação em 141
das solicitações feitas (17,6%) ficaram a dever-se, na maioria dos casos, à não
existência de informação desagregada ao nível geográfico desejado (ilha ou concelho) e à
circunstância da informação estar abrangida pelo segredo estatístico.
Tal como se pode observar no gráfico 3 as áreas com mais pedidos de informação
foram Preços, Turismo, Demografia e Emprego, as quais, em conjunto, representam 51%
do total de pedidos recebidos.
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Gráfico 3 – Nº de Pedidos de Informação estatística, por área
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IV.2. Na qualidade de Autoridade Estatística
Para além da informação que continua a ser divulgada nos formatos tradicionais,
papel, CD-ROM, etc., o SREA aumentou a quantidade de informação disponibilizada
através do seu portal na internet (quadro 9 em anexo). Desta forma permitiu-se não só
encurtar os prazos de divulgação da informação, como, também, aceder a um conjunto
significativo de informação mais personalizada, através da ferramenta existente no portal
para este efeito.

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Disponibilizar mais informação no portal
na internet

Foi adicionada nova informação às
séries existentes no datawarehouse.

Refira-se o trabalho de
actualização feito em
colaboração com a Link
nas áreas do Turismo,
Demografia e Mercado do
trabalho, o qual permitiu
a
melhoria
da
disponibilização
de
informação no portal.

Foi adicionada a nova série “Balanço
Energético dos Açores”
Foram adicionadas outras informações
estáticas (novas publicações, notícias,
quadros, etc.)
Disponibilizar uma nova intranet que
facilite a consulta e a troca de
informação entre os colaboradores do
SREA;

Foi desenvolvido o protótipo da nova
intranet.

A
entrada
em
funcionamento aguarda a
actualização da infraestrutura
tecnológica
existente no SREA.
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Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Disponibilizar no Portal da internet do
actual sistema para registo das
solicitações de informação ao SREA,
através do qual se ficará a conhecer o
nível de prestação do SREA na satisfação
das necessidades dos utilizadores.

Foi iniciado o estudo e a concepção
deste sistema.

Prevê-se a sua conclusão
durante o ano de 2011

Implementar um Inquérito à Satisfação
de Clientes, dirigido a segmentos de
utilizadores preferenciais da informação
disponibilizada pelo SREA

Concluído o Inquérito realizado junto
dos Órgãos de Comunicação Social
(OCS) e Investigadores.

A Taxa de resposta foi de
40% para os OCS e de 18%
para os Investigadores

Estabelecer um acordo com a Direcção
Geral de Energia e Geologia para
disponibilizar no site do SREA, a partir
de 2010, o Balanço Energético dos
Açores.

Existe um acordo que já possibilitou a
colocação da referida informação no
portal do SREA
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V. Recursos e Meios
Neste ponto são apresentados os recursos humanos, financeiros e tecnológicos
utilizados para a execução do Plano de Actividades.

V.1. Recursos Humanos
Neste ponto é apresentada uma análise dos recursos humanos do SREA, não
discriminando, no entanto, a sua afectação de acordo com os estatutos que este serviço
possui: delegação do INE e autoridade estatística.
Para levar a cabo toda a actividade programada para o corrente ano o SREA contou
com um total de 49 colaboradores (menos 2 do que em 2009): a) 8% Dirigentes e
Chefias; b)17% de técnicos superiores; C) 57% de Assistentes Técnicos e d) 12% de
Assistentes Operacionais e 6% de Pessoal de Informática (gráfico 4). Um técnico
Superior encontra-se no Eurostat na situação de licença sem vencimento de longa
duração.
Gráfico 4 – Recursos humanos do SREA por grupo profissional

Relativamente ao género, 69,4% dos colaboradores são mulheres e 30,6%
homens, valores idênticos à média da administração pública regional.
No que respeita à idade (gráfico 5), 22,4% tem menos de 45 anos, 59,2% dos
funcionários tem idade compreendida entre os 45 e os 54 anos e 18,4% tem idade
superior a 54 anos. A idade média situa-se nos 49,5 anos.
Em termos de antiguidade (gráfico 6), a média situa-se nos 24,8 anos, reflexo de
uma grande estabilidade no quadro de pessoal do SREA. Mais especificamente, 83,7%
encontra-se no serviço há mais de 19 anos, sendo que 65,3% entre 20 e 29 anos e
18,3% com mais de 29 anos.
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Relativamente às habilitações académicas (gráfico 8), 10,2% dos colaboradores
possui 4 e 6 anos de escolaridade; 30,6% possui 9 anos de escolaridade; 32,7% possui
11 e 12 anos de escolaridade; 22,4% possui Curso Superior/Licenciatura e 4,1%
Mestrado.
Gráfico 5 – Recursos humanos segundo o escalão etário e sexo
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Gráfico 6 – Recursos humanos do SREA por grupo profissional e sexo
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Gráfico 7 – Recursos humanos segundo o nível de escolaridade e sexo

Gráfico 8 – Recursos humanos do SREA por antiguidade e sexo
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Em termos de assiduidade (gráfico 9), verificou-se um total de 2022 dias de
ausência do serviço, sendo 63,8% (1291) por motivo de férias e 36,2% (731) por outros
motivos. O maior peso relativo dos dias de ausência por outros motivos aconteceu no
grupo profissional Assistente Operacional (42,9%), devido, em grande parte, à situação
de ausência por atestado médico de longa duração de dois colaboradores.

Relatório de Actividades 2010

23

Gráfico 9 – Dias de ausência anual por grupo profissional
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1.2. Formação
Os colaboradores do SREA participaram no ano de 2010 em 94 acções de formação,
o que corresponde a 1209 horas de formação. O maior volume de horas de formação
aconteceu em Angra, Lisboa e Ponta Delgada, representando 84% do volume total das
acções realizadas (gráfico 10). As acções realizadas em Lisboa decorrem de necessidades
previstas no âmbito dos projectos de âmbito nacional do INE, enquanto as realizadas no
estrangeiro estão enquadradas no âmbito do Programa de Cooperação Transnacional
MAC 2007-2013.
Por grupo profissional, realce para o grupo Assistente Técnico com 50% e o grupo
Técnico Superior com 20% (gráfico 11).
Gráfico 10 – Volume de formação (horas) por local das acções
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Gráfico 11 – Horas de formação por grupo profissional
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46%
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Definido no Plano de Actividades
Prevista

a

participação

do

pessoal

técnico superior e técnico do SREA em

Ponto de situação

Observações

20 participações de Técnicos
superiores em acções de formação

acções de formação sobre metodologia e
análise estatística, no INE ou noutras
entidades
Para o pessoal técnico-profissional, dada
a inexistência de oferta de formação

47 participações de Assistentes
Técnicos em acções de formação.

neste domínio, o SREA continuará a
organizar algumas acções dirigidas a
este grupo profissional
Para o pessoal de informática está
prevista a participação em acções de
formação que visem o aprofundamento

6 participações de Pessoal de
Informática
em
acções
de
formação.

dos conhecimentos sobre a gestão e
manutenção do DW e do Portal do SREA
Para os dirigentes e chefias, bem como
o pessoal da secção administrativa,

19 participações de Dirigentes e
Chefias em acções de formação.

estão disponíveis as acções de formação
incluídas no programa do Centro de
Formação da Administração Pública dos
Açores

(CEFAPA)

e

especificamente

dirigidas a estes dois grupos
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V.2. Recursos Financeiros
O financiamento das actividades realizadas foi suportado pelo Orçamento da Região
Autónoma dos Açores (ORAA) (73%), pelo INE (26%) e pela U.E. (1%), no âmbito do
Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007-2013. Da verba proveniente do ORAA,
83% destina-se ao pagamento do pessoal e 8,6% para suportar as Despesas do Plano.
Salienta-se, tal como referido anteriormente, que os custos dos projectos que o
SREA realiza na qualidade de Delegação do INE são suportados pelo Orçamento do INE,
com excepção dos colaboradores do SREA, que são pagos pelo orçamento da Região
Autónoma dos Açores. O maior peso relativo da verba suportada pelo INE no ano de
2010 (normalmente cerca de 12%) ficou a deve-se aos pagamentos efectuados no
âmbito do Recenseamento Agrícola de 2009.
Em

2010

o

Orçamento

de

Funcionamento

teve

um

aumento

de

2,4%,

relativamente ao orçamento de 2009. Tal como se pode verificar no quadro seguinte, a
taxa de execução foi de 95.2% nas “Despesas correntes” e de 79.6% nas “Despesas do
Plano”, o que corresponde a uma taxa de execução global de 93.8%.
A menor taxa de execução verificada nas “Despesa do Plano” é justificada pela
afectação de algumas despesas aos projectos incluídos no Programa da União Europeia
de Cooperação Transnacional MAC 2007-2013, cujo período de execução se prolonga até
2013
Quadro 4 – Orçamento projectado e executado no ano de 2010, segundo o tipo de despesa e a fonte
de financiamento

Inicial
Despesas correntes
Pessoal
Outras despesas de funcionamento
Despesas Plano
Produção, tratamento e difusão
estatísticas
Programa de Cooperação
Transnacional‐Mac (*)
Total Orçamento

Fontes de Financiamento
EU

ORAA

Unidade: euros

Exec.

% Exec

1 560 304 1 458 876

93,5

1 420 304 1 325 093

93,3

Inicial

Exec.

% Exec

Total

INE
Inicial

Exec.

553 651

553 651

% Exec
100,0

Inicial

Exec.

2 113 955 2 012 527

% Exec
95,2

1 420 304 1 325 093

140 000

133 783

95,6

165 000

137 710

83,5

553 651

115 000

110 153

95,8

50 000

27.558

55,1

42 500

27.558

64,8

1 725 304 1 596 586

92,5

42 500

27 558

64,8

42 500

27 558

553 651

64,8

553 651

553 651

100,0

693 651

687 435

99,1

207 500

165 268

79,6

115 000

110 153

95,8

92 500

55 115

59,6

100,0 2 321 455 2 177 795

93,8

O conjunto das verbas gastas pelos Núcleos de São Miguel e do Faial
representaram cerca de 26,1% do total das verbas gastas pelo SREA (quadro 5).
No que respeita aos Bens e Serviços, a taxa de execução do Núcleo de São Miguel
foi de 93.7% e do Núcleo da Horta de 97,1%, valores próximos da taxa de execução da
Sede do SREA que foi de 96,3%.
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Quadro 5 – Verbas executadas pelos núcleos do SREA

Unidade: Euros
Executado

Núcleo de São Miguel
Pessoal
Bens e Serviços
Núcleo do Faial
Pessoal
Bens e Serviços
Total

(%) do Total do SREA

249 178,87

17,1

205 915,84

15,5

43 263,03

32,3

131 290,01

9,0

109 883,05

8,3

21 406,96

16,0

380 468,88

26,1

V.3. Recursos Tecnológicos
No âmbito das suas competências, o Centro de Informática (CI) assegurou a
operacionalidade, disponibilidade, adequação e segurança dos recursos tecnológicos
instalados no Serviço Regional de Estatística dos Açores, de propriedade sua ou do INE.
Neste sentido, em estreita colaboração com o Departamento de Sistemas de Informação
daquele Instituto e o Centro de Informática da Vice-Presidência do Governo Regional,
teve sob a sua responsabilidade a gestão e manutenção da rede de dados e dos
servidores utilizados nesta rede.
Dos principais projectos realce para os a seguir indicados:

Definido no Plano de Actividades

Ponto de situação

Observações

Prevê-se a colocação em funcionamento
do Help Desk do SREA para registo e
tratamento de todas as solicitações
encaminhadas para o Centro de
Informática, bem como a conclusão da
intranet do SREA.

Foi produzido um documento de
análise, de acordo com a UML
(Unified
Modeling
Language),
contendo a arquitectura e os
requisitos necessários do sistema
de Help Desk a implementar

A entrada em funcionamento
aguarda a actualização da
infra-estrutura
tecnológica
existente no SREA.

Disponibilizar uma nova intranet que
facilite a consulta e a troca de
informação entre os colaboradores do
SREA

Foi desenvolvido um protótipo
para a Intranet do SREA.

A entrada em funcionamento
aguarda a actualização da
infra-estrutura
tecnológica
existente no SREA.

Envolvimento significativo do Centro de
Informática do SREA no projecto
METAMAC,
conjuntamente com a
Madeira e as Canárias, projecto este que
tem como objectivo a troca de
informação
e
meta
informação
estatística, utilizando o SDMX

Foi realizada uma acção de
formação sobre o PC-Axis nas
Canárias, com a presença de dois
técnicos do SREA.

Foi estudada a integração do
software PC-Axis no Portal do
SREA

Foi
feita
uma
pesquisa
bibliográfica para a elaboração do
modelo de Metadados
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O Centro de Informática foi ainda responsável pela gestão dos restantes servidores
(15) e de 65 computadores (50 micro–computadores e 15 portáteis) (quadro 6), do
sistema de informação estatística, o qual inclui um datawarehouse de estatísticas
regionais, e-mail, partilha de ficheiros e impressoras e, ainda, um sistema de gestão de
correspondência.
Relativamente aos computadores, 64,6% tem processador Pentium IV e 76,9%
foram adquiridos depois de 2003, o que revela um parque relativamente moderno e
actualizado face às necessidades do SREA.
Quadro 6 – Nº de equipamentos por Data da Bios e processador

Data da
BIOS
ND
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Total

Core 2 duo

Pentium

Pentium II

Pentium III

1
1
1

1

1

4
4
1

4

10

6

Pentium IV

ND

Total

4

4
1
2
1
7
12
6
11
1
12
6
2

4

65

1
7
12
6
9
1
4
2

1
3

42

Gráfico 12 – Nº de equipamentos por época
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Nota Final:
Através

dos

indicadores

de

desempenho

disponibilizados

neste

relatório,

nomeadamente aqueles que foram incluídos no QUAR, constata-se que o SREA atingiu no
ano de 2010 um bom nível de eficácia (116%), de eficiência (124%) e de qualidade
(112%) na implementação das actividades programadas, com especial destaque para o
aumento do nº de respostas recolhidas por via electrónica (154%) e da percentagem de
utilizadores com apreciação positiva sobre a actividade do SREA (128% face ao previsto).
Contribuiu, também, para este bom desempenho a boa capacidade de resposta do
SREA aos pedidos de informação estatística, tendo satisfeito completamente mais de
80% do total de pedidos, facto que estará, certamente, associado às melhorias que tem
sido introduzidas no portal do SREA na Internet.
De realçar, também, a continuação da cooperação com a Direcção Regional de
Estatística da Madeira (DREM) e com o Instituto de Estatística das Canárias (ISTAC), no
âmbito do Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007, através do qual o SREA se
encontra envolvido nos dois projectos aprovados, dando, desta forma, sequência às
orientações do Governo Regional dos Açores, nesta matéria.
Como aspecto menos positivo realce para a circunstância de continuar a verificar-se
alguns problemas na recolha de informação junto de algum tipo de entidades, seja na
não resposta, seja no atraso no envio da informação, o que revela a necessidade de
continuar com o programa de sensibilização junto da comunidade, em especial junto dos
estabelecimentos de ensino, das associações comerciais, das Câmaras Municipais e
outras instituições para os benefícios da existência de informação estatística de qualidade
e disponibilizada em tempo útil.
Relativamente às instalações do SREA, de realçar a conclusão de um projecto de
arquitectura para recuperação dum edifício pertencente ao Governo Regional na Rua de
Jesus em Angra do Heroísmo para a instalação da Sede deste Serviço.
Aguarda-se o parecer da Direcção Regional da Cultura sobre este projecto.
Por último, chama-se a atenção para a circunstância de, no âmbito do artigo 14º da
Lei do SEN, ter sido apreciado favoravelmente em reunião da Secção Permanente de
Coordenação Estatística do Conselho Superior de Estatística o Projecto de Decreto
Regulamentar Regional relativo à nova orgânica do SREA, projecto este que irá contribuir
para uma melhor adequação da actividade deste serviço às exigências actuais.
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Lista dos Projectos realizados pelo SREA em 2010 na
qualidade de Delegação do INE

Quadro 7
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE
Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preparação e divulgação de informação estatística até ao nível municipal,
indispensável para o conhecimento da realidade social e económica de âmbito
regional e local. Estes Anuários abrangem um vasto conjunto de temas, da
Demografia ao Emprego, passando pela Saúde, a Actividade Económica e o
Ambiente. Editados para cada uma das Regiões NUTS II do nosso país, têm uma
estrutura temática única que permite comparações temporais e regionais.

INE / SREA

2009

Anual

Resposta a pedidos de dados censitáros.

INE / SREA

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Estatísticas Multitemáticas – Área 29

1

442

Anuários Estatísticos Regionais

Município

População – Área 31
2

215

Recenseamento da População e Habitação

3

216

Recenseamento da População e Habitação - 2011

4

227

Nados Vivos

5

228

Óbitos

6

229

Casamentos

7

230

Divórcios e Separações de Pessoas e Bens

8

236

Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída
Indicadores Demográficos

9

248

Preparação da operação Censos 2011 - realização do Inquérito piloto. Este
inquérito destina-se a testar as principais actividades previstas para a operação
final.
Recolha e tratamento de informação sobre os nascimentos de nados-vivos, com
base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Recolha e tratamento de informação sobre os óbitos, com base nos dados
registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Recolha e tratamento de informação sobre os casamentos celebrados, com base
nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Recolha e tratamento de informação sobre divórcios e separação de pessoas e
bens decretados, com base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo
Civil e Tribunais Judiciais.

INE / SREA

Março 2010
2009
2009/2010
2009
2009/2010
2009
2009/2010

Anual
Trimestral
Anual
Trimestral
Anual
Trimestral

22

2009

18

INE / SREA

Recenseamento

28

INE / SREA

Recenseamento

58

INE / SREA

Recenseamento

22

INE / SREA

Recenseamento

Recolha e codificação de informação sobre Movimentos Migratórios de Saída.

INE / SREA

Inquérito amostral

Disponibilização de conjunto de indicadores demográficos para caracterização
conjuntural da situação demográfica regional e nacional.

INE / SREA

Estudo estatístico

INE / SREA

Recenseamento

440 / 4

INE / SREA

Inquérito amostral

/ 1296

INE / SREA

Inquérito amostral

22 500 / 1 782

120

2009/2010

Trimestral

LC, PEC,
IE

INE / SREA

Inquérito amostral

5 000 / 848

100

2009/2010

Trimestral

LC, PEC

INE / BdP / SREA

Inquérito amostral

INE / SREA

Inquérito amostral

22 500 / 1 782

LN, PEC

Município

LC, PEC

Município

LN, PEC

Município

Anual

LN, PEC

Município

2009

Anual

PEC

2009

Anual

PEC

2009

Anual

Indivíduo

19/Abr/10
trim(n)+73d
19/Abr/10
trim(n)+73d
19/Abr/10
trim(n)+73d
30/Jul/10

NUTS II
Município

29/Set/10

NUTS II

30/Nov/10

NUTS II

trim(n)+45d

NUTS II

trim(n)+44d

Trabalho, Emprego e Desemprego – Área 34
10

265

Inquérito às Associações Patronais

11

271

Inquérito ao Emprego – CATI

12

272

Inquérito ao Emprego

13

281

Índice de Custo do Trabalho

Inquérito anual, junto das organizações patronais para recolha e tratamento de
dados referentes à filiação, movimento de associados, pessoal ao serviço, duração
de trabalho, demonstração de resultados, actividade desenvolvida e convenções
colectivas de trabalho.
Desenvolvimento dos trabalhos (testes de recolha de informação e análise de
resultados) com vista a implementar um novo modo de recolha (CATI) no Inquérito
ao Emprego.
Inquérito trimestral, por amostragem, junto das famílias, para recolha, tratamento e
análise de informação sobre o mercado de trabalho (emprego, desemprego,
população activa, etc.).
Inquérito trimestral, por amostragem, junto dos estabelecimentos, para recolha de
dados sobre a evolução do custo de mão-de-obra por sectores de actividade,
regiões NUTS II e grupos profissionais.

60

2009/2010
Indivíduo
Estabelecimento

Rendimento e Condições de Vida – Área 35

14

302

Inquérito à Situação Financeira das Famílias

Inquérito dirigido à população residente em território nacional, realizado por
entrevista directa (CAPI), com uma periodicidade trienal, visando a construção de
uma base de dados de carácter microeconómico com informação comparável entre
os países da UE, procurando melhorar significativamente o conhecimento sobre
determinadas relações económicas estruturais, essencial para a formulação das
políticas de competência dos bancos centrais.

15

296

ICOR – Inquérito às Condições de Vida e Rendimento

Inquérito anual junto das famílias residentes em Portugal, para obtenção de
indicadores de pobreza, desigualdade na distribuição dos rendimentos e privação
material.

IDEF – Inquérito às Despesas das Famílias

O IDEF é um inquérito quinquenal, realizado com vista ao apuramento de
indicadores sobre rendimentos e despesas das famílias residentes em Portugal,
constituindo parte integrante da série Orçamentos Familiares. Disponibiliza também
informação sobre o acesso pelas famílias residentes a alguns equipamentos de
conforto. Tratando-se de uma operação amostral com representatividade NUTS II,
viabiliza o cálculo de indicadores de pobreza e desigualdade na distribuição dos
rendimentos ao nível regional.

INE / SREA

Inquérito amostral

16 779

207

2010

O módulo “Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho” insere-se no plano de
módulos ad-hoc, estipulado a nível comunitário (Regulamento da Comissão nº
207/2008 de 5 de Março de 2008 e regulamento do Conselho nº 577/98), de
execução conjunta com o Inquérito ao Emprego no 2º trimestre de cada ano.
Este inquérito tem como principal objectivo avaliar e conhecer em que moldes o
processo de transição entre a vida escolar e a vida activa se efectua. Em particular,
analisa as características do primeiro emprego, os factores que afectam a entrada
dos jovens no mercado de trabalho, as ligações entre o nível de escolaridade e o
mercado de trabalho.

INE / SREA

Inquérito amostral

22 500 / 1 782

15

2009

16

297

Trienal

Indivíduo

LC, PEC, IE

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

País

Quinquenal

PEC

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

NUTS II

-

Ocasional

LC, PEC, IE

Indivíduo

NUTS II

30/Abr/10

2009
7 300 / 352

610

(dados provisórios)

2009
2010

Anual

15/Jul/10
17/Dez/10
-

Educação, Formação e Aprendizagem – Área 36

17

304

Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho

Quadro 7
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Outro

Município

10/Nov/10

Anual

PEC

Outro

Município

30/Jul/10

2009

Anual

PEC

Outro

Município

29/Out/10

2009

Anual

Outro

Município

30/Jul/10

14

2009

Anual

PEC

Outro

Município

10/Nov/10

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

INE / SREA

Recenseamento

620

30

2009

Anual

INE / SREA

Recenseamento

1 100

12

2009

INE / SREA

Recenseamento

1 500

72

INE / SREA

Recenseamento

INE / SREA

Recenseamento

3 500

Cultura, Desporto e Lazer – Área 37
Inquérito anual aos Museus de forma a obter dados físicos (funcionamento e
instalações; acervo e colecções; visitantes; actividades oferecidas), pessoal,
receitas e despesas.
Inquérito anual às galerias de arte e outros espaços sobre a actividade
desenvolvida ao longo do ano.
Inquérito anual às entidades que realizam espectáculos ao vivo (teatro, ópera,
concertos de música clássica e ligeira, circo e outras modalidades) no que respeita
à oferta (sessões), procura (bilhetes vendidos e oferecidos), preços e receitas.
Análise e divulgação de informação administrativa proveniente do ICA sobre a
produção e exibição de filmes.
Inquérito anual às publicações periódicas (jornais, revistas, boletins, anuários e
outras) sobre as principais características e actividade desenvolvida ao longo do
ano.

18

315

Inquérito aos Museus

19

316

Inquérito às Galerias de Arte

20

318

Inquérito aos Espectáculos ao Vivo

21

319

Estatísticas do CINE / SREAma

22

321

Inquérito às Publicações Periódicas

23

322

Financiamento Público da Actividade Cultural

Inquérito anual às Câmaras Municipais, sobre as despesas efectuadas nos vários
domínios culturais: património cultural, literatura, música, artes cénicas, cinema,
fotografia, jogos e desporto, entre outros.

INE / SREA

Recenseamento

308

235

2009

Anual

PEC

Outro

Município

17/Dez/10

24

324

Inquérito aos Recintos Culturais

Inquérito aos Recintos Culturais, sobre as características dos recintos onde
decorrem espectáculos de natureza cultural.

INE / SREA

Recenseamento

500

3

2009

Bienal

LC

Outro

Município

30/Jul/10

Recenseamento

211 / 7

1 000

2009

Anual

PEC

Município

30/Dez/10

Recenseamento

377 / 17

500

2009

Anual

PEC

Município

22/Out/10

Município

30/Jul/10

Saúde e Incapacidades – Área 38
25

330

Inquérito aos Hospitais

26

330

Inquérito aos Centros de Saúde

27

331

Farmácias

28

333

Vacinações e Morbilidade

29

334

Causas de Morte

30

335

Partos

Inquérito anual aos Hospitais, sobre características gerais, recursos humanos e
acção desenvolvida.
Inquérito anual aos Centros de Saúde, sobre características gerais, recursos
humanos e acção desenvolvida.
Apuramento de resultados anuais sobre as farmácias e postos de medicamentos,
com base na informação enviada pelo INFARMED, pela Secretaria Regional de
Saúde da R.A.A. e pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais, IP
RAM.
Recolha e tratamento de informação estatística sobre prevenção (vacinação) e
alguma morbilidade (tuberculose, tumores, doenças de declaração obrigatória e
HIV/SIDA). Com base em fontes administrativas.
Recolha e tratamento de informação sobre mortalidade no País, por causas de
morte. Com base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Recolha e tratamento de informação estatística sobre o número de partos ocorridos
no País, e algumas características associadas. Com base nos dados registados
pelas Conservatórias de Registo Civil.

INE / DGS/MS /
SREA
INE / DGS/MS /
SREA
INE / INFARMED
/ SRSRAA
/ IASASRAM / SREA

Recenseamento

2009

Anual

INE / DGS/MS /
SREA

Recenseamento

2009

Anual

PEC

NUTS II

18/Out/10

INE / DGS/MS /
SREA

Recenseamento

2009
2010

Anual

PEC

Município

15/Set/10
-

INE / SREA

Recenseamento

2009

Anual

NUTS II

30/Jun/10

INE / SREA

Recenseamento

100

160

2009

Anual

País

-

INE / SREA

Inquérito amostral

1 500

170

2009

Anual

País

-

INE / SREA

Estudo estatístico

2008

Anual

PEC

INE / SREA

Recenseamento

400

41

2009

Anual

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

NUTS II

17/Dez/10

INE / SREA

Recenseamento

308 / 19

181

2009

Anual

PEC

Município

Município

17/Dez/10

NUTS II

17/Dez/10

NUTS II

17/Dez/10

NUTS II

17/Dez/10

Protecção Social – Área 39
31

349

Inquérito às Associações de Socorros Mútuos

32

349

Inquérito às IPSS

33

350

SEEPROS – Dados financeiros

Inquérito anual às associações de socorros mútuos, para caracterização
económico-financeira das actividades de protecção social desenvolvidas por estas
entidades, com vista à integração no apuramento ESSPROS.
Inquérito periódico às instituições particulares de solidariedade social, para
caracterização económico-financeira das actividades de protecção social
desenvolvidas por estas entidades, com vista à integração no apuramento
ESSPROS.
Apuramento das receitas e despesas da Protecção Social por regimes e por
funções ou riscos de protecção social, através da integração de dados
administrativos e da informação recolhida no âmbito das Instituições Públicas e
Privadas de Protecção Social. Este apuramento é realizado no quadro do
SEEPROS (Sistema Europeu de Estatísticas de Protecção Social).

02/Nov/10

Ambiente – Área 46
34

478

INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Água, Águas Residuais (V. Física)

35

481

Inquérito aos Municípios – Protecção do Ambiente

36

483

Inquérito às Entidades Gestoras de Resíduos Urbanos

37

484

INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Águas (V. Económica-Financeira)

38

485

Inquérito ao Ambiente – Acção dos Corpos de Bombeiros

Aproveitamento de dados administrativos resultantes da recolha realizada pelo
INAG junto de entidades gestoras de sistemas urbanos de abastecimento de água
e de drenagem, tratamento e rejeição de águas residuais através do Sistema
INSAAR.
Recolha de dados económicos junto dos municípios para caracterização do
financiamento dos municípios nas actividades de protecção do ambiente.
Recolha de dados financeiros junto das entidades gestoras de resíduos urbanos
(em baixa), para caracterizar o financiamento destas entidades.
Aproveitamento de dados administrativos resultantes da recolha realizada pelo
INAG junto de entidades gestoras de sistemas urbanos de abastecimento de água
e de drenagem, tratamento e rejeição de águas residuais através do Sistema
INSAAR.
Inquérito realizado junto dos Corpos de Bombeiros e aproveitamento de dados
administrativos, para obtenção de dados sobre emprego, acções realizadas e
resultados financeiros.

INE / SREA

Inquérito amostral

25

16

2009

Anual

PEC

Empresa
(com NPC)

INE / SREA

Recenseamento

400 / 19

60

2009

Anual

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

INE / SREA

Recenseamento

475 / 17

75

2009

Anual

PEC

Quadro 7
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE
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PEC

ONGA

NUTS II

17/Dez/10

Anual

LC

Empresa
(com NPC)

NUTS II

17/Dez/10

Anual

LC

País

17/Dez/10

Anual

LC, PEC

NUTS III

Anual

LC, PEC

NUTSIII

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

39

486

Inquérito às Organizações não Governamentais de
Ambiente

INE / SREA

Recenseamento

132 / 4

150

2009

Anual

40

490

Inquérito às Empresas – Gestão e Protecção do Ambiente

INE / SREA

Inquérito amostral

5 800 / 124

103

2009

41

491

Inquérito aos Bens e Serviços do Ambiente

INE / SREA

Recenseamento

900 / 41

253

2009

Inquérito a realizar junto das ONGA cuja actividade principal incida sobre a
conservação da natureza, a defesa e valorização do ambiente, do património
natural e/ou construído.
Recolha de dados financeiros relativos às actividades de gestão e protecção do
ambiente, junto das empresas da indústria.
Recolha de dados junto dos produtores característicos especializados das
actividades de gestão e protecção do ambiente (eco-empresas).

Contas Nacionais – Área 50
2006-2007
2008
2009 (preliminares)
2007
2008

42

525

Contas Regionais (Base 2006)

Participação na critica dos dados de base.

INE / SREA

Estudo estatístico

43

535

Contas Económicas da Agricultura Regionais

Participação na critica dos dados de base.

INE / SREA

Estudo estatístico

INE / SREA

Inquérito amostral

16 370 / 579

1 200

2009/2010

Mensal

LC, PEC, IE

Estabelecimento

NUTS II

INE / SREA

Inquérito amostral

1 500

9

2009/2010

Mensal

LC, PEC, IE

Alojamento

NUTS II

2009
2010 (Prev.)
2009/2010

Anual
Anual
Trimestral

LC, PEC

Cooperativa;
Org. Públicos;
Empresas;
Assoc. de
produtores

Continente

2009

Anual

29/Abr/10
31/Dez/10
31/Dez/10
31/Mai/10
31/Dez/10

Conjuntura Económica e Preços – Área 51
44

559

Índice de Preços no Consumidor (Base 2008=100)

45

561

Inquérito às Rendas de Habitação

Este índice mede a evolução mensal dos preços para um conjunto de bens e
serviços considerados representativos da estrutura de despesa de consumo privado
da população residente.
Obtenção de informação para caracterização das condições contratuais de
arrendamento. Apuramento de preços médios mensais para integração no Índice de
Preços no Consumidor. Informação intermédia para a produção de estatísticas
oficiais (nacionais e comunitárias).

46

564

Índice de Preços de Produtos Agrícolas (Output)

Tratamento de informação de preços absolutos de produtos vegetais e animais com
vista a, com base em metodologia definida a nível comunitário, calcular índices de
preços agrícolas, mensais e anuais. Estudo da sua tendência e elaboração de
previsões dos índices de preços anuais.

47

564

Preços de Produtos Agrícolas (Output)

Recolha e tratamento dos preços/cotações dos produtos agrícolas, por variedade, a
nível regional e do continente, para a constituição de séries de preços.

INE / SREA

Estudo estatístico

INE / SREA

Recenseamento

mês(n)+8d.u.

02/Mar/10
15/Nov/10
trim(n)+45d
02/Mar/10

LC, PEC
2009/2010

Trimestral

2009/2010

Trimestral

trim(n)+45d

Empresas – Área 52
48

603

Informação Empresarial Simplificada

49

607

Painel Trimestral de Empresas

Análise, correcção e controlo dos microdados da Informação Empresarial
Simplificada.
Fonte administrativa de informação para o Sistema de Contas Integrado das
Empresas, Demografia das Empresas, Estatísticas das Instituições de crédito e
sociedades financeiras, e dos seguros e resseguros.
Recolha, controlo de qualidade e apuramento de indicadores de evolução trimestral
sobre a estrutura patrimonial, fluxos de actividade económica e transacções com o
exterior das empresas portuguesas, por referência a um painel representativo por
agregados de actividades económicas e dimensão do emprego. Informação
intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).

INE / SREA

4 200

109

Empresa
(com NPC)

País

Empresa
(com NPC)

País

INE / SREA

Inquérito amostral

INE / SREA

Recenseamento

2008
2009

Anual

LC, PEC

INE / SREA

Estudo estatístico

2009/2010

Trimestral

LC, PEC

INE / SREA

Estudo estatístico

2009 (1ª Not.)
2009 (2ª Not.)

Anual

LC, PEC

INE / GPP / DRAP’s
/ SREA

Recenseamento

506 840 /
18 551

2009

Decenal

LC, PEC

Exploração
agrícola

INE / SREA

Recenseamento

283

2010

Anual

PEC

Viveiro

Reg. Agrária/
NUTS II

03/Nov/10

Reg. Agrária/
NUTS II

28/Jun/10

País

mês(n+1)+11d.u.

Administrações Públicas – Área 54

50

624

Estatísticas das Administrações Públicas

51

625

Contas Trimestrais das Administrações Públicas

52

627

Procedimento dos Défices Excessivos (PDE)

Recolha e tratamento de dados primários com origem nas Contas de Gerência,
Balanços, Demonstração de resultados dos organismos pertencentes aos
subsectores das Administrações Públicas, Serviços Autónomos da Administração
Central e Local, Fundos Autónomos, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e
outros. Informação com base em fontes administrativas, complementada com dois
questionários dirigidos aos Municípios (pessoal ao serviço e construção por
administração directa). Informação intermédia para a produção de estatísticas
oficiais (nacionais e comunitárias).
Tratamento de dados trimestrais das Administrações Públicas com vista à
compilação das contas não financeiras trimestrais das administrações públicas.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Compilação da informação das administrações públicas com vista à determinação
do saldo entre receitas e despesas e outra informação complementar, para efeitos
da notificação relativa ao procedimento dos défices excessivos.

País
31/Mar/10
28/Set/10

Agricultura e Floresta – Área 60
53

650

Recenseamento Agrícola 2009

Inquérito exaustivo às explorações agrícolas sobre todos os dados estruturais.

54

656

Inquérito à Venda de Árvores de Fruto e Oliveiras

Recolha e tratamento de informação relativa à venda de árvores de fruto e oliveiras
pelos viveiristas.

55

657

Estatísticas da Produção Vegetal

Recolha e sistematização da informação a partir de inquéritos e de informações
administrativas para o estabelecimento de um quadro anual com as áreas e
produções das principais culturas agrícolas.

INE / DRAP’s /
SREA

Estudo estatístico

56

671

Inquérito aos Aviários de Produção de Ovos para
Consumo

Recolha e tratamento de dados com vista ao cálculo da produção de ovos para
consumo. Informação disponibilizada no boletim mensal de agricultura.

INE / SREA

Recenseamento

129 / 5

30

260

2009

Anual

LC, PEC

Exploração
agrícola,
Empresa;
Viveiro;
Cooperativa

4

2009/2010

Mensal

PEC

Aviário

Quadro 7
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LC, PEC

Aviário

País

mês(n+1)+11d.u.

Anual

LC, PEC

Empresa

País

07/Jul/10

2009/2010

Mensal

LC, PEC

Empresa

mês(n+1)+11d.u.

18

2009/2010

Mensal

LC, PEC

Matadouros

País
Reg. Agrária/
NUTS II

17

2009/2010

Mensal

PEC

Centros de
Abate

País

mês(n+1)+11d.u.

2009/2010

Mensal

PEC

NUTS I

mês(n)+50d

23 000

2009

Anual

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

04/Fev/11

7 500

120

2010

Não periódica

PEC

Alojamento

País

20/Jul/11

Recenseamento

308 / 19

115

2009/2010

Mensal

LN

Câmaras
Municipais

Freguesia

INE / SREA

Recenseamento

10 000

25

2009/2010

Trimestral

Alojamento

Freguesia

INE / SREA

Recenseamento

308 / 19

38

2009/2010

Mensal

LN

Câmaras
Municipais

Freguesia

INE / SREA

Recenseamento

308 / 19

115

2009/2010

Mensal

LC, PEC

Câmaras
Municipais

Freguesia

INE / SREA

Recenseamento

308 / 19

38

2009/2010

Mensal

LN

Câmaras
Municipais

Freguesia

Câmaras
Municipais e
outras
entidades
públicas
responsáveis
pela gestão de
habitação
social

Município

22/Jan/10

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

57

671

Inquérito aos Aviários de Multiplicação e Incubadoras

INE / SREA

Recenseamento

39 / 3

12

2009/2010

Mensal

58

672

Inquérito à Recolha, Tratamento e Transformação do Leite

INE / SREA

Recenseamento

278 / 35

124

2009

59

672

Leite de Vaca e Produtos Lácteos

INE / SREA

Recenseamento

152 / 36

26

60

674

Gado Abatido e Aprovado para Consumo

INE / SREA

Recenseamento

120 / 9

61

675

Inquérito ao Abate de Aves e Coelhos

INE / SREA

Recenseamento

59 / 3

INE / SREA

Estudo estatístico

INE / SREA

Inquérito amostral

16 200 / 202

INE / DGEG/MEID /
SREA

Inquérito amostral

INE / SREA

Recolha e tratamento de dados sobre a produção de ovos de incubação e pintos do
dia. Informação sobre a produção de ovos incubação e pintos do dia e
estabelecimento de previsões de produção.
Recolha e tratamento de informação sobre quantidade de leite recolhido, produtos
lácteos produzidos nas fábricas de lacticínios, e quantidades de manteiga e leite em
pó magro obtidos.
Inquérito exaustivo às unidades de recolha e/ou transformação de leite de vaca.
Recolha e tratamento de informação sobre o número de cabeças e o peso limpo do
gado abatido.
Recolha e tratamento de dados sobre o número de cabeças e o peso limpo de aves
e coelhos abatidos e para o cálculo da produção de carne das principais espécies
avícolas, assim como dos coelhos.

mês(n+1)+11d.u.

Pescas – Área 61
62

694

Estatística Mensal da Pesca

Recolha e tratamento de dados provenientes de actos administrativos.
Disponibilizar informação nacional sobre as descargas em portos nacionais
segundo as variáveis: “Quantidade”, “Valor” e “Preço Médio”.

In63dústria e Energia – Área 65
63

701

Inquérito à Produção Industrial

64

713

Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico

Observação das empresas que representam 90% da produção de cada ramo de
actividade. Recolha de informação sobre a produção (quantidade e valor) com base
numa lista de produtos com cerca de 5000 posições, compras de matérias-primas e
consumos de fontes energéticas por ramo de actividade. É utilizada uma
codificação compatível com a NC-lista PRODCOM.
Recolha de informação sobre os tipos e valor dos consumos de energia das famílias
e caracterização dos equipamentos existentes nos alojamentos, no que respeita ao
nível de eficiência e aos consumos efectuados.

Construção e Habitação – Área 66
65

718

Inquérito às Operações de Loteamento Urbano

66

718

Inquérito à Conclusão de Obras e sua Utilização

67

718

Inquérito aos Trabalhos de Remodelação de Terrenos

68

718

Inquéritos aos Projectos de Obras de Edificação e de
Demolição de Edifícios

69

718

Inquérito às Alterações de Utilização de Edifícios

70

71

718

722

O Inquérito às Operações de Loteamento Urbano é uma operação estatística
implementada com o objectivo de sistematizar no contexto da produção estatística
oficial o conjunto de elementos informativos inerentes aos procedimentos
administrativos de licenciamento das operações de loteamento urbano. Informação
intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Inquérito exaustivo realizado junto das Câmaras Municipais, para apuramento
trimestral do número de obras concluídas, ao nível total e por tipo de destino.
Complementarmente é recolhida informação junto dos proprietários das obras.
O Inquérito à Remodelação de Terrenos é uma operação estatística baseada no
processamento mensal de dados das licenças e autorizações deste tipo de
operações urbanísticas, que visam a transformação dos solos por forma a permitir a
sua afectação a determinadas funções específicas (parques de campismo, campos
de golfe, …). Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais
(nacionais e comunitárias).
Inquérito mensal às câmaras municipais para recolha de informação relativa a
licenças, autorizações, comunicações prévias, pareceres prévios e projectos
municipais de obras de edificação e de demolição de edifícios.
Operação estatística de inquérito aos alvarás de licença/autorização de utilização
dos edifícios e fracções autónomas com vista a obter dados referentes à
reafectação desses bens imóveis a novas funções (habitação, agricultura e pesca,
indústria, turismo, serviços comerciais, serviços não comerciais e usos gerais).
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).

trim(n)+75d

mês(n)+40d

Inquérito à Caracterização da Habitação Social

Caracterização do Parque Habitacional propriedade das Câmaras Municipais, das
Misericórdias e Serviços Regionais e outras entidades responsáveis pela gestão do
parque público de habitação, nomeadamente no que respeita aos edifícios e
alojamentos utilizados como habitação social ou a custos comparticipados.

INE / SREA

Recenseamento

328 / 19

30

2009

Anual

Inquérito Anual às Empresas de Construção

Inquérito anual que recolhe informação específica sobre o valor dos trabalhos de
construção e respectivos materiais utilizados, como complemento à informação
contabilística anual, necessária quer a nível nacional para as Contas Nacionais quer
por imposição de regulamento comunitário das Estatísticas Estruturais das
Empresas.

INE / SREA

Inquérito amostral

3 700 / 167

125

2008
2009

Anual

LC

Empresa
(com NPC)

NUTII

22/Mar/10
30/Nov/10

Novo inquérito anual essencialmente para obtenção de informação específica sobre
discriminação de vendas por produtos, por imposição de regulamento comunitário
das Estatísticas Estruturais das Empresas e para resposta às necessidades
nacionais de informação sobre a actividade do comércio automóvel e do comércio
por grosso e a retalho.

INE / SREA

Inquérito amostral

4 500 / 268

200

2008
2009

Anual

LC

Empresa
(com NPC)

NUTS II

16/Jul/10
29/Abr/11

Comércio Interno – Área 70
72

725

Inquérito às Empresas de Comércio

Quadro 7
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Estabelecimento

NUTS II

02/Jun/10
10/Jan/11

PEC

País

25/Out/10

Anual
Trimestral

LC,IE

País

30/Jul/10
trim(n)+60d

2009
2009/2010

Anual
Trimestral

LC,IE

NUTS I

23/Jul/10
trim(n)+60d

4

2009/2010

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+40d

80 / 3

6

2009/2010

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+40d

Recenseamento

2 000 / 83

40

2009/2010

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+40d

Inquérito amostral

8 500 / 1 416

24

2009
2010

Anual
Mensal

LC, PEC

Alojamento

País

15/Jun/10
13/Jun/11

Inquérito amostral

12 500 / 800

250

2010

Anual

PEC, IE

Alojamento

NUTS I

05/Nov/10

Inquérito amostral

3 000

200

2010

Anual

PEC, IE

Empresa
(com NPC)

País

04/Nov/10

Recenseamento

200

50

2010

Bienal

País

10/Nov/10

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

73

726

Inquérito às Unidades Comerciais de Dimensão Relevante

Caracterizar as Unidades Comerciais de Dimensão Relevante dos sectores de
comércio por grosso (grupos 462 a 469 da CAE Rev.3), de retalho alimentar e misto
(grupo 471), de retalho alimentar especializado (grupo 472) e de retalho
especializado não alimentar (grupos 474, 475, 476 e 477).

INE / SREA

Recenseamento

3 000

265

2008
2009

Anual

INE / SREA

Recenseamento

25 / 3

4

2009

Anual

INE / SREA

Recenseamento

27 / 3

32

2009
2009/2010

INE / SREA

Recenseamento

35 / 9

100

INE / SREA

Recenseamento

200 / 12

INE / SREA

Recenseamento

INE / SREA

INE / SREA

Transportes – Área 71
74

752

Inquérito ao Pessoal, Custos, Proveitos e Investimentos
nos Portos

75

753

Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e
Mercadorias

76

758

Estatísticas dos Aeroportos e Aeródromos

Recolha de dados junto das Administrações e Juntas Autónomas dos Portos do
Continente e Regiões Autónomas, complementada com informação administrativa,
por forma a caracterizar a estrutura de pessoal ao serviço e a determinar alguns
indicadores económico-financeiros dos portos marítimos do país.
Recolha e tratamento de dados harmonizados a nível comunitário sobre transporte
marítimo de passageiros e mercadorias.
Compilação de informação sobre tráfego aéreo comercial de passageiros,
mercadorias e de correio, infra-estruturas aero-portuárias, emprego, assim como
informação económico-financeira.

Turismo – Área 73
Inquérito à Permanência de Campistas nos Parques de
Campismo
Inquérito à Permanência de Colonos nas Colónias de
Férias

77

775

78

775

79

775

Inquérito à Permanência de Hóspedes e outros dados da
Hotelaria

80

776

Inquérito às Deslocações dos Residentes CAPI
Inquérito às Deslocações dos Residentes CATI

Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre campistas e dormidas de
campistas por países de residência habitual.
Recolha e tratamento de informação sobre colonos e dormidas de colonos por
países de residência habitual.
Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre o movimento de hóspedes,
dormidas, estada média e taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros, por
categoria dos estabelecimentos e países de residência habitual.
Inquérito aos indivíduos residentes nas unidades de alojamento a seleccionar,
tendo por objectivo caracterizar as viagens por motivos de: lazer, recreio e férias;
profissionais e de negócios; visita a familiares e amigos. Inquérito trimestral com
disponibilidade de informação anual.

Sociedade da Informação – Área 81
81

798

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
nas Famílias

Inquérito anual junto das famílias e dos indivíduos para recolha de informação sobre
a posse e uso de tecnologias da informação (posse e uso de computador e acesso
e uso da Internet, entre outras).

82

799

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
pelas Empresas

Inquérito anual junto das empresas para recolha de informação sobre a posse e uso
de tecnologias da informação e comunicação e práticas de e-commerce.

83

801

Utilização das TIC nos Hospitais

Inquérito aos hospitais visando aprofundar o conhecimento sobre a implementação
e a utilização das tecnologias da informação e da comunicação nos hospitais
públicos e privados.

INE /
UMIC/MCTES /
SREA
INE /
UMIC/MCTES /
SREA
INE /
UMIC/MCTES /
SREA

Ficheiros de Unidades Estatísticas – Área 21
84

120

Ficheiro de Empresas

85

121

Ficheiro de Estabelecimentos

86

122

Ficheiro das Administrações Públicas

87

123

Ficheiro das Instituições sem Fins Lucrativos

88

125

Ficheiro de Alojamentos (Amostra-Mãe)

89

126

Ficheiro de Explorações Agrícolas (Base de Amostragem
Agrícola)

Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Empresas. Compreende as tarefas de
tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Estabelecimentos. Compreende as tarefas de
tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Administrações Públicas. Compreende as
tarefas de tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Instituições Sem Fins Lucrativos.
Compreende as tarefas de tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de manutenção e actualização da base de amostragem de
alojamentos. Compreende as tarefas de tratamento de informação administrativa e
de inquéritos.
Abrange as tarefas de manutenção e actualização da base de amostragem de
explorações agrícolas. Compreende a análise de informação administrativa e de
inquéritos.

INE /
GEP/MTSS / SREA
INE /
GEP/MTSS / SREA
INE / SREA
INE / SREA
INE / SREA
INE / SREA

Metainformação Estatística – Área 22
90

141

CAE - Classificação Portuguesa de Actividades
Económicas

Aplicação coordenada da CAE - Rev.3. Apoio técnico a entidades internas e
externas na atribuição da CAE - Rev.3 a diversas entidades.

INE / SREA

Lista dos Projectos realizados pelo SREA em 2010 na
qualidade de Autoridade Estatística
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Metainformação Estatística - Área 22
Outras Actividades Estatísticas
Projecto de I&D que estuda e utiliza novas tecnologias relacionadas com a
gestão do conhecimento, a publicação e a difusão das estatísticas produzidas.
METAMAC - Sistema de Dados e
Metadados Estatísticos da Macaronésia Este projecto será desenvolvido em conjunto com a Madeira e as Canárias, no
âmbito do Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007/2013.

1

SREA

2009 / 2013

Açores

Estatísticas Multitemáticas - Área 29
Outras Actividades Estatísticas

2

3

442

Séries Estatísticas

Elaboração de conteúdos e compilação de dados.. Informação anual sobre as
diversas variáveis estatísticas, a nível de Ilha, na Região Autónoma dos
Açores.

SREA

1998 / 2008

Anual

Ilha

Anuário Estatístico dos Açores

Elaboração de conteúdos (Informação e análise) dos Anuários Regionais e
Inter-Regionais. Informação anual sobre as diversas variáveis estatísticas, a
nível de Município, na Região Autónoma dos Açores.

SREA

2009

Anual

Município

21-Dez-10

Município

01-Set-10

Açores

mês (n) + 30 d.

Saúde e Incapacidades - Área 38
Operações estatísticas

4

Inquérito aos Póstos Médicos

Inquérito anual aos Postos Médicos, sobre características gerais, recursos humanos e acção desenvolvida.

SREA

Recenseamento

15

40

2009

Anual

Posto Médico

Recolha efectuada nas Delegações de Viação da Região Autónoma dos
Açores sobre os acidentes de viação.

SREA

Recenseamento

3

26

2009
2010

Mensal

6

Contas Regionais - Cálculo da estimativa Inicio dos trabalhos de preparação para o cálculo da estimativa do PIB por
do PIB por Ilha.
Ilha.

SREA

Estudo estatístico

2006

Anual

Açores

7

Implementação das Contas Regionais Trimestrais. Este projecto será
CONTRIMAC - Contabilidade Trimestral
desenvolvido em conjunto com a Madeira e as Canárias, no âmbito do
da Macaronésia
Programa de Cooperação Transnacional MAC 2007/2013.

SREA

Estudo estatístico

2009 / 2013

Trimestral

Açores

Inquérito Qualitativo de Conjuntura da R.A. Açores, consistindo na recolha de
informação com carácter qualitativo sobre a actividade do comércio por grosso
e a retalho, designadamente sobre a evolução das vendas , as encomendas a
fornecedores, níveis de stocks e preços de venda.

SREA

Inquérito amostral

2009
2010

Mensal

Elaboração de um Indicador Coincidente de evolução infra-anual de actividade
económica da RAA Início do estudo de elaboração de um Indicador
Coincidente de evolução infra-anual de actividade económica da RAA, com a
colaboração do INE.

SREA

Estudo estatístico

Protecção Civil e Segurança do Consumidor - Área 41
Operações Estatísticas

5

429

Inquérito aos Acidentes de Viação Açores

PEC

Contas Regionais - Área 50
Operações Estatísticas

Conjuntura Económica e Preços - Área 51
Operações Estatísticas

8

553

Inquérito de Conjuntura ao Comércio Açores

368

15

PEC

Empresa (com
NPC)

Açores

Outras Actividades Estatísticas

9

Indicador Coincidente

Açores

mês (n) + 30 d.
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Compilação de informação para o cálculo do défice da Administração Pública
Regional, de acordo com as atribuições acometidas pela Lei das Finanças
Regionais, Lei 1/2007, para efeitos da notificação relativa ao Procedimento
dos Défices Excessivos.

SREA/INE

Estudo estatístico

Fevereiro e
Agosto /n+1

Semestral

Administração Pública - Área 54
Operações Estatísticas

PDE - Procedimento dos Défices
Excessivos

10

Açores

Agricultura e Floresta – Área 60
Operações estatísticas

11

657

Estatísticas da Produção Vegetal

Recolha e sistematização da informação a partir de inquéritos e de informações administrativas para o
estabelecimento de um quadro anual com as áreas e produções das principais culturas agrícolas.

SREA

Inquérito amostral

30

80

2009
2010

Anual

Exploração Agrícola

Ilha

26-Fev-10

12

658

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

Recolha e sistematização de informação mensal para o estabelecimento de previsões de áreas,
rendimentos e produções das principais culturas agrícolas. Informação disponibilizada mensalmente.

SREA

Estudo estatístico

30

8

2010

Mensal

Exploração Agrícola

Açores

mês(n)+45 d.u.

Inventariação e compilação de informaçãos de natureza administrativa ou proveniente de inquéritos.

SREA

Inquérito Amostral

2009

Não Periódica

Outras actividades estatísticas

13

682

Indicadores Agro-Ambientais

Indústria e Energia - Área 65
Operações Estatísticas

14 702

Inquérito à Produção / Importação de
Cimento - Açores

Recolha de informação sobre produção e importação de cimento na Região
dos Açores.

SREA

Recenseamento

1

6

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n)+ 30 d.

15 704

Inquérito ao Abastecimento de Água Açores

Recolha junto dos Serviços Municipalizados e Câmaras Municipais de dados
sobre abastecimento de água na Região dos Açores.

SREA

Recenseamento

18

16

2009
2010

Trimestral

Açores

mês (n)+ 30 d.

16

Estatísticas da Energia Eléctrica

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas à produção e consumo
de energia eléctrica, por fonte de energia e por sector de actividade.

SREA

Recenseamento

1

100

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n)+ 30 d.

Recolha efectuada junto dos concessionários das diversas marcas de veículos
automóveis comerciais e de passageiros, sobre o número de veículos novos
vendidos.

SREA

Recenseamento

44

40

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n) + 45 d.

Fluxos Comerciais com a RA Madeira e Apropriação da informação dos anexos M e L da IES, para obtenção dos
o Continente
fluxos comerciais da RAA com o Continente e a Madeira

SREA

Estudo estatístico

Anual

Açores

711

Comércio Interno - Área 70
Operações Estatísticas

17 728

Inquérito à Venda de Veículos Novos
nos Açores

Outras Actividades Estatísticas

18

729

Quadro 8
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nº Or.

Cód.C
GA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodici-dade

Justificação

Unidade de
Observação

Nível de Desagr.
Geog.

Disponibilidade da
Informação

"Destaque"
disponível no site do
SREA ou de Outras
Entidades

Publicação em
papel

Publicação
disponível no site do
SREA ou de Outras
Entidades

Publicação em CDRom

1

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Transportes - Área 71
Operações Estatísticas

19 739

Inquérito às Carreiras Urbanas e
Interurbanas - Açores

Recolha de informação junto das empresas de transportes sobre o movimento
de passageiros nas carreiras urbanas e interurbanas.

SREA

Recenseamento

11

8

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n) + 30 d.

20 754

Inquérito às Embarcações de Recreio Açores

Recolha efectuada junto das Capitanias sobre o número de embarcações de
recreio, entradas nos portos e respectivos tripulantes.

SREA

Recenseamento

3

14

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n) + 30 d.

Turismo - Área 73
Operações Estatísticas

21 775

Inquérito ao Turismo no Espaço Rural Açores

Recolha mensal do movimento de hóspedes, dormidas, receitas e despesas.

SREA

Recenseamento

101

40

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n)+45 d.

22 775

Inquérito à Permanência de Hóspedes
nas Casas de Hóspedes - Açores

Recolha mensal do movimento de hóspedes, dormidas, receitas e despesas.

SREA

Recenseamento

35

40

2009
2010

Mensal

Açores

mês (n)+45 d.

UMIC / SREA

Recenseamento

2010

Anual

Açores

14-Dez-10

Sociedade da Informação – Área 81
Operações Estatísticas
Inquérito à Utilização das Tecnologias
da Informação e Cominicação na
Administração Pública - IUTIC

23

Inquérito anual junto dos orgãos do Governo Regional para recolha de
informação sobre a posse e o uso de tecnologias da informação realizado a
nível Nacional pela UMIC.

Procedimentos e Práticas de Coordenação – Área 27
Outras Actividades Estatísticas

24

193

Coordenação da Recepção de Fontes
Administrativas

Abrange as tarefas gestão dos fluxos de informação relativos a fontes
administrativas.

SREA

25

194

Certificação Técnica e Registo das
Operações Estatísticas

Controlar todo o processo de certificação técnica das operações estatísticas
regionais e fazer o registo dos instrumentos de notação.

SREA

Lista das Publicações editadas em 2010 pelo SREA
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Site

Papel

CD-Rom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SREA

2009

Anual

22-Dez-10

29-Dez-10

SREA

2009

Anual

27-Jan-11

19-Fev-10

Séries Estatísticas 1998/2008

Informação anual sobre a evolução dos principais
indicadores estatísticos na Região Autónoma dos
Açores, apresentados sob a forma de séries
temporais de onze anos.

SREA

1998-2008

Anual

14-Dez-10

17-Dez-09

Boletim Trimestral

Publicação trimestral com informação dos
principais indicadores estatísticos da Região
Autónoma dos Açores.

SREA

2009/2010

Trimestral

trim(n)+60d.

trim(n)+60d.

SREA

2008

Anual

29-Out-10

29-Out-10

SREA

2009

Anual

30-Jun-10

30-Jun-10

Informação trimestral sobre os dados da
população activa, do emprego e desemprego na
Região Autónoma dos Açores.

SREA

2009/2010

Trimestral

trim(n)+45 d.

trim(n)+45 d.

Informação anual sobre os dados da Saúde na
Região Autónoma dos Açores.

SREA

2009

Anual

29-Nov-10

29-Nov-10

Informação mensal sobre o IPC na Região
Autónoma dos Açores.

SREA

2009/2010

Mensal

mês(n)+30 d.

mês(n)+30 d.

Informação mensal sobre a entrega de leite nas
fábricas e a produção de carne e lacticínios na
Região Autónoma dos Açores.

SREA

2009/2010

Mensal
Trimestral

mês(n)+90 d.

mês(n)+90 d.

Informação mensal sobre a pesca descarregada
nos portos da Região Autónoma dos Açores.

SREA

2009/2010

Mensal
Trimestral

mês(n)+90 d.

mês(n)+90 d.

Informação anual sobre transportes terrestres,
aéreos e marítimos, passageiros e cargas,
acidentes de viação e embarcações de recreio da
Região Autónoma dos Açores.

SREA

2009

Anual

mês (n)+45 d.

mês (n)+45 d.

Informação mensal, por ilha, sobre hóspedes,
dormidas
e
proveitos
nos
diferentes
estabelecimentos turísticos na Região Autónoma
dos Açores.

SREA

2009/2010

Mensal
Trimestral

26-Fev-10

26-Fev-10

Estatísticas Multitemáticas - Área 29
Anuário Estatístico Açores 2009

Açores em Números

Informação anual sobre as diversas variáveis
estatísticas, a nível de Município, na Região
Autónoma dos Açores.
Brochura promocional dos principais indicadores
da R.A.A. abrangendo os grandes temas:
População e Território, Actividades Económicas e
Indicadores Sociais, que agregam todas as áreas
de produção estatística.

População - Área 31
Demografia
Movimento Fisiológico da População 2009

Informação Anual sobre os diversos indicadores
demográficos da Região Autónoma dos Açores.
Informação anual sobre as principais estatísticas
vitais na Região Autónoma dos Açores.

Trabalho, Emprego e Desemprego - Área 34
Inquérito ao Emprego

Saúde e Incapacidades - Área 38
Estatísticas da Saúde 2009

Conjuntura Económica e Preços - Área 51
Índice de Preços no Consumidor

Agricultura e Floresta - Área 60
Agricultura 2010

Pescas - Área 61
Pescas 2010

Transportes - Área 71
Transportes 2009

Turismo - Área 73
Turismo 2010

