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O Plenário do Conselho Superior de Estatística reuniu em 15 de dezembro.
Apreciou favoravelmente a Síntese da Atividade do Sistema Estatístico Nacional em 2012.
Aprovou orientações relativas ao reporte de dados no âmbito das Administrações Públicas, com o
objetivo de reforçar a credibilidade das estatísticas oficiais.
25ª e 26ª Deliberações do CSE (http://cse.ine.pt)

O Conselho Superior de Estatística (CSE) é o órgão do Estado que orienta e coordena o Sistema Estatístico Nacional
(SEN).

O SEN é constituído pelo CSE e pelas Autoridades Estatísticas – INE, Banco de Portugal, Serviço Regional de Estatística dos
Açores, Direção Regional de Estatística da Madeira e entidades com delegação de competências do INE.
O CSE integra um total de 24 entidades. Para além das Autoridades Estatísticas, produtoras das estatísticas oficiais,
integram o Conselho, representantes de grandes utilizadores públicos e privados - cinco ministérios grandes utilizadores de
estatísticas oficiais, confederações empresariais, confederações sindicais, Associação Nacional de Municípios Portugueses,
Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, Associação para a Defesa do Consumidor – e ainda a Comissão Nacional
de Proteção de Dados. Integram também o CSE cinco personalidades de reconhecido mérito e independência.
O CSE reúne em Plenário, pelo menos, duas vezes por ano; reúne em Secções e Grupos de Trabalho de acordo com o exigido
pelo plano de atividades anual.

Dos documentos apreciados pelo Conselho salienta-se:

Síntese da Atividade do SEN - 2012
 Em 2012 o Conselho:
a) Preparará e apresentará ao Governo um projeto de novo diploma legislativo para o Sistema Estatístico
Nacional, tendo em consideração as orientações emanadas a nível nacional e europeu, visando,
designadamente o reforço da sua importância e independência;
b) Preparará e aprovará as Linhas Gerais da Atividade Estatística Nacional, e respetivas prioridades, para o
período 2013-2017, na sequência da Visão e objetivos estabelecidos para o período 2008-2012;
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c) Prosseguirá, no âmbito das suas Secções e Grupos de Trabalho, os trabalhos relacionados com i) o
acompanhamento de áreas estatísticas relevantes para a tomada de decisão, ii) a avaliação da qualidade
das estatísticas oficiais nas suas diversas dimensões, iii) o reforço das condições para a apropriação de
dados administrativos para fins estatísticos e iv) o apoio às ações que visem promover a literacia estatística
de toda a sociedade.

Recursos previstos para o funcionamento do Conselho em 2012:
Recursos humanos
→ Secretariado do CSE – 7 técnicos
→ Membros do CSE e de grupos de trabalho – 300 pessoas
Recursos financeiros – 367.3 mil Euros

 Autoridades Estatísticas – Novidades da produção estatística em 2012:
-

Inquérito à Caracterização da Habitação Social | INE

-

Constituição do Ficheiro Nacional de Alojamentos, suportado nos resultados dos Censos 2011| INE

-

Elaboração da Conta Satélite para a Economia Social | INE

-

Elaboração das Contas de Património não Financeiro | INE

-

Inquérito às Despesas das Famílias 2010: divulgação de publicação de natureza analítica | INE

-

Inquérito à Educação e Formação de Adultos 2011: resultados | INE

-

Estatísticas sobre a Estrutura dos Ganhos - 2010 |GEP/MSSS

-

Inquérito Comunitário à Inovação, relativo a 2008-2010 |GPEARI/MEC

-

Novo sistema de recolha e compilação das Estatísticas da Balança de Pagamentos e da Posição de
Investimento Internacional | BP

-

Criação da Área de Empresa no Site Institucional | BP

-

Desenvolvimento do novo sistema de informação integrado da Central de Balanços | BP

- Estimativa das Contas Não Financeiras e da Dívida da Administração Pública Regional | SREA
- Contas Regionais – Estimativas do PIB por ilha para 2009 e 2010 | SREA
- Apresentação da Estimativa das Contas Não Financeiras e da Dívida da Administração Pública Regional, na
ótica da contabilidade nacional | DREM
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Recursos previstos para o funcionamento das Autoridades Estatísticas em 2012:
Recursos humanos
→ Total 1000 técnicos
•

INE – 674 (+ 500 entrevistadores)

•

Entidades com Delegação de Competências1 - 139

•

Banco de Portugal – 85

•

Serviço Regional de Estatística dos Açores – 49

•

Direção Regional de Estatística da Madeira – 53

Recursos financeiros
•

INE – 34.2 milhões de Euros

•

Entidades com Delegação de Competências – 4.5 milhões de Euros

•

Serviço Regional de Estatística dos Açores - 1.65 milhões de Euros

•

Direção Regional de Estatística da Madeira - 1.35 milhões de Euros

Reporte de dados no âmbito das Administrações Públicas
 Com o objetivo de reforçar a credibilidade das estatísticas oficiais, e evitar a ocorrência de
omissões de informação para a elaboração das Contas das Administrações Públicas (AP), em
2012, no âmbito do Conselho Superior de Estatística devem:
→ ser estabelecidas medidas, designadamente no âmbito da revisão do enquadramento legislativo do SEN,
que reforcem a adequada colaboração entre as diversas entidades com competências em matéria de
reporte de informação para a elaboração das Contas das AP, particularmente tendo em atenção os
recentes regulamentos europeus relativos à Governação Económica da Europa;
→ ser reforçados os mecanismos de acompanhamento destas matérias, em articulação com as entidades
competentes, devendo a Secção Permanente de Estatísticas Económicas, apresentar um conjunto de
propostas a implementar com a maior brevidade.

Informação detalhada sobre o CSE e a sua atividade em http://cse.ine.pt

1

Direção-Geral das Pescas e Aquicultura do Ministério da Agricultura (MAMAOT), a Direção-Geral de Energia e Geologia (MEE), o Gabinete

de Estatística e Planeamento da Educação (MEC), a Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP – UMIC (MEC), o Gabinete de
Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (MEC), o Gabinete de Estratégia e Planeamento (MSSS) e a Direção-Geral da
Política de Justiça (MJ).
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