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ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELO PRESENTE PLANO DE ATIVIDADES

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA, IP (INE) 1
ENTIDADES COM DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO INE:
-

Direção-Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia e do Emprego [DGEG|MEE]

-

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência
[DGEEC|MEC]

-

Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça [DGPJ|MJ]

-

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos do Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território [DGRM|MAMAOT]

-

1

Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego [GEE|MEE] 2

De acordo com o artigo 22º da Lei no SEN, na produção de estatísticas oficiais de âmbito nacional participam, na qualidade de

delegações do INE, o Serviço Regional de Estatística dos Açores e Direção Regional de Estatística da Madeira.
2

Produção e difusão nas áreas do Emprego e Formação Profissional objeto de protocolo de delegação de competências com o GEP

do ex-MTSS, atualmente da responsabilidade do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego
[GEE|MEE], cujo protocolo de delegação de competências se encontra em negociação.
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Apresentação
O Plano de Atividades para 2013 que se apresenta inclui, para além das atividades estatísticas da
responsabilidade direta do INE, as atividades estatísticas executadas pelas Entidades com as quais o INE
estabeleceu Protocolos de Delegação de Competências ao abrigo da Lei nº 22/2008, de 13 de maio.
Com este Plano dá-se início a um novo ciclo de planeamento estratégico no seio do Sistema Estatístico
Nacional, após a aprovação das Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial para 2013-2017.
O presente documento apresenta, relativamente a 2013: i) o enquadramento da atividade estatística a
desenvolver ao nível dos Sistemas Estatísticos Nacional e Europeu; ii) os seus principais objetivos; iii) as
mais relevantes operações e outras ações ao nível da produção estatística; iv) as atividades de cooperação
estatística nacional e internacional e, ainda, v) a listagem e calendário das operações estatísticas oficiais da
responsabilidade do INE e das entidades com delegação de competências e vi) os recursos humanos e
financeiros que serão afetos à atividade estatística.
O presente Plano de Atividades poderá vir a ser afetado por eventuais medidas de contenção financeira ou
manifesta escassez de recursos humanos.
A atuação do INE e das Entidades com Delegação de Competências, continuará a pautar-se pelo rigor na
utilização dos recursos de que dispõem, pelo cumprimento da Lei do SEN e dos Princípios do Código de
Conduta para as Estatísticas Europeias, e pela prestação de um serviço público de qualidade a toda a
Sociedade.

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE – 2013

5/136

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE – 2013

6/136

Sumário Executivo

O planeamento das atividades estatísticas a desenvolver pelo INE e pelas entidades com delegação de
competências do INE em 2013 encontra-se devidamente alinhado com as Linhas Gerais da Atividade
Estatística Oficial para 2013-2017 (LGAEO) e com o Programa Estatístico da Comissão da União Europeia
para 2013, que integra o seu planeamento estratégico quinquenal para o mesmo período, com
repercussões ao nível da produção estatística dos Estados Membros.
Consequentemente, em 2013 o INE e as Entidades com Delegação de Competências privilegiarão, no
desenvolvimento da sua atividade estatística, o cumprimento das orientações estabelecidas naqueles
documentos enquadradores.
No contexto da estratégia que vem sendo prosseguida, continua a ser fundamental para o INE, para as
Entidades com Delegação de Competências e para o Sistema Estatístico Nacional em geral, a produção de
informação estatística de qualidade, em conformidade com os princípios do Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias. O respeito por este referencial de qualidade para os Institutos de Estatística de
todos os Estados Membros da União Europeia vai merecer especial atenção em 2013, ano de preparação
para a próxima/segunda ronda de Peer Review.
Em 2013 o INE não só realizará um conjunto de operações estatísticas não correntes, designadamente a
Mudança de base das Contas Nacionais Portuguesas (base 2011), como prosseguirá/ intensificará um
conjunto de outras atividades estatísticas — nomeadamente nas vertentes metodológica, tecnológica e da
apropriação de dados administrativos para fins estatísticos — que permitirão melhorar inquestionavelmente
a qualidade da informação estatística produzida no seio do SEN.
Na prossecução de todas as atividades estatísticas o INE e as Entidades com Delegação de Competências
continuarão a dispensar particular atenção a todos os critérios da Qualidade, não podendo deixar de
merecer especial cuidado o cumprimento do calendário de disponibilização de informação estabelecido
neste Plano de Atividades.
No âmbito da articulação técnica interinstitucional, o INE continuará empenhado na consolidação e
acompanhamento das Delegações de Competências, com especial incidência no que se refere ao
cumprimento do Código de Conduta para as Estatísticas Europeias.

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE – 2013

7/136

Objetivos para 2013
Neste contexto, o INE estabelece os seguintes objetivos para 2013, os quais estão devidamente alinhados
com as recentemente aprovadas Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2013-2017 e serão
consagrados no seu Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), seguindo a metodologia do
SIADAP:

Objetivos de Eficácia
O1. Alargar a oferta de informação estatística oficial (LGAEO 2013/2017- Obj1/LA17, Obj1/LA18);
O2. Aumentar a literacia estatística no seio da sociedade (LGAEO 2013/2017- Obj2/LA16);
O3. Cumprir o Plano de Formação do INE (LGAEO 2013/2017- Obj3/LA11);
O4. Manter uma cooperação estatística de qualidade com os países da CPLP

(LGAEO 2013/2017-

Obj3/LA10).

Objetivos de Eficiência
O5. Intensificar a adoção de modos de recolha tecnologicamente mais evoluídos e amigáveis para o
respondente (LGAEO 2013/2017- Obj1/LA9);
O6. Alargar a apropriação de dados administrativos para fins estatísticos

(LGAEO 2013/2017- Obj1/LA2;

Obj1/LA3; Obj1/LA4);

O7. Modernizar as infraestruturas de suporte à produção estatística

(LGAEO 2013/2017- Obj1/LA6;

Obj1/LA7).

Objetivos de Qualidade
O8. Disponibilizar, em tempo útil, informação estatística oficial de qualidade e relevante para a
sociedade (LGAEO 2013/2017- Obj2/LA1; Obj2/LA5; Obj2/LA7).

Principais atividades
Para a concretização destes objetivos, na atividade do INE e das Entidades com Delegação de
Competências salientam-se as seguintes atividades e factos:

Na vertente da produção estatística
•

Inquérito à Fecundidade, INE em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos (recolha
em 2013).

•

Inquérito à Situação Financeira das Famílias, INE em parceria com o BdP (recolha em 2013).

•

Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas, INE (recolha em 2013/14).

•

Inquérito ao Movimento de Pessoas e Gastos Turísticos, INE (preparação e recolha 2013/14).
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•

Inquérito Europeu de Saúde, INE em parceria com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e
com a Direção Geral de Saúde e (preparação e inquérito piloto em 2013; recolha em 2014/15).

•

Inquérito Social Europeu, INE em parceria com o Instituto de Ciências Sociais (preparação em 2013).

•

Inquérito ao Uso do Tempo, INE em parceria com a Comissão para a Cidadania e Igualdade de
Género (preparação em 2013, recolha em 2014/15).

•

Inquérito ao custo da mão-de-obra, GEE/MEE.

•

Inquérito aos Doutorados, DGEEC/MEC (preparação em 2013).

•

Mudança de base das Contas Nacionais Portuguesas (base 2011), para implementação do SEC
2010 e para incorporação de um vasto conjunto de informação de caráter estrutural, proveniente
nomeadamente dos Censos 2011, do RGA 2009 e do IDEF 2010.

•

Compilação de Contas da Energia para o desenvolvimento de estudos-piloto sobre os novos
módulos do Regulamento das Contas Económicas do Ambiente.

Ao nível de outras atividades estatísticas:
•

Conclusão dos trabalhos dos Censos 2011, com o cumprimento dos respetivos compromissos
europeus e internacionais e a elaboração e apresentação do relatório da operação.

•

Adoção do Ficheiro Nacional de Alojamentos e implementação do processo da sua atualização com
base em fontes administrativas, entre as quais se destaca pela sua importância, o Sistema de
Indicadores de Operações Urbanísticas, na sua nova versão.

Ao nível da difusão estatística:
•

Inquérito ao Emprego - Redução do prazo de disponibilização da informação de 45 para 38 dias
após o final do período de referência da informação.

•

População:
-

Estimativas Definitivas da População Residente para Portugal, NUTS II, NUTS III e
Municípios, 2001-2010 (revisão a partir dos resultados definitivos dos Censos 2011), e
respetivos Indicadores Demográficos;

-

Estimativas Provisórias da População Residente, 2011 e 2012 (revisão a partir dos
resultados definitivos dos Censos 2011;

•

Estimativas Mensais de População Residente em 2013.

Índice de Preços no Consumidor, Série longa (1948-1976).

Ao nível da cooperação:
Externa
Execução do “Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos PALOP e Timor-Leste –
Fase 2 (2013)”, aprovado pelos Pontos Focais da CPLP e financiado pelo Fundo Especial da Comunidade.
Interinstitucional
Participação ativa na elaboração do projeto de revisão da Lei do Sistema Estatístico Nacional.
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Recursos humanos e financeiros
O INE e as Entidades com Delegação de Competências preveem afetar à atividade estatística 806
trabalhadores/as, 84% dos quais no INE, que prevê ainda recorrer a 500 prestadores de serviços
(entrevistadores/as).
Em 2013, a atividade do INE e das Entidades com Delegação de Competências envolverá um custo total de
35,5 milhões de Euros, correspondendo 88% ao INE.
Assim, ao INE foi atribuída uma dotação total de cerca de 32,7 milhões de euros (30,8 milhões de euros do
OE 2013 e 1,9 milhões de euros de receitas próprias), valor rigorosamente necessário para concretizar o
seu Plano de Atividades, na sua quase totalidade envolvendo operações impostas por Regulamentos
Comunitários.
A Reserva e cativos/congelamentos previstos no projeto na Lei do Orçamento do Estado 2013, a
concretizarem-se, poderão exigir ajustamentos no conteúdo do Plano de Atividades do INE, os quais se
refletirão na suspensão da execução de atividades no montante correspondente.
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I. Enquadramento
1. O Instituto Nacional de Estatística
O Instituto Nacional de Estatística I.P. é o órgão central de produção e difusão de estatísticas oficiais em
Portugal, assegurando a supervisão e coordenação técnico-científica do Sistema Estatístico Nacional, num
quadro de independência técnica e profissional e de constante atenção às crescentes necessidades de uma
sociedade em permanente mudança, para a qual a informação se tornou instrumento indispensável para a
promoção do desenvolvimento económico e social e para a qualidade da democracia.
A atividade do INE é enquadrada por quadro jurídico próprio, nacional e europeu.
O INE é um Instituto Público, dotado de personalidade jurídica, património próprio e autonomia
administrativa, tutelado pelo Ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares.
Na elaboração das estatísticas de âmbito nacional, também participam o Serviço Regional de Estatísticas
dos Açores e a Direção Regional de Estatística da Madeira, equiparados, para esse efeito, a delegações do
INE, de acordo com a Lei do Sistema Estatístico Nacional nº 22/2008, de 13 de maio.
Esta Lei estabelece ainda que o Conselho Diretivo do INE pode delegar em órgãos de outras entidades a
produção de estatísticas oficiais, nos termos dos princípios estabelecidos pelo INE e após parecer do CSE.
Este Plano incorpora, assim, as atividades estatísticas das Entidades com as quais o INE assinou,
protocolos de Delegação de Competências para a produção de estatísticas oficiais:
-

Direção-Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia e do Emprego [DGEG|MEE], para
a produção e difusão das estatísticas oficiais na área da Energia e Geologia;

-

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência
[DGEEC|MEC], para a produção e difusão das estatísticas oficiais nas áreas da Educação,
Formação e Aprendizagem, da Ciência e Tecnologia e da Sociedade da Informação;

-

Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça [DGPJ|MJ], para a produção e difusão
das estatísticas oficiais na área da Justiça;

-

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos do Ministério da Agricultura,
do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território [DGRM|MAMAOT], para a produção e difusão
das estatísticas oficiais na área das Pescas e Aquicultura;

-

Incorpora, ainda, a produção e difusão nas áreas do Emprego e Formação Profissional objeto de
protocolo de delegação de competências com o GEP do ex-MTSSS, atualmente da
responsabilidade do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego
[GEE|MEE], cujo protocolo de delegação de competências se encontra em negociação.

As atividades estatísticas delegadas em 2013 encontram-se indicadas no Quadro 1 deste Plano de
atividades.
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No âmbito das suas atribuições, enquadrado pelos documentos estratégicos enquadradores da atividade
estatística para o quinquénio 2013-2017 ao nível nacional e europeu, ao INE é exigido que produza e
divulgue de forma eficaz, eficiente e isenta, informação estatística oficial de qualidade para toda a
Sociedade.
Em alinhamento com o Código de Conduta para as Estatísticas Europeias, o INE e as Entidades com
Delegação de Competências continuarão a pautar a sua atuação na produção das estatísticas oficiais
segundo os seguintes Valores:
Profissionalismo, ética e respeito pela confidencialidade;
Independência técnica, objetividade e imparcialidade;
Compromisso para com a Qualidade;
Orientação para as necessidades atuais e capacidade de antecipação das necessidades futuras
dos clientes;
Eficácia e Eficiência na ação;
Respeito pelos prestadores de informação primária.
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2. As Linhas Gerais da Atividade Estatística Nacional 2013-2017
Em 2013, o INE e as Entidades com Delegação de Competências iniciarão um novo ciclo de atividades
orientadas para a implementação das Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2013-2017 (LGAEO)
definidas no contexto do Sistema Estatístico Nacional (SEN).
As LGAEO 2013-2017 estabelecem como Visão para o Sistema Estatístico Nacional para 2017:
Visão do Sistema Estatístico Nacional para 2017
Em 2017, as estatísticas oficiais cumprem os mais elevados padrões de qualidade estatística,
respondendo o Sistema Estatístico Nacional com independência e eficácia às necessidades de
informação e conhecimento da Sociedade.

A concretização desta Visão será sustentada em três objetivos relacionados com a produção das
estatísticas oficiais, com a sua difusão e com o funcionamento do Sistema Estatístico Nacional. Para a
realização de cada um dos objetivos estratégicos concorre um conjunto de linhas de atuação que as
autoridades estatísticas deverão ter em consideração na definição da sua atividade ao longo do quinquénio.
Assim:
Objetivo 1
Reforçar a qualidade das estatísticas oficiais, garantindo a otimização, aperfeiçoamento, flexibilidade, modernização
e eficiência do processo de produção estatística, através do seu desenvolvimento metodológico, científico e
tecnológico.
Linhas de atuação (LA) do objetivo 1
LA1. Implementar o Código de Conduta para as Estatísticas Europeias e o Compromisso Público do Sistema
Europeu de Bancos Centrais no domínio das estatísticas europeias e monitorizar o seu cumprimento.
LA2. Assegurar a intervenção das Autoridades Estatísticas desde o início dos processos de conceção/revisão de
atos administrativos, a fim de garantir a sua utilização para fins estatísticos.
LA3. Alertar as entidades da administração direta e indireta do Estado detentoras de dados administrativos para a
importância da sua cedência para a produção das estatísticas oficiais e fomentar, junto daquelas, mecanismos que
facilitem e desenvolvam o processo de apropriação dos dados.
LA4. Inventariar e reforçar a utilização de fontes administrativas na produção das estatísticas oficiais, visando a
racionalização dos recursos que lhes estão afetos e a redução da carga sobre os respondentes.
LA5. Prosseguir o desenvolvimento do novo modelo censitário da população e da habitação centrado
essencialmente na utilização de ficheiros administrativos.
LA6. Prosseguir a estratégia de reengenharia dos processos de produção e difusão entre os diferentes domínios
estatísticos, promovendo a integração de sistemas e infraestruturas e o desenvolvimento de estatísticas com
objetivos múltiplos.
LA7. Fomentar o desenvolvimento e inovação dos sistemas de informação que suportam a produção das
estatísticas oficiais.
LA8. Proceder à integração das estatísticas económicas, sociais e ambientais, tendo designadamente em conta as
recomendações do Relatório Stiglitz-Sen-Fitoussi.
LA9. Prosseguir a redução dos custos associados à produção das estatísticas oficiais (carga estatística sobre os
respondentes e custos financeiros), através da adoção de metodologias científica e tecnologicamente inovadoras
que garantam a qualidade dos resultados produzidos e de estímulos à resposta de famílias e empresas aos
inquéritos do Sistema Estatístico Nacional.
LA10. Promover a implementação de sistemas de produção estatística flexíveis que permitam uma adaptação
célere e eficaz a alterações nas necessidades dos utilizadores e minimizem os custos.
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Linhas de atuação (LA) do objetivo 1
LA11. Intensificar a dimensão espacial das estatísticas oficiais através de uma crescente integração da
Infraestrutura Estatística de Referenciação Geográfica nas atividades de produção e divulgação.
LA12. Dinamizar parcerias, nomeadamente com a comunidade científica, para o desenvolvimento da investigação
em diferentes domínios das estatísticas oficiais.
LA13. Implementar novas metodologias estabelecidas no Manual do Sistema Europeu de Contas 2010 (SEC2010)
e na 6ª edição do Manual da Balança de Pagamentos e da Posição de Investimento Internacional do FMI (BPM6),
entre outras.
LA14. Assegurar uma resposta do Sistema Estatístico Nacional à nova legislação da União Europeia sobre a
prevenção e correção dos desequilíbrios macroeconómicos, nomeadamente na área das finanças públicas.
LA15. Prosseguir o desenvolvimento das Contas Nacionais Portuguesas, nomeadamente com a produção das
contas do património dos setores institucionais (em linha com o enquadramento conceptual ao Sistema Europeu de
Contas SEC 2010) e aumentar a informação a disponibilizar.
LA16. Promover os estudos necessários à minimização da dimensão e frequência das revisões da informação
difundida.
LA17. Consolidar a produção das estatísticas da área económica e ambiental e aperfeiçoar os mecanismos de
monitorização dos compromissos assumidos pelo País a nível nacional e internacional.
LA18. Produzir e disponibilizar informação em novas áreas, ou em áreas com insuficiente cobertura estatística,
nomeadamente na área social possibilitando o acompanhamento de questões emergentes nos domínios das
condições de vida das famílias, das desigualdades e dos indicadores de bem-estar.
LA19. Continuar o alargamento da produção de séries cronológicas para os indicadores mais relevantes.
LA20. Prosseguir com o aumento da desagregação geográfica para indicadores relevantes, assegurando o
equilíbrio utilidade/custo.

Objetivo 2
Satisfazer, com qualidade e oportunidade, as necessidades de informação estatística da Sociedade,
contribuindo para o reforço da confiança nas estatísticas oficiais e a sua melhor utilização, aperfeiçoando
a comunicação e promovendo a literacia estatística.
Linhas de atuação (LA) do objetivo 2
LA1. Aumentar e aperfeiçoar a informação disponibilizada assegurando o cumprimento dos princípios, politicas e
critérios de qualidade que enformam as estatísticas oficiais, nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos
prazos (pontualidade), à manutenção de séries longas, à acessibilidade dos dados e respetiva metainformação
(continuação do esforço de harmonização dos conteúdos) e à publicitação da revisão dos dados.
LA2. Aprofundar instrumentos e agilizar mecanismos que permitam antecipar novas necessidades de produção
estatística e propiciar uma resposta atempada às mesmas.
LA3. Adotar estratégias de comunicação diferenciadas que permitam ir ao encontro das necessidades dos vários
segmentos de utilizadores e procurar responder com eficácia às alterações no modo como as estatísticas são
atualmente procuradas e acedidas.
LA4. Aperfeiçoar os canais de comunicação e difusão estatística, reforçando a utilização daqueles que facilitem a
interação com os utilizadores.
LA5. Melhorar a capacidade de resposta das Autoridades Estatísticas às necessidades crescentes e
diferenciadas de utilizadores de informação estatística, em termos de rapidez, eficiência e qualidade, respeitando
em simultâneo as regras da confidencialidade vigentes a nível nacional e europeu.
LA6. Promover de forma articulada, no âmbito do Sistema Estatístico Nacional, o aumento da literacia estatística
e a eliminação de barreiras que dificultem a utilização das estatísticas oficiais, no que se inclui os cidadãos com
necessidades especiais.
LA7. Avaliar regularmente os níveis de satisfação dos utilizadores da informação estatística oficial, assim como a
utilização e a procura dirigida aos diferentes produtos estatísticos.
LA8. Adotar uma atitude pró-ativa antecipando as alterações que tenderão a ocorrer na Sociedade, avaliando o
seu impacto na produção de estatísticas oficiais e interagindo sempre que se justifique a nível europeu, face às
tendências identificadas na produção de estatísticas europeias.
LA9. Apoiar proativamente a investigação e a realização de estudos baseados em estatísticas oficiais.
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Objetivo 3
Otimizar o funcionamento do Sistema Estatístico Nacional, reforçando e consolidando os mecanismos de
coordenação e de cooperação interinstitucional, nos planos nacional e internacional.
Linhas de atuação (LA) do objetivo 3
LA1. Promover iniciativas que reforcem a cooperação institucional no seio do Sistema Estatístico Nacional,
favorecendo uma resposta eficiente e eficaz a novas exigências e desafios da Sociedade, nomeadamente através
da partilha de boas práticas e do intercâmbio de conhecimentos.
LA2. Estimular e coordenar ações no domínio da produção e da difusão estatística, tendo como princípio
orientador a partilha e a reutilização de funcionalidades e experiências já disponíveis no seio das autoridades
estatísticas nacionais e internacionais.
LA3. Conceber e implementar mecanismos que permitam ao Conselho Superior de Estatística, nos termos das
suas competências, assegurar a observância dos princípios consagrados na Lei do Sistema Estatístico Nacional
(Autoridade estatística, Independência técnica, Segredo estatístico, Qualidade, Acessibilidade estatística e
Cooperação entre autoridades estatísticas) e proceder ao respetivo acompanhamento junto das Autoridades
Estatísticas.
LA4. Criar mecanismos que permitam ao Conselho Superior de Estatística a realização de auditorias e de outras
ações junto das entidades às quais é cedida informação estatística confidencial, nos termos da Lei do Sistema
Estatístico Nacional.
LA5. Assegurar e reforçar o envolvimento do Conselho Superior de Estatística no acompanhamento do processo
de alterações metodológicas das operações estatísticas de grande impacto económico e social, quando envolvam
quebras de série ou descontinuidade de variáveis.
LA6. Intensificar o recurso a auditorias estatísticas e a outros mecanismos para atestar a qualidade das
estatísticas oficiais, no sentido de assegurar a confiança e credibilidade no SEN.
LA7. Alertar o Governo para a importância do cumprimento da disposição de consulta prévia ao Conselho
Superior de Estatística, prevista no artigo 14º da nº 22/2008 de 13 de maio (Lei do Sistema Estatístico Nacional),
que permitirá a eliminação de eventuais redundâncias na produção estatística e o aumento das oportunidades de
apropriação de dados administrativos para a produção de estatísticas oficiais, reduzindo, assim, o seu custo para
a Sociedade.
LA8. Prosseguir a construção e atualização de ficheiros únicos no Sistema Estatístico Nacional, ferramentas
indispensáveis para a harmonização, a racionalização de meios e a qualidade das estatísticas oficiais.
LA9. Assegurar a participação ativa nas instâncias estatísticas internacionais, em particular no que se refere ao
desenvolvimento estratégico do Sistema Estatístico Nacional, contribuindo para o reforço da projeção do país, em
termos internacionais, na União Europeia e no seio da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).
LA10. Contribuir para o desenvolvimento e capacitação dos sistemas estatísticos de outros países, reforçando as
relações bilaterais e multilaterais em particular com os países de língua portuguesa, no âmbito das prioridades da
política de cooperação nacional.
LA11. Garantir a formação técnica, a melhoria de competências, a valorização profissional e a criação de
condições para a fixação dos trabalhadores do Sistema Estatístico Nacional, promovendo ações de formação em
parceria com outras instituições, designadamente do Ensino Superior.
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3. O Programa Estatístico da Comissão para 2013 – Grandes prioridades3

3.1. Contexto político jurídico
O Programa Estatístico da Comissão para 2013 tem subjacente os seguintes fatores da política europeia:
•

Implementação das orientações da Comissão para 2010-2014, cujos principais objetivos são: i) a
saída, com sucesso, da crise económica e financeira, ii) a condução da agenda sobre as alterações
climáticas, iii) o reforço das novas fontes de crescimento e de coesão social, iv) a promoção da
Europa para os cidadãos, v) a abertura de uma nova Era para a Europa Global;

•

Implementação do Programa Estatístico Europeu 2013-2017, de modo a atingir os objetivos gerais e
específicos definidos para esse período;

•

Continuação e aprofundamento das ações definidas na Comunicação sobre os métodos de
produção das estatísticas da União Europeia – COM (2009) 404, e da estratégia e princípios
subjacentes à sua implementação no seio do SEE;

•

Implementação da Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho COM (2011)
211 “Para uma gestão rigorosa da qualidade das estatísticas europeias”, incluindo uma abordagem
preventiva das estatísticas europeias sobre finanças públicas (PDE), com o objetivo de um maior
reforço da governação do SEE;

•

Implementação da “Estratégia 2020” da Comissão Europeia e da iniciativa “GDP and beyond” e
acompanhamento do Relatório Stiglitz-Sen-Fitoussi sobre a medição do bem-estar e do progresso
económico, social e sustentável em 2013 e anos seguintes;

•

Aprofundamento da governação do SEE através da implementação da Comunicação da Comissão
“Para uma gestão rigorosa da qualidade das estatísticas europeias”.

3.2. Prioridades para 2013 – Liderar a disponibilização de estatísticas de alta
qualidade na Europa
Em 2013 continuarão a registar-se sérios constrangimentos financeiros em todos os Estados-membros,
assim como, ao nível da Comissão, prosseguirá a política de “crescimento zero” em termos de recursos. De
forma a equilibrar as crescentes necessidades de estatísticas europeias de suporte a políticas existente e a
novas, num quadro de recursos reduzidos para a produção de estatísticas, o Eurostat propôs uma nova
abordagem estratégica para o estabelecimento de prioridades.
Neste contexto, e atendendo a que se trata do primeiro Programa estatístico anual, no âmbito do Programa
Estatístico Europeu 2013-2017, as prioridades definidas para 2013 são:

3

Baseado no “Draft Statistical Work Programme of the Commission for 2013” de maio de 2012.
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•

Disponibilizar informação estatística de qualidade para apoiar o desenvolvimento, o
acompanhamento e a avaliação das políticas da União Europeia refletindo de modo
adequado as prioridades definidas, destacando-se:
-

Continuação do desenvolvimento de indicadores no âmbito da Estratégia 2020, nas áreas da
inovação, investigação e desenvolvimento, globalização, emprego, sociedade da informação,
energia e alterações climáticas, uso eficiente de recursos, níveis educacionais, pobreza e
integração social;

-

Contributo para o reforço da governação económica da União Europeia, com particular
incidência no domínio do Pacto de Estabilidade e Crescimento;

-

Preparação

de

uma

nova

metodologia

e

estrutura

da

produção

de

estatísticas

macroeconómicas, dando à revisão de sistemas com base em dados administrativos;
-

Novo conjunto de módulos de Contas ambientais (contas de energia, bens ambientais e setor
de serviços, e despesas com a proteção ambiental), bem como identificação de outros
módulos de contas;

-

Novo regulamento-quadro para a integração das Estatísticas das Empresas, visando definir
um quadro jurídico comum para a recolha, compilação, transmissão e difusão das estatísticas
das atividades económicas do setor empresarial;

-

Inquéritos sociais integrados, tendo em conta os processos de revisão do Inquérito ao
Emprego e o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, visando a produção de
estatísticas de qualidade em áreas-chave das políticas sociais;

-

Reforço do papel do SEE na integração de informação estatística e geográfica, contemplando
a integração de informação demográfica em sistemas geográficos;

-

Regulamento sobre inquéritos às explorações agrícolas e preparação dos ficheiros
administrativos necessários à produção de estatísticas no setor da Agricultura, em
colaboração com a DG AGRI.

•

Implementar novos métodos de produção das estatísticas da União Europeia visando ganhos
de eficiência e melhorias de qualidade, destacando-se:
-

Alteração dos procedimentos de governação do SEE, de acordo com a Comunicação “Para
uma gestão robusta da qualidade das estatísticas europeias”. Em 2013, será definido o
âmbito metodológico completo do quadro de garantia da qualidade e bem como os respetivos
mecanismos de controlo;

-

Adoção de uma metodologia mais eficiente para a definição de prioridades a partir de 2013,
visando a realização dos objetivos do Programa Estatístico Europeu 2013-2017, tendo em
conta as restrições nos recursos disponíveis no SEE;

-

Adoção de ações visando ganhos de eficiência e melhorias de qualidade, no contexto da
Comunicação da Comissão de 2009 sobre o sistema de produção do SEE e a estratégia
conjunta adotada em maio de 2011;

-

Continuação do desenvolvimento de uma infraestrutura segura integrada para o acesso a
microdados da União Europeia e de um sistema para resposta imediata aos utilizadores,
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visando tornar o SEE a principal fonte de informação em estatísticas da União Europeia, para
decisores públicos e privados.

•

Reforçar a parceria no SEE e com outros interlocutores, para melhorar a produtividade e o
seu papel de liderança nas estatísticas oficiais, em termos mundiais, destacando-se:
-

Reforço da cooperação com o Sistema Europeu de Bancos Centrais, bem como com outras
organizações europeias e internacionais envolvidas na produção de informação para fins
estatísticos ou administrativos;

-

Reformulação da cooperação, de acordo com os três principais pilares (governação,
instrumentos

genéricos

e

facilitação

da

cooperação

regional),

para

promoção

e

implementação de atividades de assistência e consultoria estatística em países fora da União
Europeia e dos Países Candidatos.
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II. Principais Objetivos e Atividades Planeadas
1. Principais objetivos do INE e das Entidades com Delegação de Competências do
INE para 2013
O modelo de gestão do Instituto Nacional de Estatística continua a privilegiar a gestão por objetivos,
enquadrada na Lei Nº 66-B/2007 de 28 de dezembro, que estabeleceu o Sistema Integrado de Avaliação do
Desempenho da Administração Pública (SIADAP), no qual se define o Quadro de Avaliação e
Responsabilização do INE.
Neste contexto são definidos para o INE os seguintes objetivos de Eficácia, Eficiência e Qualidade,
devidamente alinhados com as Linhas da Atividade Estatística Oficial 2013-2017:

Objetivos do INE para 2013

Relação com as LGAEO 2013-2017

Objetivos de Eficácia
Objetivo 1 | LA17. Consolidar a produção das estatísticas
da área económica e ambiental e aperfeiçoar os
mecanismos de monitorização dos compromissos
assumidos pelo País a nível nacional e internacional.
Objetivo O1: Alargar a oferta de
informação estatística oficial

Objetivo 1 | LA18. Produzir e disponibilizar informação em
novas áreas, ou em áreas com insuficiente cobertura
estatística, nomeadamente na área social possibilitando o
acompanhamento de questões emergentes nos domínios
das condições de vida das famílias, das desigualdades e dos
indicadores de bem‐estar.

Objetivo O2: Aumentar a literacia
estatística no seio da sociedade

Objetivo 2 | LA6. Promover de forma articulada, no âmbito
do Sistema Estatístico Nacional, o aumento da literacia
estatística e a eliminação de barreiras que dificultem a
utilização das estatísticas oficiais, no que se inclui os
cidadãos com necessidades especiais.

Objetivo O3: Cumprir o Plano de
Formação do INE

Objetivo 3 | LA11. Garantir a formação técnica, a melhoria
de competências, a valorização profissional e a criação de
condições para a fixação dos trabalhadores do Sistema
Estatístico Nacional, promovendo ações de formação em
parceria com outras instituições, designadamente do
Ensino Superior.

Objetivo O4: Manter uma cooperação
estatística de qualidade com os
países da CPLP

Objetivo 3 | LA10. Contribuir para o desenvolvimento e
capacitação dos sistemas estatísticos de outros países,
reforçando as relações bilaterais e multilaterais em
particular com os países de língua portuguesa, no âmbito
das prioridades da política de cooperação nacional.

Objetivos de Eficiência
Objetivo O5: Intensificar a adoção de
modos de recolha tecnologicamente
mais evoluídos e amigáveis para o
respondente

Objetivo 1 | LA9. Prosseguir a redução dos custos
associados à produção das estatísticas oficiais (carga
estatística sobre os respondentes e custos financeiros),
através da adoção de metodologias científica e
tecnologicamente inovadoras que garantam a qualidade
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Objetivos do INE para 2013

Relação com as LGAEO 2013-2017
dos resultados produzidos e de estímulos à resposta de
famílias e empresas aos inquéritos do Sistema Estatístico
Nacional.
Objetivo 1 | LA2. Assegurar a intervenção das Autoridades
Estatísticas desde o início dos processos de
conceção/revisão de atos administrativos, a fim de garantir
a sua utilização para fins estatísticos.

Objetivo O6: Alargar a apropriação
de dados administrativos para fins
estatísticos

Objetivo 1 | LA3. Alertar as entidades da administração
direta e indireta do Estado detentoras de dados
administrativos para a importância da sua cedência para a
produção das estatísticas oficiais e fomentar, junto
daquelas, mecanismos que facilitem e desenvolvam o
processo de apropriação dos dados.
Objetivo 1 | LA4. Inventariar e reforçar a utilização de
fontes administrativas na produção das estatísticas oficiais,
visando a racionalização dos recursos que lhes estão afetos
e a redução da carga sobre os respondentes.

Objetivo O7: Modernizar as
infraestruturas de suporte à produção
estatística

Objetivo 1 | LA6. Prosseguir a estratégia de reengenharia
dos processos de produção e difusão entre os diferentes
domínios estatísticos, promovendo a integração de
sistemas e infraestruturas e o desenvolvimento de
estatísticas com objetivos múltiplos.
Objetivo 1 | LA7. Fomentar o desenvolvimento e inovação
dos sistemas de informação que suportam a produção das
estatísticas oficiais.

Objetivos de Qualidade

Objetivo O8: Disponibilizar, em tempo
útil, informação estatística oficial de
qualidade e relevante para a
sociedade

Objetivo 2 | LA1. Aumentar e aperfeiçoar a informação
disponibilizada assegurando o cumprimento dos princípios,
politicas e critérios de qualidade que enformam as
estatísticas oficiais, nomeadamente no que respeita ao
cumprimento dos prazos (pontualidade), à manutenção de
séries longas, à acessibilidade dos dados e respetiva
metainformação (continuação do esforço de harmonização
dos conteúdos) e à publicitação da revisão dos dados.
Objetivo 2 | LA4. Aperfeiçoar os canais de comunicação e
difusão estatística, reforçando a utilização daqueles que
facilitem a interação com os utilizadores.
Objetivo 2 | LA5. Melhorar a capacidade de resposta das
Autoridades Estatísticas às necessidades crescentes e
diferenciadas de utilizadores de informação estatística, em
termos de rapidez, eficiência e qualidade, respeitando em
simultâneo as regras da confidencialidade vigentes a nível
nacional e europeu.
Objetivo 2 | LA7. Avaliar regularmente os níveis de
satisfação dos utilizadores da informação estatística oficial,
assim como a utilização e a procura dirigida aos diferentes
produtos estatísticos.
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A concretização destes objetivos materializar-se-á através de um vasto conjunto de atividades correntes e
não correntes. Assim, no cômputo geral, o INE e as Entidades com Delegação de Competências
privilegiarão, em 2013:
-

O estabelecimento de uma adequada cooperação interinstitucional visando, designadamente, a
utilização mais intensiva de dados administrativos para fins estatísticos, que permite minimizar os
custos da produção estatística e a carga sobre o respondente;

-

A consolidação dos procedimentos de acompanhamento dos processos de Delegação de
Competências com especial incidência no que se refere ao cumprimento do Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias, que vai merecer especial atenção em 2013 no contexto da União Europeia, com
a preparação da segunda ronda de Peer Review a todos os Estados Membros;

-

A consolidação da estratégia de “produção de informação estatística de qualidade” que vem sendo
prosseguida, não podendo deixar de merecer especial referência a sua vertente mais visível, ou seja, o
cumprimento do calendário de disponibilização de informação estabelecido neste Plano de Atividades;

-

A disponibilização, em tempo útil, da informação necessária para acompanhamento da situação
económica, financeira, social e ambiental do País;

-

O estudo, preparação e adoção de novas práticas, nomeadamente nas vertentes metodológica e
tecnológica para melhoria contínua da qualidade da informação estatística produzida no seio do SEN;

-

A continuação da promoção da literacia estatística, designadamente através da intensificação da
aproximação aos estabelecimentos de ensino e da resposta adequada aos interesses e necessidades
de professores/as e alunos/as;

-

Aumento da oferta de informação estatística no Portal do INE, nomeadamente através da
disponibilização de Estudos temáticos e de séries longas de indicadores relevantes;

-

Participação ativa na elaboração do projeto de revisão da Lei do Sistema Estatístico Nacional.
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2. Principais atividades a desenvolver
2.1. Metodologia Estatística e Tecnologias de Informação e Comunicação
Métodos estatísticos
-

Consolidação e otimização os desenhos amostrais e exploração de novas metodologias de estimação
apoiadas em sistemas de informação geográfica, no sentido da redução da carga estatística dos
respondentes.

Base de Unidades Estatísticas
-

Definição e implementação do modelo de atualização do Ficheiro Nacional de Alojamentos (FNA) com
base em fontes administrativas, designadamente na nova versão do Sistema de Informação de
Operações Urbanísticas.

Infraestrutura da Georreferenciação
-

Desenvolvimento e consolidação da infraestrutura de dados espaciais (IDE).

-

Implementação da Diretiva Inspire, fator potenciador de desenvolvimento da IDE do INE, em
colaboração com outras instituições da administração central produtoras de informação geográfica e
com os Municípios.

Tecnologias de Informação e Comunicação
-

Continuação do desenvolvimento do sistema SIGINQ promovendo o seu alargamento ao SEN e a sua
integração plena com o novo Sistema de Metainformação (SMI), potenciando a partilha de informação
estatística no seio do SEN.

-

Implementação de um sistema de recolha de microdados, via web, junto das Famílias.

-

Desenvolvimento das funcionalidades no Portal das Estatísticas Oficiais para melhoria da sua
usabilidade e do acesso aos seus conteúdos, designadamente através de plataformas móveis.

-

Continuação da implementação do Plano de Ação do INE estabelecido no âmbito do Plano Global
Estratégico de Racionalização e Redução de Custos com as Tecnologias de Informação e
Comunicação na Administração Pública (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012).

-

Simplificação da resposta ao Relatório Único (RU) pelas empresas, visando uma maior facilidade no
preenchimento do formulário, uma redução do tempo de resposta, uma melhoria (coerência) da
informação transmitida e uma melhoria na data de disponibilização da informação. [GEE/MEE]

-

Implementação da participação eletrónica de acidentes de trabalho após alteração à legislação quanto à
forma, prazo e modelo de envio da informação ao organismo responsável pelo tratamento estatístico.
[GEE/MEE]
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2.2. Recolha de Informação
Em 2013, prosseguirão as atividades relacionadas com a modernização dos processos e métodos de
recolha de informação, com a consolidação dos processos e procedimentos de controlo de qualidade da
informação recolhida e com a otimização dos custos.
Destacam-se as seguintes atividades:
Ao nível dos inquéritos às famílias
-

Consolidação do Sistema Integrado de Centro de Contactos (SICC) do INE, em especial o controlo de
qualidade e do atendimento a prestadores de informação assegurada por entrevistadores/as a partir de
casa (HomeCATI).

-

Desenvolvimento de novas funcionalidades no SICC, como o Controlo Telefónico de Recolha,
interligadas com o GPie, como a audição e monitorização das entrevistas gravadas e priorização de
contactos.

-

Consolidação dos processos e procedimentos de controlo de qualidade da informação recolhida,
destacando-se o esforço necessário para estabilizar e documentar os procedimentos de supervisão e
monitorização das entrevistas presenciais e telefónicas.

-

Disponibilização de um novo Manual de Procedimentos do Entrevistador, de âmbito transversal a todas
as operações de recolha por entrevista presencial.

-

Adoção de procedimentos visando a melhoria das taxas de resposta da recolha telefónica de forma
generalizada ou de acordo com determinados critérios (ex. rotação e perfis de respondentes), suportada
por um case management mais eficaz e direcionado, baseado em critérios mais apurados, com
consequente otimização de recursos e redução de custos.

-

Intensificação da utilização atempada de ferramentas de validação e análise de dados, designadamente
o Business Objects (BO), bem como dos paradados, durante o processo de recolha (tanto nos
inquéritos às famílias como na recolha de preços), permitindo ações corretivas em tempo útil e portanto
a melhoria da qualidade dos dados recolhidos; Implementar uma ferramenta de análise dos resultados
de entrevista temporários que permita definir as melhores formas de abordagem para o sucesso da
entrevista.

Ao nível da recolha de preços
-

Continuação da conceção e do desenvolvimento da recolha eletrónica de preços e quantidades de
produtos comercializados por relevantes cadeias nacionais (scanner data), tendo por base a definição
de um suporte de codificação dos produtos (através da COICOP).

Ao nível dos inquéritos às empresas, estabelecimentos e instituições:
-

Continuação da integração das operações de recolha por autopreenchimento no SIGINQ.

-

Continuação

do

alargamento

dos

formulários

eletrónicos

nas

operações

de

recolha

por

autopreenchimento.
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-

Consolidação do modelo de gestão da qualidade na recolha de dados, nomeadamente na definição de
compromissos de níveis de serviço e procedimentos de recolha.

-

Estudo e conceção de soluções de Transmissão Automática de Dados nos inquéritos às empresas.

-

Renovação da área WebInq no Portal das Estatísticas Oficiais, modernizando e simplificando a sua
autenticação, designadamente através da utilização do Cartão do Cidadão, bem como alargando a sua
aplicação junto dos inquéritos aos indivíduos e às famílias.

-

Continuação do desenvolvimento de novas funcionalidades no GPap com vista à automatização
progressiva de todas as fases do processo de recolha, nomeadamente a implementação dos processos
de expedição automática e insistências.

-

Redução dos custos associados à produção estatística, reforçando a utilização dos formulários online e
comunicações eletrónicas. [DGEEC|MEC]

2.3. Produção estatística
Tanto o INE como as Entidades com Delegação de competências têm como objetivo anual assegurar que a
vasta e diversificada produção estatística nas diferentes áreas se mantenham com regularidade e
qualidade, de modo a satisfazer as necessidades de informação da opinião pública e dos decisores
políticos, bem como os compromissos de reporte de informação para entidades internacionais,
designadamente para o Eurostat.
Neste ponto referem-se as operações estatísticas novas e plurianuais, as atividades relacionadas com a
modernização e aperfeiçoamento da produção estatística e reformulações metodológicas, bem como a
divulgação de resultados de operações estatísticas plurianuais.
O vasto conjunto de atividades estatísticas oficiais realizadas em 2013 pelo INE e pelas Entidades com
Delegação de competências do INE está descrito no quadro 1 do presente plano, que espelha na sua
maioria a produção estatística corrente.

2.3.1. População e Sociedade
População
-

Conclusão dos trabalhos dos Censos 2011, que inclui a conclusão da execução do programa de
difusão, o reporte de informação censitária ao Eurostat e outras organizações internacionais e a
elaboração e apresentação do relatório de execução da operação censitária.

-

Prosseguimento dos estudos e trabalhos de implementação de um novo modelo Censitário para 2021,
baseado essencialmente na utilização de ficheiros administrativos.

-

Com base nos resultados definitivos dos Censos 2011, será revisto um conjunto de séries na área
demográfica, nomeadamente:
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•

Estimativas Definitivas da População Residente para Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios,
2001-2010, bem como dos Indicadores Demográficos assentes nestas estimativas;

•

Estimativas Provisórias Anuais de População Residente 2011 e 2012, nova série pós-censitária,
com incorporação dos resultados definitivos dos Censos 2011;

•

Estimativas Mensais de População Residente em 2013, assentes em previsões de nados vivos,
óbitos e saldos migratórios, enquanto informação de base para cálculo de ponderadores do
Inquérito ao Emprego e revisão das séries com incorporação dos resultados das Estimativas Anuais
Definitivas;

•

Estimativas Provisórias da População Residente, por sexo, idade, nacionalidade e naturalidade,
2008-2011;

•

Estimativas da Imigração e da Emigração, por sexo, idade, nacionalidade e país de destino, 20082011.

-

Revisão das metodologias de cálculo das Estimativas Provisórias da População Residente, para o
período pós censitário (Censos 2011), por sexo, idade, nacionalidade e naturalidade, com incorporação
dos resultados dos Censos 2011.

-

Consolidação do processo de recolha, validação e transmissão eletrónico de dados ao INE, relativos às
estatísticas vitais, com o objetivo de reduzir os prazos de disponibilização infra-anual da informação
relativa à natalidade, mortalidade e nupcialidade Disponibilização do indicador “Esperança Média de
Vida” numa base definitiva para 2012 e numa base provisória para 2013, indicador indispensável para o
cálculo do Fator de Sustentabilidade a aplicar à definição das pensões (Decreto LEI Nº 187/2007 de 10
de maio).

-

Realização do Inquérito à Fecundidade 2013, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos
Santos.

-

Realização do novo exercício de Projeções de População Residente, por idades e sexos, 2010-2060,
para Portugal e Regiões.

-

Participação ativa nos trabalhos da Equipa Interministerial da PCM para a Igualdade de Género,
Cidadania e Não Discriminação.

Trabalho, Emprego e Desemprego
-

Disponibilização dos resultados do Inquérito ao Emprego (IE) num padrão de 38 dias após o final do
período de referência dos dados na sequência da consolidação do modo misto de recolha (CAPI/CATI)
(antecipação em 7 dias face ao anterior padrão).

-

Análise e divulgação dos resultados do módulo ad hoc do IE de 2012 “Transição para a reforma”.

-

Realização do módulo ad hoc de 2013 do Inquérito ao Emprego sobre “Acidentes de trabalho e
problemas de saúde relacionados com o trabalho”.

-

Preparação do módulo ad hoc de 2014 do Inquérito ao Emprego sobre ”Migrantes e seus descendentes
no mercado de trabalho”.
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-

Divulgação da nova série do Índice de Custo de Trabalho (base 2008).

-

Desenvolvimento de um sistema de informação sobre o emprego público, em articulação com a
DGAEP.

-

Realização do inquérito (quadrienal) ao custo da mão-de-obra. [GEE/MEE]

-

Preparação da revisão do Inquérito europeu à formação profissional contínua (CVTS). [GEE/MEE]

Rendimento e Condições de Vida
-

Realização do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento das Famílias 2013, antecipando-se o
processo de recolha de dados para possibilitar a divulgação dos resultados sobre o risco de pobreza e
sobre a privação material no 1º trimestre de 2014.

-

Realização do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento - 2013 sobre Bem-Estar, que inclui ainda
as variáveis adicionais necessárias à monitorização e revisão dos indicadores de privação material no
âmbito programa Europa 2020.

-

Realização do Inquérito à Situação Financeira das Famílias (2ª edição), em parceria com o Banco de
Portugal, no âmbito do Eurosistema.

-

Preparação de um inquérito ao uso do tempo, em parceria com a Comissão para a Cidadania e
Igualdade de Género.

-

Desenvolvimento de uma análise comparada, (conceitos e resultados estatísticos) entre o modelo
SEEPROS e as Contas Nacionais na área da proteção social.

-

Desenvolvimento concetual e metodológico e construção de um Índice de Bem-Estar para Portugal,
contemplando as várias dimensões da qualidade de vida das famílias.

-

Definição do sistema de informação estatística da proteção social em articulação com o GEP/MSSS.

-

Preparação do Inquérito a Situações de Calamidade (Resolução do Conselho de Ministros nº 88/2012) a
realizar, junto dos municípios atingidos, aquando da ocorrência de incêndios e de catástrofes naturais
(sismos, inundações, tornados, quedas de granizo, etc.), para inventariação de danos humanos,
económicos, etc.

Educação, Formação e Aprendizagem
-

Coordenação do processo de integração de dados administrativos da educação no âmbito do exercício
UOE (Unesco/OCDE/Eurostat) 2012 e do cumprimento do respetivo regulamento comunitário.

-

Coordenação da implementação da ISCED 2011 assegurando a articulação e harmonização de
procedimentos a nível interno e internacional.

-

Integração e divulgação das estatísticas da educação. [DGEEC|MEC]

-

Georreferenciação de todas as instituições do ensino superior. [DGEEC|MEC]

-

Produção e difusão de informação estatística relativa a necessidades educativas especiais.
[DGEEC|MEC]
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-

Inventariação dos dados administrativos existentes, de forma a alargar as estatísticas disponibilizadas.
[DGEEC|MEC]

-

Realização de estudos e análises com base nas estatísticas oficiais. [DGEEC|MEC]

-

Definição das metodologias que permitam suprir as lacunas de informação objeto de derrogações
específicas no âmbito do regulamento comunitário que orienta o exercício UOE. [DGEEC|MEC]

Cultura, Desporto e Lazer

-

Conclusão do processo de integração de todas as operações estatísticas da área da cultura no sistema
de gestão de inquéritos do INE (SIGINQ).

-

Preparação e disponibilização da publicação eletrónica Estatísticas da Cultura 2012 e divulgação no
Portal do INE dos principais indicadores produzidos no âmbito das operações estatísticas da Cultura.

Justiça

-

Continuação dos trabalhos de preparação do Inquérito Europeu à Segurança face ao Crime.

-

Realização de sessões de sensibilização à estatística junto das entidades fornecedoras de informação.
[DGPJ|MJ]

-

Alargamento do âmbito de difusão de estatísticas da Justiça. [DGPJ|MJ]

-

Publicação de destaques e notas de análise estatística sobre temas de interesse na área da Justiça.
[DGPJ|MJ]

Saúde e Incapacidades

-

Preparação do Inquérito Europeu de Saúde (a realizar em 2014), em parceria com o Instituto Nacional
de Saúde Dr. Ricardo Jorge e com a Direção-Geral da Saúde.

-

Integração dos dados administrativos do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito, enquanto
base para a codificação das estatísticas de mortalidade por causas de morte.

-

Preparação de uma publicação sobre o ”Risco de morrer em Portugal”, em parceria com a DireçãoGeral da Saúde.

-

Desenvolvimento de um sistema de informação na área da deficiência e integração social, em parceria
com o Instituto Nacional de Reabilitação e o GEP/MSSS.
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2.3.2. Território e Ambiente

Território

-

Divulgação da publicação Retrato Territorial de Portugal (3ª edição), versando a Valorização do
território, a Coesão e qualidade de vida e a Competitividade e crescimento, com base nos resultados
definitivos dos Censos 2011.

-

Divulgação dos resultados do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional 2010 e índices parciais de
Competitividade, Coesão e Qualidade ambiental, incorporando, nomeadamente, os resultados da nova
série 2004-2010 do Sistema de Contas Integradas das Empresas.

-

Preparação e divulgação do Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio (10ª edição).

-

Continuação da compilação de informação para o universo de cidades portuguesas considerado no
âmbito do projeto europeu Auditoria Urbana V e início da recolha de informação para um universo mais
alargado de cidades, de acordo com o estabelecido com a Direção-Geral do Território.

-

Início do estudo piloto, em articulação com o Eurostat, para a disponibilização de estatísticas
harmonizadas do uso e ocupação do solo a nível europeu, através da integração de dados com base
em Tecnologias de Informação Geográfica.

-

Preparação do processo de delimitação das Cidades Estatísticas com base no seccionamento de
suporte aos Censos 2011 tendo em vista a disponibilização de informação estatística para a escala da
cidade.

-

Preparação de um estudo para a construção de uma Tipologia socioeconómica para a análise das
dinâmicas territoriais nas Áreas Metropolitanas e no País.

Ambiente

-

Alargamento dos indicadores estatísticos ambientais georreferenciados, no Portal do INE.

-

Aprofundamento de informação estatística relativa ao ruído e ao mercado de carbono.

-

Alargamento dos indicadores ambientais no contexto da economia verde.

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE – 2013

28/136

2.3.3. Economia e Finanças

Contas Nacionais

-

Realização da Mudança de base das Contas Nacionais Portuguesas (base 2011), fundamentalmente
para implementação do SEC 2010, a qual tem subjacente um conjunto significativo de alterações
metodológicas designadamente a capitalização da investigação e desenvolvimento e do material militar
e a redefinição da delimitação dos setores institucionais (nomeadamente a reclassificação das Special
Purpose Entities por setor institucional). Em termos específicos, são os seguintes alguns dos trabalhos
a desenvolver:
•

Incorporação de um vasto conjunto de fontes de informação de caráter estrutural, nomeadamente
Censos 2011, RGA 2009 e IDEF 2010.

•

Elaboração das contas dos fundos de pensões desagregadas por tipo de plano, identificando os
planos de pensões com benefício definido e com contribuição definida.

•

Alargamento do âmbito das “quase sociedades”, de forma a incluir as unidades mercantis detidas
por Instituições Privadas Sem Fim Lucrativo (ISFLF).

•

Estabelecimento do método de registo em contabilidade nacional das ISFLF, de modo a incluir
novas fontes de informação.

•

Revisão da metodologia de cálculo do software produzido pelas ISFLF para utilização final própria.

•

Desenvolvimento da metodologia e produção de estimativas de rendas imputadas (valor dos
serviços de habitação própria).

•

Avaliação do impacto da alteração do tratamento das Special Purpose Entities no PIB da Região
Autónoma da Madeira.

-

Compilação de contas consolidadas das empresas públicas não integradas no setor das Administrações
Públicas.

-

Início da compilação de contas de património não financeiro por setor institucional, numa primeira fase
para as sociedades financeiras e para as sociedades não financeiras e, numa segunda fase, para as
famílias e para as instituições sem fim lucrativos ao serviço das famílias.

-

Atualização dos documentos metodológicos das contas nacionais trimestrais na base 2006.

-

Desenvolvimento do estudo de viabilidade das Contas Nacionais Trimestrais a 60 dias, assegurando o
cumprimento do prazo de reporte do relatório de progresso ao Eurostat.

-

Estudo de novos indicadores coincidentes.

-

Consolidação a compilação de Contas Regionais, particularmente para os anos em que não existem
ainda contas nacionais anuais finais e num contexto de mudança de base das Contas Nacionais.

-

Acompanhamento dos trabalhos decorrentes do Relatório Stiglitz-Zen-Fitoussi e “GDP and Beyond”.
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-

Continuação do trabalho desenvolvido no Expert Group on Disparities in a National Accounts framework
(EG DNA) para o exercício de desagregação das restantes rubricas do rendimento e acompanhamento
da extensão prevista do EG DNA 2013-2014.

-

Início da compilação de Contas da Energia, para o desenvolvimento de estudos-piloto sobre os novos
módulos do Regulamento das Contas Económicas do Ambiente.

-

Estudo e compilação de uma Conta Satélite para a Educação.

-

Preparação da mudança de base (base 2011) da generalidade das Contas Satélite, na sequência da
mudança de base das Contas Nacionais Anuais.

Conjuntura Económica e Preços

-

Mudança de base da generalidade dos indicadores de curto prazo, que terá como referência o ano de
2010. (Regulamento (Reg. CE 1165/98 do Conselho de 19 de maio, artigo 11º ponto 2).

-

Conclusão da construção de séries longas de IPC (1948-1976).

-

Harmonização das séries do IPC por NUTS II, para divulgação no portal do INE.

-

Compilação regular de um índice de preços administrados no consumidor.

-

Implementação da COICOP a 5 dígitos ao nível do IPC e do IHPC.

-

Consolidação do novo inquérito mensal às rendas de habitação, através da obtenção das rendas sociais
por via administrativa e da identificação de formas de atualização regular da base de amostragem, de
modo a captar novos fluxos de arrendamento.

-

Consolidação da produção de índices de preço da habitação com recurso a informação de natureza
fiscal.

Empresas

-

Elaboração de um estudo sobre as Cadeias de Valor Globais.

-

Elaboração de um estudo sobre a série revista do projeto Estatísticas das Filiais de Empresas
Estrangeiras (FATS) para os anos de 2005 a 2011.

-

Participação na elaboração de um relatório internacional sobre novos indicadores de globalização no
contexto de um grupo de trabalho do Eurostat e OCDE.
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2.3.4. Comércio Internacional
-

Participação na reformulação/simplificação do Sistema Intrastat (SIMSTAT), em curso ao nível da União
Europeia.

-

Implementação das alterações às nomenclaturas relacionadas com o sistema harmonizado
(Nomenclatura de Produtos da ONU), que terão impacto no ajustamento da Nomenclatura Combinada e
das restantes nomenclaturas de produtos utilizadas no Comércio Internacional.

-

Realização de um estudo prévio de viabilidade para a construção de Índices de Preços do Comércio
Internacional.

2.3.5. Agricultura, Floresta e Pescas
Agricultura e Floresta

-

Início do Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2013 (IE 13), operação estatística de grande
dimensão, que retrata a estrutura das explorações agrícolas, atualizando a informação do
Recenseamento Agrícola de 2009.

-

Realização do Inquérito à Horticultura (2ª edição), o qual incluirá algumas variáveis relativas à utilização
agrícola de pesticidas, contribuindo parcialmente para o quadro de informação a que o novo
Regulamento dos Pesticidas obriga, e que já conta com os resultados do Inquérito às Plantações de
Árvores de fruto, realizado e concluído em 2012.

-

Consolidação da utilização da informação administrativa, no subsistema de estatísticas agrícolas,
nomeadamente, através das seguintes ações:
•

Adoção por parte do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IFAP/MAMAOT, de
uma classificação coerente e compatível com as classificações usadas no SEN;

•

Melhoria da informação sobre as estatísticas da produção animal através do alargamento da
cobertura do sistema administrativo de recolha para os ovinos, caprinos, suínos, e fomentar a
atualização do ficheiro de explorações agrícolas;

•

Atualização da informação administrativa com os dados geográficos e alfanuméricos do
Parcelário;

•

Apoio metodológico à inventariação da informação administrativa existente em todos os
organismos do MAMAOT, a desenvolver em parceria com o GPP/MAMAOT.

-

Elaboração de estudo sobre o “Autoabastecimento alimentar”.

-

Preparação da elaboração de uma nova edição da Balança Alimentar relativa ao quinquénio 2008/2012.
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2.3.6. Indústria, Energia e Construção

Indústria e Energia
-

Melhoria da qualidade das estatísticas da Energia e dos Recursos Geológicos, com especial incidência
no cumprimento dos prazos de disponibilização da informação. [DGEG/MEE]

-

Produção e divulgação no site da DGEG de informação estatística relativa à Energia e Recursos
Geológicos em áreas de especial interesse e relevância para o conhecimento dos respetivos setores de
atividade, com disponibilização dos respetivos documentos metodológicos. [DGEG/MEE]

Construção e Habitação
-

Realização do Inquérito à Caracterização da Habitação Social, cuja periodicidade passa de bienal a
anual.

-

Elaboração dos estudos “Reabilitação do parque habitacional: evolução e situação atual” e “Onde e
como vivem os portugueses: caracterização do parque habitacional em 2011”, com base em informação
dos Censos 2011.

-

Implementação do Sistema de Indicadores de Operações Urbanísticas (SIOU) reformulado.

2.3.7. Serviços

Comércio Interno
-

Criação de séries longas sobre as estatísticas do Comércio Interno a disponibilizar no Portal.

Transportes
-

Análise da informação do sistema de bilhética sem contacto da Área Metropolitana de Lisboa passível
de apuramento estatístico, sobre etapas de transporte nos operadores aderentes, em articulação com a
Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa.

-

Sistematização e divulgação de informação sobre movimento de navios de cruzeiro.

-

Divulgação dos resultados do Inquérito ao Transporte Rodoviário de Passageiros 2012.
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Comunicações
-

Melhoria e aprofundamento da informação estatística produzida sobre o setor das comunicações em
colaboração com a ANACOM, a divulgar na publicação anual sobre Transportes e Comunicações e no
Portal do INE.

Turismo

-

Preparação do Inquérito ao Movimento de Pessoas e Gastos Turísticos.

2.3.8. Inovação e Conhecimento

Sociedade da Informação

-

Realização dos inquéritos relativos à utilização das TIC pelas Famílias e pelas Empresas, que incluem
como novas temáticas as Competências na Utilização de Computador e Internet e as Redes Sociais, e
divulgação dos respetivos resultados.

-

Reformulação de conteúdos e periodicidade dos inquéritos às TIC nos estabelecimentos hoteleiros e
nos hospitais, em parceria com a DGEEC/MEC.

Ciência e Tecnologia
-

Preparação do Inquérito aos Doutorados de periodicidade trienal. [DGEEC/MEC].
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2.4. Difusão das estatísticas oficiais

A difusão das estatísticas oficiais encontra-se enquadrada pelo Código de Conduta para as Estatísticas
Europeias e segue como orientação a Política de Difusão do INE. Constitui a última fase do processo
estatístico tendo como objetivo a divulgação da informação estatística em formatos de qualidade e
calendários que satisfaçam as necessidades dos seus utilizadores.
Em 2013, as atividades de difusão vão incidir na promoção da literacia estatística, sendo de realçar as
várias iniciativas ligadas com a formação de professores/as e alunos/as, em especial do ensino básico e
secundário e na consolidação da divulgação dos produtos e dos serviços que o INE disponibiliza à
sociedade, procurando potenciar a utilização das estatísticas oficiais. A par destas iniciativas, destaca-se
ainda a melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados em geral, realçando-se, no caso particular
dos investigadores, o alargamento dos conteúdos disponíveis e a melhoria das condições de acesso à
informação.

Incremento da literacia estatística na sociedade
-

Continuação da colaboração com o “Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE)”,
nomeadamente através :
•

Da promoção da iniciativa “Estatística nas Escolas”, com o propósito de estimular a realização de
trabalhos em contexto escolar, por alunos/as do ensino básico e do ensino secundário, tendo por
base os conteúdos sobre Estatística e/ou informação estatística divulgados no Portal do INE e no
sítio do Projeto ALEA;

•

Da continuação da formação “Literacia estatística ao serviço da cidadania / Portal de Estatísticas
Oficiais – Uma primeira abordagem” para professores do ensino básico e do ensino secundário no
âmbito do protocolo com a RBE e implementar um segundo nível de formação com um conteúdo
mais prático e que proporcione aos interessados o apoio na preparação de conteúdos
pedagógicos;

•

Da criação de condições para a realização de ações de formação acreditadas sobre “Literacia
Estatística ao Serviço da Cidadania” focalizadas na preparação de conteúdos pedagógicos para
uso em contexto curricular e que passarão a integrar a oferta formativa ao dispor dos professores
dos ensinos básico e secundário.

-

Prossecução do reforço da projeção do projeto ALEA, mantendo a colaboração com o Projeto
Matemática Ensino – PmatE e pondo em prática iniciativas conjuntas com outras entidades que
integram o SEN, designadamente com o Banco de Portugal na componente da literacia financeira.

-

Continuação da dinamização da “Rede de Informação do INE em Bibliotecas do Ensino Superior
(RIIBES)”, com a realização de um maior número de ações de formação para técnicos/as de
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atendimento dos Pontos de Acesso à RIIBES e de sessões de divulgação/formação para utilizadores
atuais e/ou potenciais de informação estatística nas Instituições onde estão instalados aqueles Pontos
de Acesso.

Maior proximidade à comunicação científica
-

Aumento dos conteúdos disponíveis para os investigadores(as) e melhoria das condições técnicas de
acesso às bases de dados disponibilizadas neste contexto, no âmbito do protocolo estabelecido entre o
INE, a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a Direção Geral de Estatísticas da Educação e
Ciência (DGEEC).

Melhoria da qualidade do serviço prestado pelo INE e Entidades com Delegação de
Competências
-

Aumento da qualidade dos serviços prestados, tendo em consideração, nomeadamente, a avaliação da
satisfação dos utilizadores e as reclamações e sugestões recebidas.

-

Aumento da qualidade das ações de formação, considerando nomeadamente a avaliação da satisfação
dos seus formandos.

-

Melhoria da usabilidade do Portal das Estatísticas Oficiais e desenvolvimento de iniciativas que
permitam potenciar o acesso aos conteúdos do Portal de Estatísticas oficiais e incrementar a literacia
estatística.

-

Realização de sessões de trabalho com os investigadores de forma a dar a conhecera as estatísticas
existentes e a incentivar a sua utilização em análises científicas. [DGEEC|MEC]

-

Desenvolvimento de uma estrutura de difusão eletrónica de informação. [DGEEC|MEC]

-

Utilização da Internet como plataforma preferencial de disponibilização atempada de todas as
publicações, quadros e bases de dados informação estatística. [DGEEC|MEC]

-

Atualização e dinamização da utilização de uma ferramenta informática que permita maior versatilidade
na consulta da informação por parte dos utilizadores. [DGEEC|MEC]

-

Promoção da utilização pelo público em geral de uma aplicação informática de “cubos” com das
estatísticas da educação. [DGEEC/MEC]

-

Promoção da utilização das bases de dados a disponibilizar no sítio da DGEEC, à semelhança do que é
feito com o Inquérito Comunitário à Inovação (CIS). [DGEEC/MEC]

-

Realização de sessões de apresentação e de divulgação das estatísticas da Justiça e do respetivo
sistema de consulta on-line. [DGPJ|MJ]
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Disponibilização de informação estatística e Plano de Publicações
As datas de disponibilização de informação em 2013, que se apresentam de forma exaustiva para todas as
atividades estatísticas no quadro no Capítulo IV – Calendário de Difusão Estatística, constituem o
compromisso relativamente ao primeiro momento de disponibilização da informação estatística oficial ao
público.
Para 2013 estão previstas 310 Atividades Estatísticas, cerca de 72% da responsabilidade do INE. Daquele
total, 271 são Operações Estatísticas propriamente ditas, 68% das quais da responsabilidade do INE.
As Operações Estatísticas previstas disponibilizarão 937 ocorrências, sendo cerca de 63% da
responsabilidade do INE.
A estratégia da difusão da informação estatística assenta essencialmente na divulgação através de sites na
Internet, nomeadamente no do Portal do INE.
O Plano de Publicações, que se encontra no Capítulo V, apresenta os títulos e respetivas datas de
disponibilização nos diferentes suportes (Site e Papel), prevendo-se a edição de 70 títulos em 2013, dos
quais:
-

36 da responsabilidade do INE;

-

34 da responsabilidade das Entidades com Delegação de Competências do INE.
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2.5. Avaliação e Gestão da Qualidade
A implementação do Código de Conduta para as Estatísticas Europeias continuará a estar no centro dos
trabalhos da Gestão da Qualidade do INE, em particular no que respeita à implementação dos novos
indicadores estabelecidos na sua versão revista de 2011.
A nova ronda de Peer Reviews prevista para 2013/2014 para as entidades do Sistema Estatístico Europeu
e, cujo âmbito se prevê ser mais ambicioso do que o anterior processo, merecerá particular atenção do INE
no que respeita à sua preparação, que envolverá as Entidades com Delegação de Competências.
No âmbito da Avaliação e Gestão da Qualidade, no ano de 2013 desenvolver-se-ão seguintes atividades:
-

Continuação da promoção do Código de Conduta para as Estatísticas Europeias com vista à sua plena
implementação;

-

Preparação do processo da 2ª ronda do Peer Review, baseado no Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias, ao nível Europeu;

-

Participação ativa nas estruturas europeias relacionadas com a Qualidade, designadamente no Grupo
de Trabalho da Qualidade do Eurostat e concretização das recomendações do Grupo “Sponsorship on
Quality”, no qual o INE participou, em particular na implementação do “Quality Assessment Framework”;

-

Realização de auditorias internas e junto das entidades com delegação de competências;

-

Realização de Inquéritos à Satisfação a utilizadores(as) de informação estatística;

-

Aperfeiçoamento dos procedimentos no âmbito do Sistema Documental do INE, nos termos da Carta da
Qualidade;

-

Implementação de um inquérito de satisfação on-line para medição dos níveis de satisfação dos
utilizadores da informação estatística oficial, por parte da DGRM/MAMAOT.
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III. Cooperação Estatística
1. Cooperação no âmbito do Sistema Estatístico Nacional
À articulação técnica interinstitucional continuará a ser dispensada particular atenção, nela se destacando a
consolidação dos processos de Delegação de Competências e o diálogo com entidades públicas com vista
à apropriação de dados administrativos para fins estatísticos.
No âmbito da colaboração entre o INE e as Entidades com Delegação de Competências, salienta-se:
-

Continuação do acompanhamento regular, por parte do INE, da execução dos protocolos de delegação
de competências, designadamente no que se refere às atividades estatísticas delegadas, constantes
deste Plano de Atividades.

-

Continuação da integração no Data Warehouse dos resultados das operações estatísticas delegadas,
assegurando novos indicadores no BDD e a atualização periódica dos já disponibilizados.

-

Cooperação na elaboração conjunta de pareceres e na preparação da participação e presença em
reuniões e outros eventos organizados por instâncias internacionais, nomeadamente, OCDE, Eurostat,
Comissão Europeia, entre outros, e apoio ao desenvolvimento e capacitação dos Sistemas Estatísticas
Nacionais dos países de língua portuguesa.

-

Dinamização da cooperação e partilha de experiências e conhecimentos entre o INE, as Entidades com
Delegação de Competências, o Serviço Regional de Estatística dos Açores, a Direção Regional de
Estatística da Madeira, e outras entidades nacionais.

-

Análise dos resultados da cooperação institucional INE/DGRM relativa à obtenção de informação
socioeconómica dos setores da aquicultura e da indústria transformadora dos produtos da pesca e
identificação de necessidades adicionais. [DGRM/MAMAOT]

-

Elaboração de protocolos para troca de informação com outras entidades da Administração Pública
para aceder a informação das empresas, de forma a facilitar o preenchimento do Relatório Único.
[GEE/MEE]

As Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2013-2017 definem várias linhas estratégicas no domínio
da apropriação de dados administrativos para fins estatísticos. Visando a concretização dessas linhas, o
INE continuará a desenvolver as diligências possíveis e necessárias junto das entidades detentoras de
dados administrativos para que, nos termos da lei do SEN, lhe facultem o seu acesso para a eventual
utilização na produção das estatísticas oficiais.
O aproveitamento de dados administrativos para fins estatísticos exige que sejam portadores de condições
mínimas em termos de qualidade e atualidade, as quais podem ser alcançadas através de uma colaboração
proveitosa entre o INE e as entidades detentoras dos dados administrativos.
As dificuldades no acesso a informação e a bases de dados administrativos levam a crer que a abordagem
técnica que o INE desenvolve carece de um reforço do mandato legislativo.
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Com vista à consolidação do processo de apropriação de dados administrativos para a produção das
estatísticas oficiais, salientam-se as seguintes iniciativas:

Na área das estatísticas económicas:
-

Atualização do protocolo com a Autoridade Tributária que permitirá uma mais vasta e eficiente
utilização de informação administrativa fiscal, designadamente na produção de novos indicadores
estatísticos sobre o arrendamento urbano;

-

Integração das rendas sociais de habitação, obtidas por via administrativa, no novo inquérito mensal
às rendas da habitação;

-

Consolidação da informação administrativa nas estatísticas agrícolas em geral e nas da produção
animal em particular, nomeadamente, através da adoção por parte do IFAP de uma classificação
compatível com as classificações usadas no SEN; da melhoria da informação sobre a produção
animal (alargando a cobertura do sistema administrativo de recolha e fomentando a atualização do
ficheiro de explorações agrícolas); da atualização ou compatibilização da informação administrativa
com os dados geográficos e alfanuméricos do parcelário; e do apoio metodológico para a
inventariação da informação administrativa existente em todos os organismos do MAMAOT, através
da criação de um formulário de recolha via Web, a dirigir às entidades detentoras de informação
administrativa;

-

Elaboração, em conjunto com a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa (AMTL), de um
estudo sobre potencialidades de aproveitamento de informação administrativa do sistema de
bilhética sem contacto da Área Metropolitana de Lisboa, para análise das etapas de transporte nos
operadores aderentes.

Na área das estatísticas sociais:
-

Valorização, junto das Entidades com Delegação de Competências e de outras entidades da
administração pública, do acesso e utilização de informação administrativa para fins estatísticos,
quer para alargamento do âmbito da informação estatística disponibilizada, quer para substituição
de informação obtida por via de inquéritos;

-

Utilização dos dados do Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (Lei nº 15/2012 de 3 de
abril), para fins estatísticos, o que permitirá melhorias de qualidade e a consolidação do calendário
de divulgação;

-

Operacionalização do modelo de migrações internas, através da utilização dos dados
administrativos;

-

Integração de dados administrativos das contas anuais das IPSS recolhidos eletronicamente pelo
MSSS, no âmbito do apuramento do modelo SEEPROS;

-

Coordenação do processo de integração de dados administrativos da educação no âmbito do
exercício UOE (Unesco/OCDE/Eurostat) 2012 e do cumprimento do respetivo regulamento
comunitário.
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2. Cooperação Estatística Internacional
A cooperação estatística internacional assume especial relevo na atividade do INE, muito particularmente
no âmbito do Sistema Estatístico Europeu, que constitui a vertente mais significativa do relacionamento
internacional do Instituto, tendo em conta que a maior parte da atividade estatística nacional se desenvolve
em cumprimento de legislação europeia (tendo por referência as prioridades estabelecidas no Programa
Estatístico Europeu), em cuja elaboração é vantajoso participar.
Também a componente da cooperação estatística para o desenvolvimento, designadamente junto dos
países de língua portuguesa, assume importância significativa na atividade do INE, através do apoio
prestado em várias vertentes da produção estatística e de outras atividades conexas.
Os resultados que vêm sendo registados em ambas as vertentes e o prestígio que têm conquistado para o
INE junto das organizações e nos fora estatísticos internacionais ― através de uma contribuição ativa para
o desenvolvimento estatístico na Europa, nos países de língua portuguesa e no resto do mundo ― têm
constituído um estímulo para a valorização das atividades de cooperação, às quais o INE tem afeto os
recursos possíveis face ao cumprimento da Missão.
Neste quadro, a participação do INE nas atividades de cooperação estatística internacional em 2013,
desenvolve-se nos seguintes eixos principais:
-

Desenvolvimento do Sistema Estatístico Europeu (SEE), em particular no quadro da aplicação do
Programa Estatístico Europeu, bem como no acompanhamento da elaboração da legislação estatística
europeia, promovendo a consulta e a coordenação no âmbito do SEN;

-

Acompanhamento da atividade das organizações internacionais no domínio da estatística, em particular
no âmbito das Nações Unidas, da OCDE e de outras nas quais Portugal é membro, designadamente
assegurando a resposta aos questionários provenientes dessas organizações;

-

Desenvolvimento dos sistemas estatísticos de outros países, em particular dos países de língua
portuguesa, quer bilateralmente, quer no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa,
tendo presente as prioridades definidas pela política de cooperação nacional. No quadro europeu
salientam-se as ações de cooperação com países candidatos ou potenciais candidatos à adesão e com
países abrangidos pela Política Europeia de Vizinhança, no âmbito de programas financiados pela
Comissão Europeia.

Neste contexto, destacam-se para 2013 as seguintes atividades:

No âmbito do Sistema Estatístico Europeu:
-

Participação na discussão de assuntos de natureza estratégica do SEE, no quadro do Comité do SEE e
das reuniões dos Diretores-Gerais dos INEs da UE;

-

Participação na preparação de legislação europeia para a área da estatística no quadro do Working
Party on Statistics (WPS) do Conselho da UE, sendo de salientar a revisão do regulamento quadro das
estatísticas Europeias (Reg.223/2009);
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-

Articulação da posição portuguesa sobre legislação relevante para a esfera estatística em discussão no
Conselho da UE com a REPER e outros organismos da Administração Pública.

No âmbito de outras organizações internacionais:
-

Representação nacional na Comissão de Estatística das Nações Unidas, na Conferência dos
Estatísticos Europeus e no Comité de Estatísticas da OCDE;

-

Resposta aos questionários provenientes das organizações internacionais, em coordenação com outras
entidades do SEN, quando necessário.

No âmbito do desenvolvimento dos sistemas estatísticos de outros países:
-

Intensificação da cooperação com o INE de Angola, promovendo a execução das ações constantes do
Primeiro Plano Operacional para a aplicação do Memorando de Entendimento assinado entre o INEPortugal e o INE-Angola;

-

Continuação da cooperação bilateral com o INE de Moçambique, através de novos contratos no âmbito
do Fundo Comum para Moçambique;

-

Reforço das parcerias de cooperação com os INEs dos demais países de língua portuguesa;

-

Participação nas estratégias de cooperação estatística da UE com países terceiros;

-

Acompanhamento da cooperação estatística entre outras autoridades estatísticas do SEN, no âmbito da
coordenação dos Protocolos de delegação de competências;

-

Publicação da Newsletter semestral sobre Cooperação Estatística.

No âmbito da CPLP:
-

Execução do “Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos PALOP e Timor-Leste
– Fase 2 (2013)”, aprovado pelos Pontos Focais da CPLP, desde que assegurado o seu financiamento
pelo Fundo Especial desta Comunidade;

-

Início da execução do projeto “Estatísticas das migrações da CPLP”, assegurando a articulação técnica
com os pontos focais dos países membros e com as entidades relevantes ao nível nacional (Camões
I.P., SEF, Observatório das migrações, etc.);

-

Promoção da difusão das atividades de cooperação estatística no seio da CPLP, em articulação com o
Secretariado Executivo, para a divulgação de destaques específicos sobre eventos, projetos e
publicações de interesse.
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IV. Calendário de Difusão Estatística
1. Descrição das atividades e calendário de disponibilização da informação por
área, em 2013
Nos Quadros 1 e 2 encontram-se as atividades previstas para 2013, por área de atividade e uma descrição
sumária das mesmas, na sua maioria operações estatísticas.
A informação apresentada segue a estrutura da Classificação Geral de Atividades do INE (CGA), e
encontra-se agrupada pelas seguintes áreas:
Quadro 1 – Domínio da Produção Estatística
Código

Designação

29

Estatísticas Multitemáticas

31

População

32

Famílias

34

Trabalho, Emprego e Desemprego

35

Rendimento e Condições de Vida

36

Educação, Formação e Aprendizagem

37

Cultura, Desporto e Lazer

38

Saúde e Incapacidades

39

Proteção Social

40

Justiça

41

Proteção Civil e Segurança do Consumidor

42

Sistema de Indicadores Sociais

45

Território

46

Ambiente

50

Contas Nacionais

51

Conjuntura Económica e Preços

52

Empresas

54

Administrações Públicas

57

Comércio Internacional de Bens

60

Agricultura e Floresta

61

Pescas

65

Indústria e Energia

66

Construção e Habitação

70

Comércio Interno

71

Transportes

72

Comunicações

73

Turismo

74

Serviços Especializados

80

Ciência e Tecnologia

81

Sociedade da Informação

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE – 2013

42/136

Quadro 2 – Domínio da Coordenação Estatística
Código

Designação

18

Tecnologias de Informação e Comunicação

21

Ficheiros de Unidades Estatísticas

22

Metainformação Estatística

23

Metodologias de Normalização

24

Infraestruturas de Geoinformação

27

Procedimentos e Práticas de Coordenação

Algumas notas sobre a informação apresentada:
Coluna 1:

Número de ordem.

Coluna 2:

Código da Classificação Geral das Atividades atribuída.

Colunas 3 e 4: Designação e descrição da operação estatística/outra atividade estatística, cujos
conceitos associados são:


Operação estatística – Atividade estatística enquadrada numa metodologia estatística prédefinida, englobando os processos de recolha, tratamento, análise e difusão de dados
respeitantes a características de uma população;



Outra Atividade estatística – Atividade estatística que não se enquadre na definição
anterior, como por exemplo:
-

Atividade que contribua para a produção estatística, nomeadamente fonte de
informação administrativa;

-

Desenvolvimento de Sistemas de informação estatística;

-

Atividade de compilação de informação para a elaboração de publicação setorial
relevante;

Coluna 5:

Operação estatística em fase de conceção e preparação.

Entidade responsável pela execução da atividade no quadro do Sistema Estatístico
Nacional.

Coluna 6:


Tipo de operação estatística, classificada de acordo com a seguinte tipologia:

Recenseamento – Operação estatística, em que todos os elementos de uma população
são observados;



Inquérito amostral – Operação estatística, na qual só uma parte da população é
observada;



Estudo estatístico – Operação estatística, em que se produzem novas estatísticas
modelizando ou transformando dados. Incluem-se a produção de indicadores para os quais
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não haja recolha direta de dados, previsões e implementação de metodologias de
investigação aplicada;


Estudo analítico – Operação estatística em que se analisam dados de fontes já existentes.
Incluem-se neste conceito a produção de relatórios de análise, de artigos e de outros textos
de divulgação.

Coluna 7:

Número de unidades inquiridas (caso se aplique).

Coluna 8:

Número de variáveis inquiridas (caso se aplique).

Coluna 9:

O período de referência para as operações estatísticas corresponde ao período a que a
informação estatística se refere.

Coluna 10: Periodicidade com que ocorre a operação estatística.
Coluna 11: Justificação para a realização da operação estatística, tendo em consideração a
seguinte classificação:


IE – Indicadores Estruturais (de acordo com a Estratégia de Lisboa definida em
março de 2000, pelo Conselho Europeu, e reajustada em 2005, focando como
objetivos base o Crescimento e Emprego na Europa);



IDS – Indicadores de Desenvolvimento Sustentável;



LN – Legislação Nacional;



LC – Legislação Comunitária;



PEC – Programa Estatístico da Comissão.

Coluna 12: Unidade de observação: unidade estatística para a qual se recolhe informação.
Coluna 13: Nível de desagregação geográfica a que os resultados podem ser disponibilizados.
Coluna 14: Data da disponibilização da informação, independentemente do meio utilizado para
difusão. A ausência de data nesta coluna diz respeito a operações estatísticas que: não
disponibilizam informação no ano a que se refere o presente Plano de Atividades (em
preparação), apuram informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais nacionais e europeias (disponibilidade interna, nomeadamente).
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção
Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
Índice por área de atividade:

Página

- Estatísticas Multitemáticas – Área 29 ....................................................................................... 47
- População – Área 31 ................................................................................................................ 48
- Famílias – Área 32 .................................................................................................................... 51
- Trabalho, Emprego e Desemprego – Área 34 .......................................................................... 52
- Rendimento e Condições de Vida – Área 35............................................................................ 56
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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. Os Anuários Estatísticos Regionais são editados
para cada uma das Regiões NUTS II do país disponibilizando informação
estatística organizada em 26 subcapítulos agrupados em quatro grandes
domínios: O Território, As Pessoas, A Atividade Económica e O Estado.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

Caracterização sócio-económica do território português com base na
informação estatística à escala regional e municipal, divulgada nos
Anuários estatísticos Regionais. A análise da organização do espaço e de
diferentes dimensões da qualidade de vida e da competitividade dos
territórios é suportada por indicadores sintéticos e imagens gráficas e
cartográficas.

INE

Estudo analítico

2011

Bienal

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Município

26/nov/13

Estatísticas Multitemáticas – Área 29
1

2

442

442

Anuários Estatísticos Regionais

Retrato Territorial de Portugal
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Estudo de viabilidade da utilização da Base de Dados de Informação do
Cidadão (BDIC) – Elaboração de um relatório de análise comparativa
entre os resultados dos Censos 2011 e a BDIC.

INE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

População – Área 31
3

4

218

227

Preparação do novo modelo censitário 2021

Nados-Vivos

31/dez/13

Recolha e tratamento de informação sobre os nascimentos de nadosvivos, com base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo
Civil.
Indicadores relevantes:

INE

Recenseamento

40

INE

Recenseamento

58

INE

Recenseamento

38

INE

Recenseamento

22

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

2012

2012

30/abr/13

LN, PEC

Município e
Freguesia

LC, PEC

Município e
Freguesia

LN, PEC

Município

Anual

LN, PEC

Município

31/jul/13

Anual

LC

País

13/dez/13

trim (n) + 77 d

Nados-vivos (N.º) por Local de residência da mãe, Idade da mãe, Sexo e
Filiação
5

228

Óbitos

Recolha e tratamento de informação sobre os óbitos, com base nos dados
registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Indicadores relevantes:
Óbitos com menos de 1 ano (N.º) por Local de residência

30/abr/13
trim (n) + 77 d

Óbitos (N.º) por Local de residência, Sexo e Idade (Falecido)
6

229

Casamentos

Recolha e tratamento de informação sobre os casamentos celebrados,
com base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Indicadores relevantes:
Casamentos celebrados (N.º) por Local de registo e Forma de celebração

30/abr/13
trim (n) + 77 d

Casamentos celebrados (N.º) por Local de registo e Nacionalidade dos
cônjuges
7

230

Divórcios e Separações de Pessoas e Bens

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.
Indicadores relevantes:
Casamentos dissolvidos por divórcio (N.º) por Local de última residência
da família e Duração do casamento anterior

8

235

Estatísticas da Imigração

Estimação de fluxos imigratórios anuais com objetivo disponibilizar
informação estatística relativa a volume e estrutura por sexos, idades,
países ou grupos de países de nacionalidade, de nascimento e de
residência anterior, relativos aos fluxos migratórios de entrada
(imigração).
Indicadores relevantes:
Imigrantes (N.º) por Sexo, Grupo etário e Residência anterior (Grupos de
países)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

9

236

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC

12

2012

Anual

PEC

4

2012

Anual

LN, PEC

Estatísticas da Emigração

Estimação de fluxos emigratórios com o objetivo disponibilizar informação
estatística sobre o volume e estrutura por sexo, grupos etários, grupos de
países de nacionalidade, de nascimento e de residência futura, dos fluxos
migratórios de saída do território nacional.

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

13/dez/13

País

Disponibilidade
interna

Município

30/set/13

País

22/mai/13

NUTS II e III

14/nov/13

País

29/nov/13

Indicadores relevantes:
Emigrantes (N.º) por Residência futura (Grupos de países)
10

236

Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída

Estimação do número e características dos indivíduos que anualmente
deixam o país para trabalhar ou viver no estrangeiro.

INE

Inquérito amostral

11

237

Estatísticas da População Estrangeira

Recolha administrativa, tratamento e divulgação dos dados sobre
indivíduos estrangeiros que entram legalmente em Portugal para trabalhar
ou viver.

INE

Recenseamento

12

243

Tábuas Completas de Mortalidade

Disponibilização de Tábuas Completas de Mortalidade, por sexos, para
Portugal, NUTS I e II e do indicador Esperança Média de Vida dos 0 aos
65 anos por NUTS III.
Indicadores relevantes:

2010-2012
INE

14

15

245

246

246

Anual

Estudo estatístico

LN

2011-2013
(dado provisório)

Esperança média de vida (Metodologia 2007 - Ano) por Local de
residência (NUTS - 2002), Sexo e Idade
13

22 500

Indivíduo

Previsões Mensais de Nados Vivos, Óbitos e
Saldos Migratórios

Previsão de nados-vivos, óbitos e saldo migratório numa base mensal, por
sexo, com recurso a métodos previsionais de curto prazo, a aplicar no
cálculo das estimativas mensais de população. Informação intermédia
para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).

INE

Estudo estatístico

2013

Anual

PEC

NUTS III

Disponibilidade
interna

Estimativas Demográficas - Estimativas Mensais da
População Residente

Cálculo de efetivos populacionais mensais por sexo e idades, para
diferentes níveis de desagregação geográfica e para utilização em outros
projetos estatísticos.

INE

Estudo estatístico

2013

Anual

PEC

NUTS III

Disponibilidade
interna

Estimativas Demográficas - Estimativas Anuais da
População Residente

Cálculo de efetivos populacionais por sexo e idades, para diferentes
níveis de desagregação geográfica, para 31 de dezembro de cada ano
civil.
País e

Indicadores relevantes:

Município
População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002), Sexo e
Grupo etário
Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência
Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência
População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário
(Por ciclos de vida)
População residente (N.º) por Sexo, Grupo etário e Nacionalidade (País)

(sexo e idade)

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LN, LC, PEC

17/jun/13

País
(sexo, grupo
etário e
nacionalidade;
sexo, grupo
etário e
naturalidade)

13/dez/13

População residente (N.º) por Sexo, Grupo etário e Naturalidade (Grupos
de países)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

16

249

Estudos no âmbito do Sistema de Informação
Demográfica

Desenvolvimento de estudos analíticos sobre a situação demográfica
portuguesa; tratamento e análise de informação decorrente dos
recenseamentos da população na perspetiva da consistência com outras
atividades estatísticas.

INE

Estudo analítico

Indicadores Demográficos

Disponibilização de conjunto de indicadores demográficos para
caracterização conjuntural da situação demográfica portuguesa.

INE

Estudo estatístico

INE

Inquérito amostral

17

251

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Em preparação

Indicadores relevantes:
Índice sintético de fecundidade (N.º) por Local de residência (NUTS 2002)
Idade média da mãe ao nascimento do primeiro filho (Ano) por Local de
residência (NUTS - 2002)
Taxa de crescimento efetivo (%) por Local de residência
Taxa de crescimento natural (%) por Local de residência

2012

Anual

2013

Não periódica

PEC

Município

30/set/13

NUTS II

Em preparação

Taxa bruta de nupcialidade (‰) por Local de residência
Taxa bruta de divórcio (‰) por Local de residência
Taxa de crescimento migratório (%) por Local de residência
Taxa de mortalidade infantil (‰) por Sexo
Esperança de vida aos 65 anos (Metodologia 2007 - Anos) por Sexo
Esperança de vida à nascença (Metodologia 2007 - Ano) por Sexo
18

252

Inquérito à Fecundidade

O objetivo é conhecer padrões de fecundidade dos homens e mulheres
em Portugal, bem como observar as perceções sobre a
maternidade/paternidade e a existência de constrangimentos
socioeconómicos, ou outros, que condicionam a decisão de ter, ou não,
filhos.
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Conceção e desenvolvimento do Sistema de
Informação das Famílias

Desenvolvimento de estudos de integração de informação das estatísticas
sociais, numa perspetiva de integração multitemática, valorizando a
informação produzida, do ponto de vista da coerência, integração,
comparabilidade e abrangência.

INE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Famílias – Área 32
19

256
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

NUTS II

29/nov/13

Estabelecimento

NUTS II

trim (n) + 70 d

Indivíduo

NUTS II

trim (n) + 38 d

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

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,
atividade desenvolvida e convenções coletivas de trabalho.

INE

Recenseamento

440

60

2012

Anual

GEE/MEE

Inquérito amostral

12 500

5

2012/2013

Trimestral

LC,PEC

INE

Inquérito amostral

22 500

120

2012/2013

Trimestral

LC, PEC,IE

Desenvolvimento de estudos analíticos sobre o mercado de trabalho;
realização de estudos de viabilidade relativos à produção de taxas
mensais de desemprego a partir exclusivamente de dados do Inquérito ao
Emprego (médias móveis de três meses).

INE

Estudo analítico

Inquérito realizado sobre a amostra do 2º trimestre de 2012 do Inquérito
ao Emprego, dirigido aos indivíduos com idades compreendidas entre 50
e 69 anos, visando a caracterização dos processos de passagem da vida
ativa para a reforma e os fatores que estão na origem da saída definitiva
do mercado de trabalho. Trata-se de uma temática também observada em
2006.

INE

Inquérito amostral

Trabalho, Emprego e Desemprego – Área 34
20

21

265

270

Inquérito às Associações Patronais

Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos

Inquérito trimestral por amostragem, junto de unidades locais do setor
estruturado da economia. Deverá abranger todos os setores de atividade
económica com exceção da Agricultura, da Administração Pública (a obter
por via administrativa através da BEP), Defesa e Segurança Social
Obrigatória, Famílias com Empregados Domésticos, Atividades dos
Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais e
organizações políticas e organizações religiosas.
Indicadores relevantes:
Empregos vagos do setor estruturado da economia; taxa de empregos
vagos

22

272

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 ativa, etc.).
Indicadores relevantes:
População empregada (Série 2011 - N.º) por Local de residência (NUTS 2002), Sexo, Grupo etário e Nível de escolaridade mais elevado completo
População desempregada (Série 2011 - N.º) por Local de residência
(NUTS - 2002) e Sexo
População desempregada (Série 2011 - N.º) por Sexo, Grupo etário e
Nível de escolaridade mais elevado completo
Taxa de desemprego (Série 2011 - %) por Local de residência (NUTS 2002) e Sexo
Taxa de desemprego (Série 2011 - %) por Sexo, Grupo etário e Nível de
escolaridade mais elevado completo

23

24

274

277

Estudos sobre Emprego

Módulo I.E. 2012 – Transição da vida profissional
para a reforma

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE - 2013

Em preparação

22 500

14

2º trimestre 2012

Não periódica

LC, PEC, IE

Indivíduo

País

31/dez/13

52/136

Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC, IE

Indivíduo

País

Em preparação

Trimestral

LC, PEC

Estabelecimento

NUTS II

trim (n) + 45 d

Semestral

PEC

Estabelecimento

NUTS II

mês (n) + 180 d

Anual

LC, LN

Acidente de
trabalho

Município

30/set/13

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

25

277

Módulo I.E. 2013 – Acidentes de trabalho e
problemas de saúde relacionados com o trabalho

Inquérito realizado sobre a amostra do 2º trimestre de 2013 do Inquérito
ao Emprego, dirigido aos indivíduos com 15 ou mais anos que
trabalharam na semana de referência ou que já tenham trabalhado
anteriormente, visando a caracterização dos acidentes de trabalho, dos
problemas de saúde relacionados com o trabalho e dos fatores no
trabalho que podem afetar o bem-estar mental ou a saúde física.Trata-se
de uma temática também observada em 1999 e 2007.

INE

Inquérito amostral

22 500

29

2º trimestre 2013

Não periódica

INE

Inquérito amostral

5 500

31

2012/2013

GEE/MEE

Inquérito amostral

11 000

9

GEE/MEE

Recenseamento

26

281

Índice de Custo do Trabalho

Inquérito trimestral por amostragem, junto dos estabelecimentos, para
recolha de dados sobre a evolução do custo de mão de obra, por setores
de atividade e regiões NUTS II.
Indicadores relevantes:
Índice de Custo do Trabalho (Taxa de variação homóloga - Base 2008 Corrigido dos dias úteis) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e
Setor de atividade económica; Trimestral
Índice de Custo do Trabalho (Taxa de variação homóloga - Base 2008 Não corrigido dos dias úteis nem da sazonalidade) por Localização
geográfica (NUTS - 2002) e Setor de atividade económica; Trimestral

27

282

Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho

Inquérito por amostragem, efetuado junto das unidades locais, tendo por
objetivo a obtenção de informação semestral sobre os níveis dos ganhos
médios e duração remunerada do trabalho.
Indicadores relevantes:
Ganhos médios mensais e horários

outubro/2012
abril/2013

% trabalhadores por conta de outrem abrangidos pela retribuição mínima
mensal garantida
Duração remunerada do trabalho
28

283

Estatísticas dos Acidentes de Trabalho

A informação relativa a Acidentes de Trabalho resulta do aproveitamento
estatístico dos dados recolhidos através das participações de Acidentes
de Trabalho enviadas às entidades seguradoras com elementos relativos
à ocorrência do acidente e caracteriza a entidade empregadora, o
acidentado e o acidente, bem como da informação proveniente do mapa
de encerramento do processo que diz respeito às consequências do
acidente.
Excetua-se desta informação a administração central, regional e local e os
Institutos Públicos que não tenham transferido a responsabilidade de
acidentes de trabalho para uma entidade seguradora.
Indicadores relevantes:

52

2011

Número de acidentes ocorridos durante o ano
Caracterização da entidade empregadora e do sinistrado
Caracterização temporal e geográfica do acidente
Caracterização das causas e circunstâncias do acidente
Consequências do acidente
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

29

284

Estatísticas de Greves

Aproveitamento estatístico da fonte administrativa Relatório Único - Anexo
E (Greves), com dados sobre as empresas com trabalhadores que
tenham aderido a greves. As publicações disponibilizarão informação
estatística referente à caracterização da entidade empregadora e da
greve.
Excetua-se desta obrigação legal a administração central, regional e local
e os Institutos Públicos (sendo para estas entidades apenas aplicável
relativamente aos trabalhadores em regime de contrato individual de
trabalho).

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

2011
GEE/MEE

Recenseamento

12

31/jul/13
Anual

LN

Empresa

Freguesia

2012

Indicadores relevantes:

Data da
Disponibilização
da Informação
14

31/dez/13

Número de greves no ano
Número de trabalhadores em greve
Número de dias de trabalho perdidos por greve
30

287

Estatísticas da Atividade do Serviço de Saúde,
Higiene e Segurança no Trabalho

Aproveitamento estatístico da fonte administrativa Relatório Único - Anexo
D (SST), com dados sobre as condições de segurança e saúde no
trabalho. As publicações disponibilizarão informação estatística sobre:
estruturas de saúde e segurança existentes no País, formação
proporcionada nesses domínios, atividades desenvolvidas relativamente
às condições de trabalho, intervenções nas características dos locais de
trabalho e práticas de trabalho, medidas de proteção coletiva e individual,
nº de ações promovidas no âmbito da saúde no trabalho e nº de acidentes
e doenças profissionais registados no período de referência.
Excetua-se desta obrigação legal a administração central, regional e local
e os Institutos Públicos (sendo para estas entidades apenas aplicável
relativamente aos trabalhadores em regime de contrato individual de
trabalho).

GEE/MEE

Recenseamento

44

2012

Anual

LN

Estabelecimento

Freguesia

31/dez/13

LN

Empresa,
Estabelecimento e
Trabalhador

Freguesia

29/nov/13

Indicadores relevantes:
Natureza das modalidades adotadas na organização dos serviços de
SHST
Pessoal e atividades do serviço de segurança e higiene no trabalho
Pessoal e atividades do serviço de saúde no trabalho
Acidentes de trabalho e doenças profissionais
31

288

Estatísticas dos Quadros de Pessoal

Aproveitamento estatístico da fonte administrativa Relatório Único - Anexo
A (Quadro de Pessoal), com dados relativos à estrutura empresarial,
emprego, remunerações, duração do trabalho e contratação coletiva. O
Anexo A contém informação referenciada ao mês de outubro e é de
entrega obrigatória para todas as entidades com trabalhadores ao seu
serviço.
Excetua-se desta obrigação legal a administração central, regional e local
e os Institutos Públicos (sendo para estas entidades apenas aplicável
relativamente aos trabalhadores em regime de contrato individual de
trabalho).
Indicadores relevantes:

GEE/MEE

Recenseamento

32

2012

Anual

Estrutura empresarial
Emprego
Remunerações
Duração do Trabalho
Contratação Coletiva
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LN

Empresa

Freguesia

Em preparação

Trimestral

LN

Empresa

Continente e
Madeira

mês (n) + 90 d

Quadrienal

LC

Estabelecimento

País

ano (n) + 540 d

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

32

289

GEE/MEE

Recenseamento

47

2012

Anual

Estatísticas do Balanço Social

Informação retirada dos vários anexos que constituem o Relatório Único,
para todas as empresas que responderam ao mesmo. Nesse sentido,
excetua-se desta obrigação legal a administração central, regional e local
e os Institutos Públicos (sendo para estas entidades apenas aplicável
relativamente às que tenham trabalhadores em regime de contrato
individual de trabalho).
Indicadores relevantes:
Caracterização das empresas (segundo a dimensão, em termos de
pessoas ao serviço)
Caracterização do emprego em outubro (por sexo, grupo etário, tipo de
contrato, qualificações, país de origem, existência de deficiência e
habilitações) e ao longo do ano (entradas, saídas, número de passagens
ao quadro, horas trabalhadas e taxas de presença, de ausência e de
absentismo)
Algumas componentes dos custos com o pessoal (por componentes) e
peso no VAB
Higiene e segurança (acidentes de trabalho, baixas, dias perdidos, taxa
de incidência e de gravidade e custos)
Formação profissional (participações, local, duração média e custos)
Proteção social complementar (tipo de encargos)

33

290

Inquérito aos Salários por Profissões na Construção

Inquérito por amostragem realizado a empresas com 10 e mais pessoas
ao serviço do setor da Construção, destinado a obter informação trimestral
sobre os níveis e evolução da Taxa de Salário nas profissões mais
significativas da Construção Civil.
Indicadores relevantes:

Outubro 2012
GEE/MEE

Inquérito amostral

2 300

5

Janeiro 2013
Abril 2013
Julho 2013

Taxa de salário mensal e horária
Duração média normal semanal do trabalho
34

291

Inquérito (quadrienal) ao custo da mão-de-obra

Inquérito quadrienal por amostragem que visa obter informação sobre os
níveis e a composição do Custo da Mão-de-Obra. Abrange unidades
locais/estabelecimentos pertencentes a entidades com 1 ou mais
trabalhadores por conta de outrem, de todos os setores da economia, com
exceção da Agricultura, Pesca, Famílias e organizações internacionais e
extra-territoriais.
Indicadores relevantes:
Nº médio de trabalhadores por conta de outrem durante o ano, por tipo de
contrato de trabalho

GEE/MEE

Inquérito amostral

22 000

58

2012

Custo mensal, anual e por hora trabalhada
Estrutura do custo segundo as componentes
Horas efetivamente trabalhadas, horas remuneradas e horas normais
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Estudo sobre a utilização do tempo pelas pessoas, de forma a
disponibilizar informação que permita a formulação de políticas familiares
e de igualdade entre géneros, estimativas das contas satélites, políticas
relacionadas com os tempos de trabalho e gasto em transportes.

INE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Rendimento e Condições de Vida – Área 35
35

36

293

296

Inquérito ao Uso do Tempo (IUT)

ICOR – Inquérito às Condições de Vida e
Rendimento

Em preparação

Inquérito anual junto das famílias residentes em Portugal, para obtenção
de indicadores de pobreza, desigualdade na distribuição dos rendimentos
e privação material.
Indicadores relevantes:
Coeficiente de Gini (%)
Desigualdade na distribuição de rendimentos S80/S20 (%)

2012 (dados
provisórios)
INE

Inquérito amostral

7 088

Anual

344

Taxa de risco de pobreza (Após transferências sociais - %) por Sexo e
Grupo etário

LC, PEC, IE

2012

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

15/jul/13
País
31/out/13

Taxa de risco de pobreza (Após transferências relativas a pensões - %)
por Sexo e Grupo etário
Taxa de risco de pobreza (Antes de qualquer transferência social - %) por
Sexo e Grupo etário
37

298

Balança Alimentar

Recolha e tratamento da informação estatística sobre todos os produtos
destinados à alimentação humana através do estabelecimento de
equilíbrios, em dados físicos, entre recursos e empregos, por forma a
determinar consumos anuais e diários das várias componentes de cada
produto alimentar (proteínas, hidratos de carbono, gorduras, álcool e
calorias).

INE

38

299

Inquérito Social Europeu

Estudo bienal sobre atitudes sociais e valores das pessoas.

39

302

Inquérito à Situação Financeira das Famílias

Inquérito realizado por entrevista direta (CAPI), destinado a recolher
informação sobre o património, rendimento e despesas das famílias
residentes em território nacional. Para enquadramento inclui, ainda,
informação de caráter demográfico e sócio-económico. Insere-se no
âmbito do projeto europeu Household Finance and Consumption Survey,
patrocinado pelo Eurosistema e é realizado em Portugal em parceria com
o Banco de Portugal.

INE

Atividade em resposta à RCM nº 88/2012 – Medidas para minimizar
consequências de incêndios. Preparação de sistema para realização de
inquérito junto dos municípios atingidos, em articulação com as entidades
competentes, destinado a inventariar os impactos dos incêndios no âmbito
privado e público.

INE

40

303

Inquérito a Situações de Calamidade
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Estudo Estatístico

País

INE

Em preparação

Em preparação

Inquérito amostral

8 000

270

2013

Trienal

Protocolo
INE/BdP

Alojamento /
Agregado
Doméstico
Privado /
Indivíduo

País

Em preparação

Não periódico
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Indivíduo

NUTS II

31/mai/13

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

DGEEC/MEC

Recenseamento

10 250

45

Ano letivo
2011/2012

Anual

LC, PEC

Educação, Formação e Aprendizagem – Área 36
41

306

Recenseamento Escolar 2011/2012

Validação e tratamento de dados, produção, análise e difusão de
informação estatística sobre alunos matriculados e o seu aproveitamento,
e dos recursos humanos – pessoal docente e pessoal não docente, em
exercício no estabelecimento de educação e ensino.
Indicadores relevantes:
Taxa de retenção e desistência
Número de alunos matriculados
Taxa de escolarização
Pessoal docente em exercício
Número de estabelecimentos

Recenseamento Escolar 2012/2013

Recenseamento Escolar 2013/2014

42

306

Atividades de Enriquecimento Curricular

Recolha e tratamento de dados sobre alunos matriculados e recursos
humanos – pessoal docente e pessoal não docente, em exercício no
estabelecimento de educação e ensino (1ª fase de recolha - início do ano
letivo – e início da 2ª fase da recolha - final do ano letivo).

Ano letivo
2012/2013

Em preparação

Recolha e tratamento de dados sobre alunos matriculados e recursos
humanos – pessoal docente e pessoal não docente, em exercício no
estabelecimento de educação e ensino (1ª fase de recolha - início do ano
letivo).

Ano letivo
2013/2014

Em preparação

Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística referente a
atividades de enriquecimento curricular, a nível dos estabelecimentos de
educação e ensino, de natureza pública, que ministram o 1.º ciclo do
ensino básico.
Indicadores relevantes:

DGEEC/MEC

Recenseamento

4 500

26

Ano letivo
2012/2013

Anual

LC, PEC

Estabelecimento

NUTS II

26/abr/13

DGEEC/MEC

Recenseamento

10 000

50

Ano letivo
2012/2013

Anual

LC, PEC

Indivíduo

NUTS II

28/jun/13

Número de estabelecimentos com atividades de enriquecimento curricular
Número de alunos abrangidos por atividades de enriquecimento curricular
43

306

Inquérito aos alunos com necessidades educativas
especiais

Preparação metodológica, recolha, tratamento e divulgação de informação
estatística sobre alunos com necessidades educativas especiais, recursos
humanos e materiais.

44

307

Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do
Ensino Superior – REBIDES

Inquérito informatizado, a todos os estabelecimentos de ensino superior,
referente à composição e qualificação dos respetivos corpos docentes.
Recolha, tratamento e sistematização de informação estatística a fim de
assegurar a difusão nacional e internacional, assim como a sua
comparabilidade.
Ano letivo
2012/2013
(dados
provisórios)

Indicadores relevantes:
Docentes do ens. superior por subsistema de ensino, grupo etário e sexo
Docentes do ensino superior por subsistema de ensino, categoria
profissional e sexo
Docentes do ensino superior por subsistema de ensino, grau académico
mais elevado e sexo

DGEEC/MEC

Recenseamento

301

26

31/out/13
Anual

Ano letivo
2012/2013
(dados definitivos)

LN, PEC

Indivíduo

NUTS III
29/nov/13

Docentes do ensino superior por subsistema de ensino, área de educação
e formação e sexo
Docentes do ensino superior, de nacionalidade estrangeira, por
subsistema de ensino, continente e sexo
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LN, PEC

Indivíduo

NUTS III

29/nov/13

LN

Empresa

País

31/dez/13

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

45

307

Inquérito ao Registo de Alunos Inscritos e
Diplomados do Ensino Superior - RAIDES

Inquérito informatizado, a todos os estabelecimentos de ensino superior,
referente a estudantes inscritos e diplomados. Recolha, tratamento e
sistematização de informação estatística a fim de assegurar a difusão
nacional e internacional, assim como a sua comparabilidade, e de
variáveis sócio-económicas caracterizadoras dos inscritos pela primeira
vez no 1º ano no ensino superior. Elaboração de indicadores do sistema
de ensino superior que permitam estabelecer metodologias e critérios para
apoio à decisão nos domínios da política educativa do Ensino Superior.

DGEEC/MEC

Recenseamento

301

50

Ano letivo
2012/2013

Anual

15

2011

Anual

Indicadores relevantes:
Inscritos em cursos de ensino superior por subsistema de ensino, por
estabelecimento/curso, área de educação e formação e sexo
Inscritos em cursos de ensino superior, de nacionalidade estrangeira, por
continente e subsistema de ensino
Inscritos no 1º ano, pela 1ª vez, em cursos de ensino superior por
subsistema de ensino, por estabelecimento/curso, área de educação e
formação e sexo
Diplomados em cursos de ensino superior por subsistema de ensino, por
estabelecimento/curso, área de educação e formação e sexo
Diplomados em cursos de ensino superior, de nacionalidade estrangeira,
por continente e subsistema de ensino
46

47

48

308

310

314

Desenvolvimento do Sistema de Informação da
Educação e Formação

Identificação e desenvolvimento de atividades e processos conducentes à
melhoria da consistência da área estatística da educação e formação, em
particular, através da integração de informação no âmbito do questionário
UOE (Nações Unidas, OCDE e Eurostat) e de contributos no âmbito da
participação em grupos de trabalho do Eurostat e do CSE.

INE

Estatísticas sobre formação profissional nas
empresas

Análise da informação sobre a execução das ações de formação
profissional nas empresas, a partir das respostas ao Anexo C do Relatório
Único.

GEE/MEE

Inquérito comunitário à formação profissional
contínua (CVTS)

Preparação da revisão dos Regulamentos comunitários específicos, no
âmbito da Task Force criada para o efeito a nível do GT Estatísticas da
Educação e Formação.

GEE/MEE
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Outro

Município

19/nov/13

PEC

Outro

Município

10/mai/13

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

Recenseamento

670

30

2012

Anual

INE

Recenseamento

23

15

2012

Anual

Cultura, Desporto e Lazer – Área 37
49

315

Inquérito aos Museus

Obter dados físicos e atividade desenvolvida (instalações; acervo e
coleções; visitantes; atividades oferecidas, recursos humanos).
Indicadores relevantes:
Visitantes de museus por habitante (N.º) por Localização geográfica
Museus (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Visitantes (N.º) de museus por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Visitantes (N.º) de museus por Localização geográfica (NUTS - 2001)
Visitantes de museus por tipologia
Visitantes estrangeiros de museus por tipologia
Visitantes em Grupos escolares de museus por tipologia

50

315

Inquérito aos Jardins Zoológicos, Botânicos e
Aquários

Obter dados físicos e atividade desenvolvida (instalações; acervo e
coleções; visitantes; atividades oferecidas, recursos humanos).
Indicadores relevantes:
Visitantes de jardins zoológicos, botânicos e aquários por habitante (N.º)
por Localização geográfica
Jardins zoológicos, botânicos e aquários (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2002)
Visitantes (N.º) de jardins zoológicos, botânicos e aquários por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
Visitantes (N.º) de jardins zoológicos, botânicos e aquários por
Localização geográfica (NUTS - 2001)
Visitantes de jardins zoológicos, botânicos e aquários, por tipologia
Visitantes estrangeiros de jardins zoológicos, botânicos e aquários, por
tipologia
Visitantes em Grupos escolares de jardins zoológicos, botânicos e
aquários, por tipologia
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Outro

Município

31/jul/13

PEC

Outro

Município

19/nov/13

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

51

316

Inquérito às Galerias de Arte e outros espaços de
exposições temporárias

Inquérito às galerias de arte e outros espaços sobre a atividade
desenvolvida ao longo do ano, de forma a obter dados sobre o número de
espaços, exposições, obras expostas, autores, visitantes.

INE

Recenseamento

1 100

12

2012

Anual

INE

Recenseamento

1 500

72

2012

Anual

Indicadores relevantes:
Galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias (N.º) por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
Visitantes (N.º) de galerias de arte e outros espaços de exposições
temporárias por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Visitantes (N.º) de galerias de arte e outros espaços de exposições
temporárias por Localização geográfica (NUTS - 2001)
Exposições de galerias de arte e outros espaços de exposições
temporárias (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Autores representados nas galerias de arte e outros espaços de
exposições temporárias (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Obras expostas em galerias de arte e outros espaços de exposições
temporárias (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Visitantes de galerias de arte e outros espaços de exposições temporárias
por habitante (N.º) por Localização geográfica
52

318

Inquérito aos Espetáculos ao Vivo

Inquérito às entidades que realizam espetáculos 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) e
receitas.
Indicadores relevantes:
Espectadores de espetáculos ao vivo (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2002)
Receitas de espetáculos ao vivo (€) por Localização geográfica (NUTS 2002)
Sessões de espetáculos ao vivo por modalidade
Espectadores de espetáculos ao vivo por modalidade
Espectadores de espetáculos ao vivo (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2001)
Espectadores de espetáculos ao vivo por habitante (N.º) por Localização
geográfica (NUTS - 2001)
Espectadores de espetáculos ao vivo por habitante (N.º) por Localização
geográfica
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Outro

Município

16/dez/13

PEC

Outro

Município

19/nov/13

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

53

319

INE

Recenseamento

2012

Anual

INE

Recenseamento

2012

Anual

Estatísticas do Cinema

Análise e divulgação de informação administrativa proveniente do ICA
sobre a produção e exibição de filmes (sessões, espectadores, receitas).
Indicadores relevantes:
Espectadores de cinema (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Receitas de cinema (€) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Espectadores de cinema (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2001)
Espectadores de cinema por habitante (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2001)
Espectadores de cinema por habitante (N.º) por Localização geográfica

54

321

Inquérito às Publicações Periódicas

Inquérito às publicações periódicas (jornais, revistas, boletins, anuários e
outras) sobre as principais características e atividade desenvolvida ao
longo do ano, de forma a obter informação sobre: número de publicações,
edições, tiragem, circulação, exemplares vendidos e oferecidos, suporte
de difusão, tipo de periodicidade, classificação das publicações, tempo da
publicação, lingua dominante, entidade proprietária.
Indicadores relevantes:
Publicações periódicas (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Edições de publicações periódicas (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2002)
Circulação total de publicações periódicas (N.º) por Localização
geográfica (NUTS - 2002)

3 500

14

Tiragem total de publicações periódicas (N.º) por Localização geográfica
(NUTS - 2002)
Exemplares vendidos de publicações periódicas (N.º) por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
Publicações periódicas (N.º) por tipo de publicação
Edições de Publicações periódicas (N.º) por tipo de publicação
Circulação total de Publicações periódicas (N.º) por tipo de publicação
Tiragem total de Publicações periódicas (N.º) por tipo de publicação
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Outro

Município

9/dez/13

PEC

Outro

Município

Em preparação

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

55

322

INE

Recenseamento

308

235

2012

Anual

INE

Recenseamento

500

5

2011

Bienal

Financiamento Público da Atividade Cultural

Inquérito anual às Câmaras Municipais, sobre as despesas efetuadas nos
vários domínios culturais, nomeadamente, património cultural, literatura,
música, artes cénicas, cinema, fotografia, jogos e desporto.
Indicadores relevantes:
Despesas em cultura (€) dos municípios por Localização geográfica
Despesas totais em jogos e desportos (€) dos municípios por Localização
geográfica
Despesas correntes em jogos e desportos (€) dos municípios por
Localização geográfica
Despesas de capital em jogos e desportos (€) dos municípios por
Localização geográfica

56

324

Inquérito aos Recintos de Espetáculos

Inquérito bienal aos Recintos de Espetáculos, de forma a obter
informação sobre o tipo de recinto, número de lugares, tipo de
instalações, forma jurídica da entidade.
Indicadores relevantes:
Recintos de espetáculos (Nº) por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Lotação (Nº) dos recintos de espetáculos por Localização geográfica
(NUTS - 2002)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Hospital
(unidade
local)

Município

12/dez/13

Centro de
saúde

Município

22/out/13

Município

17/jul/13

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

INE

Recenseamento

252

1 523

2012

Anual

LC, PEC

INE

Recenseamento

388

661

2012

Anual

LC, PEC

2012

Anual

LC, PEC

Saúde e Incapacidades – Área 38
57

330

Inquérito aos Hospitais

Inquérito anual aos Hospitais, sobre características gerais, recursos
humanos e ação desenvolvida, realizado com a colaboração da DireçãoGeral da Saúde, do Serviço Regional de Estatística dos Açores e da
Direção Regional de Estatística da Madeira.
Indicadores relevantes:
Camas (N.º) dos hospitais por Localização geográfica
Internamentos (N.º) nos hospitais por Localização geográfica
Dias de internamento (N.º) nos hospitais por Localização geográfica
Consultas externas (N.º) nos hospitais por Localização geográfica e
Especialidade da consulta
Pessoal ao serviço (N.º) nos hospitais por Localização geográfica e Tipo
de pessoal ao serviço

58

330

Inquérito aos Centros de Saúde

Inquérito anual aos Centros de Saúde, sobre características gerais,
recursos humanos e ação desenvolvida, realizado com a colaboração da
Direção-Geral da Saúde, do Serviço Regional de Estatística dos Açores e
da Direção Regional de Estatística da Madeira.
Indicadores relevantes:
Pessoal ao serviço (N.º) nos centros de saúde por Localização geográfica
e Tipo de pessoal ao serviço
Consultas médicas (N.º) nos centros de saúde por Localização geográfica
e Especialidade da consulta
Consultas por habitante (N.º) por Localização geográfica
Intervenções de grande e média cirurgia por dia (N.º) nos
estabelecimentos de saúde por Localização geográfica
Camas (lotação praticada) por 1000 habitantes (N.º) por Localização
geográfica

59

331

Farmácias

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.
Indicadores relevantes:
Farmácias e postos farmacêuticos móveis por 1000 habitantes (N.º) por
Localização geográfica

INE / INFARMED
/ SRSRAA

Recenseamento

/ IASASRAM

Farmácias e postos farmacêuticos móveis (N.º) por Localização
geográfica e Tipo de unidade local de farmácia
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

Município

2/jul/13

Anual

LC, PEC

NUTS II

15/out/13

Anual

LC, PEC

Município

13/set/13

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

60

332

INE

Recenseamento

2012

Anual

INE / DGS/MS

Recenseamento

2012

INE

Recenseamento

2012

Pessoal de Saúde

Obtenção de dados físicos sobre pessoal de saúde inscrito em ordens,
associações ou sindicatos.
Indicadores relevantes:
Farmacêuticos de oficina (N.º) por Local de trabalho
Profissionais de farmácia (N.º) por Local de trabalho
Enfermeiros por 1000 habitantes (N.º) por Local de trabalho
Médicos por 1000 habitantes (N.º) por Local de residência
Médicos especialistas (N.º) por Local de residência e Especialidade
médica

61

333

Vacinações e Morbilidade

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.
Indicadores relevantes:
Vacinação polivalente ou individual do tétano (N.º) à população residente
por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Vacinação polivalente ou individual da Haemophilus Influenzae (N.º) à
população residente por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Vacinação polivalente antissarampo, parotidite e rubéola (N.º) à
população residente por Localização geográfica (NUTS - 2002)
Vacinação individual da hepatite B (N.º) à população residente por
Localização geográfica (NUTS - 2002)
Vacinação individual da tuberculose (N.º) à população residente por Local
de residência (NUTS - 2002)

62

334

Causas de Morte

Recolha e tratamento de informação sobre mortalidade no País, por
causas de morte, com base nos dados registados no Sistema de
Informação do Registo Civil e com a colaboração da Direção-Geral da
Saúde para a codificação em CID-10.
Indicadores relevantes:
Óbitos infantis (N.º) por Local de residência da mãe (NUTS - 2002) e
Principais causas de morte
Taxa de mortalidade por doenças do aparelho circulatório (‰) por Local
de residência
Taxa de mortalidade por tumores malignos (‰) por Local de residência
Óbitos por lesões auto provocadas intencionalmente (N.º) por Sexo
Óbitos (N.º) por Sexo e Causa de morte
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

63

335

INE

Recenseamento

2012

Anual

INE

Inquérito amostral

2014

Quinquenal

Partos

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

NUTS II

8/jul/13

NUTS II

Em preparação

Recolha e tratamento de informação estatística sobre o número de partos
ocorridos no País, e algumas características associadas, com base nos
dados registados no Sistema de Informação do Registo Civil.
Indicadores relevantes:
Partos (N.º) por Local de residência da mãe (NUTS - 2002) e Natureza do
parto

64

336

Inquérito Nacional de Saúde

Desenvolvimento da aplicação nacional do inquérito europeu de saúde
por entrevista, a realizar em 2014 na generalidade dos estados-membros,
definido por regulamento comunitário. Os trabalhos de preparação desta
operação estatística incluem, em particular, a tradução e adaptação do
questionário, o planeamento metodológico e a definição e
operacionalização das parcerias interinstitucionais pertinentes.
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

País

Disponibilidade
interna

Anual

LC, PEC

País

4/nov/13

Anual

LC, PEC

País

4/nov/13

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

Inquérito anual às associações de socorros mútuos para caracterização
económico-financeira das atividades de proteção social desenvolvidas por
estas entidades e integração no exercício SEEPROS.

INE

Recenseamento

105

202

2011

Anual

INE

Estudo estatístico

2011

A operação Beneficiários de Pensões consubstancia-se no apuramento
de dados físicos sobre os beneficiários de pensões, constituindo
informação complementar aos dados financeiros também apurados no
quadro SEEPROS. Tal como na vertente financeira, os beneficiários de
pensões são apurados por regimes e por funções ou riscos de proteção
social.

INE

Estudo estatístico

2011

A operação Benefícios Líquidos de Proteção Social consubstancia-se na
estimação dos valores líquidos das despesas de proteção social, ou seja,
deduzidos os encargos estimados com impostos e contribuições sociais
obrigatórias pelos beneficiários. Constitui informação complementar aos
dados financeiros brutos apurados no quadro SEEPROS.

INE

Estudo estatístico

2010

Proteção Social – Área 39
65

66

349

350

Inquérito às Associações de Socorros Mútuos

SEEPROS – Dados financeiros

Apuramento das receitas e despesas da Proteção Social por regimes e
por funções ou riscos de proteção social, através da integração de dados
administrativos e da informação recolhida no âmbito das Instituições
Públicas e Privadas de Proteção Social. Este apuramento é realizado no
quadro do SEEPROS (Sistema Europeu de Estatísticas de Proteção
Social).
Indicadores relevantes:
Receitas da proteção social (€) por Natureza das receitas
Despesas da proteção social (€) por Natureza das despesas
Prestações da proteção social (€) por Funções de proteção social
Despesas da proteção social per capita (€)
Despesas da proteção social (% do PIBpm)

67

68

350

350

SEEPROS – Beneficiários de Pensões

SEEPROS – Benefícios líquidos
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Justiça – Área 40
69

357

Estatísticas do Pessoal ao Serviço nos Tribunais

Recolha e tratamento da informação sobre pessoal ao serviço nos
tribunais através de mapa anual.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

430

358

Estatísticas dos Advogados e Estagiários Inscritos

Anual

11

LN

Indivíduo

Comarca
31/out/13

2012 (definitivos)

Pessoal ao serviço nos tribunais em 31 de dezembro
70

30/abr/13

Recolha e tratamento de informação sobre o número de advogados e
advogados estagiários inscritos na Ordem, através de mapa anual de
situação.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

31/mai/13
Anual

9

LN

Indivíduo

País

Indicadores relevantes:

29/nov/13

2012 (definitivos)
Advogados inscritos em 31 de dezembro
71

359

Estatísticas dos Solicitadores e Estagiários Inscritos

Recolha e tratamento da informação sobre o número de solicitadores e
solicitadores estagiários inscritos na Câmara dos Solicitadores, através de
mapa anual de situação.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

31/mai/13
Anual

9

LN

Indivíduo

País

Indicadores relevantes:

29/nov/13

2012 (definitivos)
Solicitadores inscritos em 31 de dezembro
72

360

Estatísticas do Centro de Estudos Judiciários

Recolha e tratamento da informação sobre auditores de justiça em
formação, por carreiras, através de mapa anual de situação.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

368

Estatísticas da Justiça Constitucional

LN

Indivíduo

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Recolha e tratamento da informação sobre movimento mensal de
processos no Tribunal Constitucional e a caracterização dos processos
findos.
[disponibilidade de informação dependente do envio de dados por parte
do Tribunal Constitucional]

Anual

11

Auditores de justiça em formação em 31 de dezembro
73

31/mai/13

2012 (primeiros
resultados):
- Mov. Processos
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

27

Indicadores relevantes:

- Car. Proc. findos

Anual

LN

Outro

País

[ver nota]

2012 (definitivos):

Movimento anual de processos

- Mov. Processos

Processos findos, por objeto
74

369

Estatísticas dos Processos do Tribunal de Contas

Recolha e tratamento da informação sobre o movimento de processos no
Tribunal de Contas.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

22

370

Estatísticas de Custas Pagas nos Tribunais

Recolha e tratamento da informação sobre o quantitativo das custas
pagas nos tribunais.
Indicadores relevantes:

Anual

LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Movimento anual de processos
75

31/mai/13

DGPJ/MJ

Recenseamento

430

14

2012 (primeiros
resultados)

Anual

LN

Outro

Comarca

31/out/13

Custas pagas nos tribunais
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

76

371

Estatísticas dos Tribunais das Comunidades
Europeias

Recolha, tratamento e divulgação da informação sobre o movimento e
caracterização de processos nos Tribunais das Comunidades Europeias.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

372

Estatísticas dos Tribunais Judiciais de 1ª Instância

LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Recolha e tratamento de informação sobre movimento mensal de
processos e caracterização dos processos findos, nos tribunais judiciais
de 1ª instância.

Data da
Disponibilização
da Informação
14

31/mai/13
Anual

5

Movimento anual de processos
77

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

2012 (primeiros
resultados):

Indicadores relevantes:
- Mov. Processos

Movimento anual de processos
Movimento anual de procedimentos de injunção

30/abr/13

- Car. Proc. findos

31/out/13

Movimento anual de processos de inquérito
Movimento anual de processos de instrução

DGPJ/MJ

Recenseamento

1 272

128

Prrocessos civeis findos, por objeto da ação

2012 (atualização
semestral):

Anual

LN

Outro

Comarca
31/out/13

- Mov. Processos

Processos crime findos, por crime
Processos laborais findos, por objeto da ação
Processos tutelares civeis findos, por objeto da ação
Processos tutelares educativos, por infração
Processos de promoção e proteção findos, por objeto
Recolha e tratamento de informação sobre movimento mensal e duração
média de processos de insolvência, de falência e de recuperação de
empresas.

2012 (primeiros
resultados):

31/jan/13

- 3º trimestre
30/abr/13

- 4º trimestre
2013 (primeiros
resultados):

Indicadores relevantes:

78

372

Estatísticas sobre Processos de insolvência, de
falência e de recuperação de empresas com visto
em correição

Movimento trimestral de processos

- 1º trimestre

Duração média dos processos findos no trimestre

- 2º trimestre

Trimestral
31/jul/13
31/out/13

2012 (primeiros
resultados):

Recolha e tratamento de informação sobre processos de insolvência, de
falência e de recuperação de empresas findos com visto em correição.

31/jan/13

- 3º trimestre
Indicadores relevantes:
Processos com créditos reconhecidos que apresentam pagamentos
Taxa de recuperação dos créditos
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30/abr/13

- 4º trimestre
DGPJ/MJ

Inquérito amostral

1 272

9

2013 (primeiros
resultados):

Trimestral

LN

Outro

País
31/jul/13

- 1º trimestre
- 2º trimestre

31/out/13
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OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

79

373

Estatísticas dos Tribunais Judiciais Superiores

Recolha e tratamento de informação sobre movimento mensal de
processos nos tribunais judiciais superiores e a caracterização dos
processos findos.

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

2012 (primeiros
resultados):
- Mov. Processos

Indicadores relevantes:
DGPJ/MJ

Recenseamento

19

97

Movimento anual de processos

- Car. Proc. findos

30/abr/13
Anual

LN

Outro

País

31/out/13

2012 (definitivos):

Processos cíveis findos, por objeto do recurso

- Mov. Processos

31/out/13

Processos penais findos, por crime
80

374

Estatísticas dos Tribunais Administrativos e Fiscais

2012 (primeiros
resultados trib.
superiores):

Recolha e tratamento de informação sobre processos administrativos e
fiscais em 1ª instância e em recurso e a caracterização dos processos
findos.

- Mov. Processos
Indicadores relevantes:

DGPJ/MJ

Recenseamento

34

105

Movimento anual de processos nos tribunais administrativos superiores

377

Estatísticas dos Gabinetes de Consulta Jurídica

Anual

LN

Outro

País

2012 (definitivos
trib. superiores):

Processos findos nos tribunais administrativos superiores, por objeto da
ação
81

- Car. Proc. findos

30/abr/13
31/out/13

31/out/13

- Mov. Processos

Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre
consultas por áreas jurídicas, bem como sobre algumas características
dos utentes dos GCJ.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

24

31/mai/13
Anual

17

LN

Outro

País

Indicadores relevantes:

29/nov/13

2012 (definitivos)
Número anual de consultas jurídicas
82

378

Estatísticas dos Centros de Arbitragem

Recolha e tratamento de informação sobre os casos apresentados e
resolvidos pelos Centros de Arbitragem.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

15

Anual

15

Casos apresentados no ano nos Centros de arbitragem

31/mai/13
LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Casos resolvidos no ano nos Centros de arbitragem
83

384

Estatísticas dos Processos na Provedoria da Justiça

Recolha e tratamento de informação sobre o movimento anual de
processos na Provedoria de Justiça.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

385

Estatísticas da Comissão Nacional de Proteção de
Dados

Atividade anual da CNPD
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LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre a
atividade da Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Indicadores relevantes:

Anual

21

Movimento anual de processos
84

31/mai/13

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

31/mai/13
Anual

30
2012 (definitivos)

LN

Outro

País
29/nov/13
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OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

85

386

Estatísticas da Comissão
Documentos Administrativos

de

Acesso

aos

Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre a
atividade da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

392

Estatísticas da Criminalidade Registada

Indicadores relevantes:

LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Recolha e tratamento de informação sobre os crimes chegados ao
conhecimento mensalmente da Polícia Judiciária, Polícia Judiciária Militar,
PSP, GNR, Inspeção-Geral de Jogos, Inspeção-Geral das Atividades
Económicas, Direção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo, Direção-Geral de Contribuições e Impostos, Polícia
Marítima, Guarda Florestal e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

705

Número de crimes registados pelas autoridades policiais, por crime

28/mar/13
Anual

71

LN

Outro

NUTS III
31/out/13

2012 (atualização
semestral)

Número dos intervenientes em crimes registados pelas autoridades
policiais, por crime

Data da
Disponibilização
da Informação
14

31/mai/13
Anual

9

Atividade anual da CADA
86

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Armas utilizadas em crimes registados pelas autoridades policiais, por
crime
87

393

Estatísticas de Inquéritos e Autos nos Órgãos de
Polícia Criminal

Recolha e tratamento de informação sobre o movimento mensal de
processos na PJ, PSP, GNR, Direção-Geral das Alfândegas e dos
Impostos Especiais sobre o Consumo e Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras, através de mapa de movimento.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

134

Anual

17

Indicadores relevantes:

30/abr/13
LN

Outro

País
31/out/13

2012 (atualização
semestral)

Movimento anual de processos nas autoridades policiais
88

394

Estatísticas da Autoridade de Segurança Alimentar
e Económica

Recolha e tratamento de informação sobre o movimento anual de
processos e inspeções levados a efeito pela Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica (ASAE).

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

30/abr/13
Anual

13

LN

Outro

País

Indicadores relevantes:

31/out/13

2012 (definitivos)
Movimento anual de inspeções
89

396

Estatísticas da Medicina Legal

Recolha e tratamento da informação sobre o movimento mensal de
exames laboratoriais e outros, feitos pelos Institutos de Medicina Legal,
através de mapa de movimento.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

23

Anual

17

Indicadores relevantes:

30/abr/13
LN

Outro

País
31/out/13

2012 (definitivos)

Movimento anual de exames laboratoriais
90

403

Estatísticas da Comissão de Proteção às Vítimas de
Crimes

Recolha e tratamento da informação sobre os processos apreciados pela
Comissão de Apoio às Vítimas de Crimes, sobre as circunstâncias
relativas ao facto constitutivo do direito a indemnização, sobre o processocrime (caso tenha sido instaurado) e sobre a decisão ministerial.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

19

31/mai/13
Anual

2012 (definitivos)

LN

Outro

País
29/nov/13

Processos apreciados pela CAVC no ano
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OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

91

406

Estatísticas dos Reclusos em Estabelecimentos
Prisionais Comuns

Recolha e tratamento de informação sobre reclusos nos estabelecimentos
prisionais comuns.
Indicadores relevantes:

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

68

Movimento anual de reclusos

Data da
Disponibilização
da Informação
14

31/mai/13
Anual

LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Número dos recursos existentes no ano
92

408

Estatísticas da Reinserção Social e Acolhimento a
Menores

Recolha e tratamento de informação sobre novas solicitações dos
tribunais e casos de acompanhamento em meio não institucional.
Caracterização de menores existentes nos colégios de acolhimento,
educação e formação, e informação sobre as ações de formação que
frequentaram e atividades exercidas.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

Anual

154

Novas solicitações dos tribunais e casos de acompanhamento em meio
não institucional

31/mai/13
LN

Outro

País
29/nov/13

2012 (definitivos)

Número de menores existentes nos colégios de acolhimento
Ações de formação frequentadas pelos menores e atividades exercidas
no ano
93

414

Estatísticas do Registo Civil

Recolha e tratamento dos atos praticados pelas Conservatórias do
Registo Civil, através de mapa de atos, e caracterização dos divórcios e
separação de pessoas e bens por mútuo consentimento.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

324

30/abr/13
Anual

101

LN

Outro

NUTS III

2012 (atualização
semestral)

Número de atos praticados nas conservatórias do registo civil

31/out/13

Número dos processos de divórcio e separação de pessoas e bens findos
94

415

Estatísticas do Registo Predial

Recolha e tratamento dos atos praticados pelas Conservatórias do
Registo Predial através do mapa de atos, e caracterização dos contratos
de compra e venda de prédios e contratos de mútuo com hipoteca
voluntária.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

336

Anual

87

Indicadores relevantes:

30/abr/13
LN

Outro

NUTS III
31/out/13

2012 (atualização
semestral)

Número de atos praticados nas conservatórias do registo predial
95

416

Estatísticas do Registo Comercial

Recolha e tratamento dos atos praticados pelas Conservatórias do
Registo Comercial, através de mapa de atos, e caracterização das
constituições e dissoluções de sociedade.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

312

417

Estatísticas do Registo Automóvel

Número de atos praticados nas conservatórias do registo automóvel
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Outro

NUTS III
31/out/13

2012 (primeiros
resultados)

Recolha e tratamento dos atos praticados pelas Conservatórias do
Registo Automóvel.
Indicadores relevantes:

LN

2012 (atualização
semestral)

Número de atos praticados nas conservatórias do registo comercial
96

Anual

93

Indicadores relevantes:

30/abr/13

DGPJ/MJ

Recenseamento

118

30/abr/13
Anual

33
2012 (atualização
semestral)

LN

Outro

NUTS III
31/out/13
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OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

97

418

Estatísticas do Notariado

Recolha e tratamento dos atos praticados pelos Cartórios Notariais e
caracterização dos contratos de compra e venda de imóveis e contratos
de mútuo com hipoteca voluntária.

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

2 454

419

Estatísticas dos Registos Centrais

Recolha e tratamento dos atos praticados pela Conservatória dos
Registos Centrais, através de mapa de atos e caracterização das
aquisições e atribuições de nacionalidade.
Indicadores relevantes:

LN

Outro

NUTS III
31/out/13

2012 (atualização
semestral)

Número de atos praticados nos cartórios notariais

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

30/abr/13
Anual

38

LN

Outro

País
31/out/13

2012 (atualização
semestral)

Número de atos praticados na Conservatória dos Registos Centrais

Data da
Disponibilização
da Informação
14

30/abr/13
Anual

119

Indicadores relevantes:

98

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Número dos atos de aquisção e atribuição de nacionalidade
99

420

Estatísticas da Identificação Civil

Recolha e tratamento de informação sobre identificação civil de pessoas
singulares.
Indicadores relevantes:

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

421

Estatísticas da Identificação Criminal

422

Estatísticas da Identificação de Pessoas Coletivas

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

11

425

Inquérito à Segurança

Inquérito realizado por entrevista direta, junto de indivíduos com 16 e mais
anos, residentes em Portugal, para obtenção de informação sobre a
vitimação e o sentimento de segurança.
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31/out/13

30/abr/13
Anual

LN

Outro

País
31/out/13

2012 (primeiros
resultados)
DGPJ/MJ

Recenseamento

1

30/abr/13
Anual

140

LN

Empresa

País
31/out/13

2012 (definitivos)

Pessoas coletivas inscritas no FCPC a 31 de dezembro
102

País

2012 (definitivos)

Recolha e tratamento de informação sobre identificação de pessoas
coletivas.
Indicadores relevantes:

Outro

2012 (primeiros
resultados)

Atos praticados no ano
101

LN

2012 (definitivos)

Recolha e tratamento da informação sobre identificação criminal de
pessoas singulares.
Indicadores relevantes:

Anual

6

Atos praticados no ano
100

30/abr/13

INE

Inquérito amostral

14 000

97

2012/2013

Irregular

PEC, LC

Indivíduo

País

Em preparação
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OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Avaliação das necessidades e inventariação das fontes disponíveis para
responder às solicitações comunitárias no domínio das estatísticas da
qualidade alimentar. Acompanhamento dos trabalhos do Eurostat.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC, PEC

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

27/jun/13

Proteção Civil e Segurança do Consumidor – Área 41
103

435

Estatísticas da Qualidade e Segurança Alimentar
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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 da versão eletrónica contendo um conjunto de
indicadores de caracterização das condições de vida (estrutura da
população, educação, cultura e lazer, saúde, emprego, proteção social,
justiça e sociedade da informação). Avaliação da criação de um dossier
temático no Portal do INE.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

27/dez/13

Sistema de Indicadores Sociais – Área 42
104

214

Indicadores Sociais
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

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

INE

Estudo estatístico

2011

Bienal

Município

8/nov/13

INE

Estudo estatístico

2010

Anual

NUTS III

11/abr/13

Território – Área 45
105

439

Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio

Estudo estatístico desenvolvido através de técnicas de análise de dados,
cujo resultado permite caracterizar os municípios portugueses sob o ponto
de vista do poder de compra.
Indicadores relevantes:
Poder de compra per capita por Localização geográfica; Bienal
Proporção de poder de compra (% - no total do País) por Localização
geográfica; Bienal

106

440

Índice Sintético de Desenvolvimento Regional

Apuramento do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional para 2009 e
disponibilização de resultados até ao nível das regiões NUTS III.
Indicadores relevantes:
Índice sintético de desenvolvimento regional (Índice global) por
Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Índice sintético de desenvolvimento regional (Competitividade) por
Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual
Índice sintético de desenvolvimento regional (Coesão) por Localização
geográfica (NUTS - 2002); Anual
Índice sintético de desenvolvimento regional (Qualidade ambiental) por
Localização geográfica (NUTS - 2002); Anual

107

108

109

110

441

441

448

457

Sistema de Indicadores de Contexto do QREN

No âmbito do dossiê temático “Território” disponível no Portal do INE e
das recomendações da SPEBT do CSE relativas a indicadores de
monitorização do contexto em que se desenrolam as políticas públicas,
análise e preparação dos novos indicadores propostos e divulgação de
informação estatística de caracterização das regiões e sub-regiões
portuguesas.

INE

Desenvolvimento do Sistema de Informação de
Base Regional

Elaboração de indicadores estatísticos com base nos resultados
definitivos dos Censos 2011 orientados para problemáticas de base
territorial.

INE

Estatísticas do uso e ocupação do solo

Desenvolvimento de um estudo piloto para a disponibilização de
estatísticas harmonizadas do uso e ocupação do solo ao nível europeu
através da integração de dados com base em Tecnologias de Informação
Geográfica.

INE

Estudo estatístico

2009-2011

Irregular

PEC

Recolha e tratamento de informação (2010-2012) para as cidades
portuguesas selecionadas no âmbito do projeto Auditoria Urbana,
coordenado pela DGREGIO/Eurostat com o objetivo de acompanhar a
qualidade de vida das cidades europeias.

INE

Estudo estatístico

2010-2012

Irregular

PEC

Auditoria Urbana V

Plano de Atividades do INE
e das Entidades com Delegação de Competências do INE - 2013

Em preparação

Cidades
urban audit

Em preparação
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OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

Empresa

NUTS II

11/nov/13

Anual

LC, PEC

Empresa

Município

11/nov/13

2012

Anual

LC, PEC

Empresa

NUTS II

8/nov/13

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

Aproveitamento de dados administrativos resultantes da recolha realizada
pela APA através do sistema SIR-APA junto de produtores e operadores
de gestão de resíduos não urbanos. Principais variáveis recolhidas:
quantidades de resíduos produzidos, armazenados temporariamente,
remetidos para destino final e respetivas operações de eliminação e
valorização de resíduos aplicados.

INE

Recenseamento

40 000

12

2012

Anual

INE

Recenseamento

28

10

2012

41

Ambiente – Área 46
111

112

475

476

Estatísticas dos Resíduos Setoriais

Estatísticas dos Resíduos Urbanos

Aproveitamento de dados administrativos, resultantes da recolha realizada
pela APA através do sistema SIR-APA, junto de entidades gestoras de
sistemas de operação e gestão de resíduos urbanos. Principais variáveis
recolhidas: quantidade de resíduos recolhidos, quantidade de resíduos
recolhidos seletivamente por fluxos, quantidade de resíduos por tipo de
equipamento de valorização ou eliminação de resíduos.
Indicadores relevantes:
Resíduos urbanos recolhidos por habitante (kg/ hab.) por Localização
geográfica

113

114

115

478

479

480

Sistemas Públicos Urbanos de Serviços de Águas
(v. física)

Aproveitamento de dados administrativos resultantes da recolha realizada
pela APA junto de entidades gestoras de sistemas urbanos de
abastecimento de água e de drenagem, tratamento e rejeição de águas
residuais através do Sistema INSAAR.

INE

Recenseamento

400

Ambiente – Administração Central

Recolha anual de dados financeiros, efetuada através da análise dos
documentos contabilísticos dos organismos da Administração Central em
atividades de gestão e proteção do ambiente. Variáveis de observação:
rubricas das despesas.

INE

Estudo estatístico

10

2012

Anual

PEC

Estado e SFA

Continente

4/nov/13

INE

Estudo estatístico

5

2012

Anual

PEC

Órgãos
Regionais e
SFA

NUTS I

4/nov/13

Ambiente – Administração Regional

Recolha anual de dados financeiros, efetuada através da análise dos
documentos contabilísticos dos organismos da Administração Regional
em atividades de gestão e proteção do ambiente. Variáveis de
observação: rubricas das despesas.
Indicadores relevantes:
Despesa consolidada em ambiente (€) dos organismos de administração
regional por Localização geográfica (Regiões Autónomas) e Domínios de
ambiente

116

481

Inquérito aos Municípios – Proteção do Ambiente

Recolha de dados económicos junto dos municípios para caracterização
do financiamento dos municípios nas atividades de proteção do ambiente.

INE

Recenseamento

308

181

2012

Anual

PEC

Município

Município

4/nov/13

117

483

Inquérito às Entidades Gestoras de Resíduos
Urbanos

Recolha de dados financeiros junto das entidades gestoras de resíduos
urbanos (em baixa), para caracterizar o financiamento destas entidades.

INE

Inquérito amostral

25

16

2012

Anual

LC, PEC

Empresa

NUTS II

18/dez/13

118

484

Sistemas Públicos Urbanos de Serviços de Águas
(v. económica-financeira)

Aproveitamento de dados administrativos resultantes da recolha realizada
pela APA junto de entidades gestoras de sistemas urbanos de
abastecimento de água e de drenagem, tratamento e rejeição de águas
residuais através do Sistema INSAAR.

INE

Recenseamento

400

60

2012

Anual

LC, PEC

Empresa

NUTS II

18/dez/13
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

NUTS II

18/nov/13

ONGA

NUTS II

31/out/13

Empresa

NUTS II

8/nov/13

País

31/out/13

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

119

485

Inquérito às Entidades Detentoras de Corpos de
Bombeiros

Inquérito realizado junto dos Corpos de Bombeiros e aproveitamento de
dados administrativos, para obtenção de dados sobre emprego, ações
realizadas e resultados financeiros.
INE

Recenseamento

475

75

2012

Anual

PEC

INE

Recenseamento

132

150

2012

Anual

PEC

INE

Inquérito amostral

5 800

103

2012

Anual

LC, PEC

INE

Recenseamento

900

253

2012

Anual

LC, PEC

Indicadores relevantes:
Bombeiros (N.º) por Localização geográfica e Tipo de pessoal ao serviço
120

486

Inquérito às Organizações não Governamentais de
Ambiente

Inquérito a realizar junto das ONGA cuja atividade principal incida sobre a
conservação da natureza, a defesa e valorização do ambiente, do
património natural e/ou construído.
Indicadores relevantes:
Atividades desenvolvidas pelas organizações não governamentais de
ambiente (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Domínios de
ambiente
Despesas (€) das organizações não governamentais de ambiente por
Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipo de receita/ despesa
Pessoal ao serviço (N.º) das organizações não governamentais de
ambiente por Localização geográfica (NUTS - 2002), Profissão e Regime
de duração de trabalho

121

490

Inquérito às Empresas – Gestão e Proteção do
Ambiente

Recolha de dados financeiros relativos às atividades de gestão e proteção
do ambiente, junto das empresas da indústria.
Indicadores relevantes:
Investimentos (€) das empresas por Localização geográfica (NUTS 2002), Domínios de ambiente e Setor de atividade económica

122

491

Inquérito aos Bens e Serviços do Ambiente

Recolha de dados junto dos produtores característicos especializados das
atividades de gestão e proteção do ambiente (ecoempresas).
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

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

Compilação de informação detalhada das contas nacionais para o
relatório IVA, no âmbito do cálculo da respetiva contribuição nacional para
o orçamento comunitário.

INE

Estudo estatístico

2010

Anual

LC, PEC

País

Esta estimativa resulta do processo de elaboração das contas trimestrais,
ou seja, a estimativa do ano t resulta da soma dos agregados dos quatro
trimestres do mesmo ano. As fontes de informação reportam-se,
estritamente, a dados de acompanhamento de conjuntura e os resultados
apurados são muito agregados, reduzindo-se a um quadro dos principais
agregados macro-económicos. Informação divulgada com o 4º trimestre
das Contas Nacionais Trimestrais.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC, PEC

País

11/mar/13

Descrição de forma sistemática e pormenorizada do conjunto da
economia nacional. Numa ótica funcional descrevem o processo de
produção e os fluxos de bens e serviços na economia.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

LC, PEC, IE

País

Em preparação

Descrição de forma sistemática e pormenorizada do conjunto da
economia nacional. Proporcionam informação numa ótica institucional
relativa aos diferentes estádios do processo económico (produção,
formação, distribuição, redistribuição e utilização do rendimento e
acumulação financeira e não financeira), por setor, total da economia do
resto do mundo.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

LC, PEC, IE

País

Em preparação

Preenchimento do questionário e elaboração do relatório de qualidade do
Rendimento Nacional Bruto (RNB), no âmbito do cálculo da respetiva
contribuição nacional para o orçamento comunitário.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC, PEC

País

INE

Estudo estatístico

2012/2013

Trimestral

LC, PEC

País

Contas Nacionais – Área 50
123

124

125

126

127

128

507

508

510

510

512

518

Recurso IVA

Contas Nacionais Anuais Preliminares

Contas Nacionais Anuais (Base 2011)

Contas Nacionais Definitivas por Setor Institucional
(Base 2011)

Relatório do Rendimento Nacional Bruto

Contas Nacionais Trimestrais

As Contas Nacionais Trimestrais correspondem a um conjunto coerente
de operações, contas e saldos, definidas nos domínios não financeiro e
financeiro proporcionando uma imagem global de curto prazo da atividade
económica. O padrão trim (n) + 45 dias corresponde à divulgação das
estimativas rápidas.
Indicadores relevantes:
Procura interna - dados encadeados em volume (Taxa de variação
homóloga - Base 2006 - %)
Produto interno bruto - dados encadeados em volume (B.1*g) (Taxa de
variação homóloga - Base 2006 - %)

trim (n) + 45 d
trim (n) + 70 d

Produto interno bruto a preços correntes (B.1*g) (Base 2006 - €)
Capacidade/ Necessidade líquida de financiamento (B.9) (Base 2006 - €)
Formação bruta de capital fixo dados encadeados em volume (P.51)
(Taxa de variação homóloga - Base 2006 - %) por Tipo de ativo
129

519

Contas Trimestrais dos Setores Institucionais (não
financeiras)

Estimativa dos agregados trimestrais das contas não financeiras por setor
institucional.

INE

Estudo estatístico

2012/2013

Trimestral

LC, PEC

País

trim (n) + 90 d

130

525

Contas Regionais (Base 2006)

As Contas Regionais correspondem a uma especificação regional dos
agregados referentes ao total da economia. Neste sentido regionalizam os
principais agregados de contabilidade nacional objeto do SEC 95.

INE

Estudo estatístico

2012
(preliminares)

Anual

LC, PEC

NUTS III

18/dez/13
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

131

534

132

133

134

135

136

137

535

537

539

539

539

543

Contas Económicas da Agricultura (Base 2006)

Estudo, recolha, compilação, análise e tratamento da informação
proveniente de inquéritos, registos administrativos, informações dos
peritos e estimativas, com vista a estabelecer, de acordo com a
metodologia (SEC 95 e Reg. (CE) 138/2004) definida a nível comunitário,
as principais variáveis económicas e respetivas evoluções (com destaque
para indicadores de rendimento) na área da agricultura.

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

2012 (2ª
estimativa)
INE

Estudo estatístico

2012
2013 (1ª
estimativa)

Data da
Disponibilização
da Informação
14

31/jan/13
Anual

LC, PEC

País

30/set/13
29/nov/13

Contas Económicas da Agricultura Regionais (Base
2006)

Elaboração da regionalização das Contas Económicas da Agricultura,
através do recurso a informação proveniente de inquéritos, registos
administrativos, informações dos peritos e estimativas com vista a obter
dados económicos regionais (NUTS II) relativos à agricultura.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

PEC

NUTS II

31/dez/13

Contas Económicas da Silvicultura (Base 2006)

Estudo, recolha, compilação, análise e tratamento da informação
proveniente de inquéritos, registos administrativos, informações de peritos
e estimativas, com vista a estabelecer, de acordo com a metodologia
definida a nível comunitário (SEC 95), as principais variáveis económicas
na área da silvicultura.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

PEC

País

27/jun/13

As contas das emissões atmosféricas registam e apresentam os dados
sobre estas emissões de uma forma compatível com o sistema de contas
nacionais. Estas contas discriminam as emissões atmosféricas das
economias nacionais por atividade económica responsável por essas
emissões, em conformidade com o SEC. As atividades económicas
abrangem a produção e o consumo.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

LC, PEC

País

18/out/13

As contas de fluxos de materiais são compilações coerentes das entradas
de materiais nas economias nacionais, das alterações dos stocks de
materiais na economia e das saídas de materiais para outras economias
ou para o ambiente.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC, PEC

País

20/dez/13

Pretende identificar e calcular, com base na lista de impostos e taxas
cobradas no país, segundo as definições do SEC95, aqueles que têm uma
relevância ambiental.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

LC, PEC

País

18/out/13

Elaborar uma Conta Satélite para a Saúde de acordo com o SHA.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

PEC

País

21/jun/13

Contas das Emissões Atmosféricas

Contas de Fluxos e Materiais

Impostos e Taxas Ambientais

Conta Satélite da Saúde (Base 2006)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Empresa

Continente

penúltimo dia
útil mês (n)

Mensal

PEC

Empresa

Continente

penúltimo dia
útil mês (n)

2012/2013

Mensal

PEC

Empresa

Continente

penúltimo dia
útil mês (n)

10

2012/2013

Mensal

PEC

Empresa

Continente

penúltimo dia
útil mês (n)

15

2012/2013

Mensal

PEC

Alojamento

Continente

penúltimo dia
útil mês (n)

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

Inquérito amostral

1 200

18

2012/2013

Mensal

INE

Inquérito amostral

1 200

18

2012/2013

INE

Inquérito amostral

1 500

13

INE

Inquérito amostral

1 000

INE

Inquérito amostral

2 000

Conjuntura Económica e Preços – Área 51
138

545

Inquérito Qualitativo de Conjuntura ao Comércio

Informação de caráter qualitativo sobre a atividade do comércio por grosso
e a retalho, designadamente sobre a evolução das vendas, atividade,
encomendas a fornecedores, emprego, nível de existências e preços
venda e sobre os obstáculos à atividade. Informação quantitativa sobre a
percentagem de encomendas a fornecedores estrangeiros.
Indicadores relevantes:
Indicador de confiança (Saldo de respostas extremas) do comércio por
Tipo de comércio

139

546

Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Indústria
Transformadora

Informação qualitativa sobre a atividade da indústria transformadora
relativa a aspetos como a evolução da produção passada e futura, a
carteira de encomendas, procura externa, procura interna, stock de
produtos acabados e de matérias-primas, a evolução de preços do output
e matérias-primas e aos principais obstáculos à produção. Informação
quantitativa sobre a taxa de utuilização da capacidade produtiva e o
número de semanas de produção assegurada.
Indicadores relevantes:
Indicador de confiança (Saldo de respostas extremas) da indústria
transformadora

140

547

Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Serviços

Informação qualitativa sobre a atividade do setor, volume de vendas,
carteira de encomendas, emprego, preços de prestação de serviços e
principais obstáculos à atividade.
Indicadores relevantes:
Indicador de confiança (Saldo de respostas extremas - Valores corrigidos
de sazonalidade) dos serviços

141

548

Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Construção e
Obras Públicas

Informação qualitativa sobre a atividade do setor da construção
nomeadamente no que respeita às vendas, à carteira de encomendas,
emprego, preços de venda e aos principais obstáculos à atividade.
Informação quantitativa sobre a taxa de utuilização da capacidade
produtiva e o número de meses de produção assegurada.
Indicadores relevantes:
Indicador de confiança (Saldo de respostas extremas) da construção

142

549

Inquérito
Qualitativo
Consumidores

de

Conjuntura

aos

Informação mensal sobre a situação económica e financeira das famílias,
a evolução dos preços, desemprego, poupança e aquisição de bens
duradouros e as suas expectativas sobre a evolução da economia.
Indicadores relevantes:
Indicador de confiança dos consumidores (Saldo de respostas extremas)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

143

144

551

559

Inquérito Qualitativo de Conjuntura ao Investimento

Índice de Preços no Consumidor (Base 2008=100)

Informação quantitativa relativa aos montantes de investimento efetuado e
a efetuar, variação percentual do investimento face ao ano anterior,
repartição percentual do investimento pelas fontes de financiamento, por
objetivos e por destino, montante de volume de negócios e número de
pessoas ao serviço (no questionário do 1º semestre). Informação
qualitativa sobre o número de postos de trabalho gerado pelo
investimento, fatores limitativos ao investimento, comparação do
investimento face ao inicialmente previsto e determinantes do investimento
(no questionário do 2º semestre).

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

31/jan/13

2º semest. 2012
INE

Inquérito amostral

3 700

Semestral

9

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Empresa

Continente
9/jul/13

1º semest. 2013

Este índice mede a evolução mensal dos preços de um conjunto de bens
e serviços considerados representativos da estrutura de despesa de
consumo privado da população residente. O Índice Harmonizado de
Preços no Consumidor é um indicador derivado que inclui a despesa dos
não residentes em território económico e exclui a dos residentes no
exterior. Exclui também os jogos e apostas.
Indicadores relevantes:
Índice de preços no consumidor (Taxa de variação homóloga - Base 2008
- %) por Consumo individual por objetivo
Índice de preços no consumidor (Taxa de variação mensal - Base 2008 %) por Consumo individual por objetivo

INE

Inquérito amostral

14 500

1 195

2012/2013

Mensal

LC, PEC, IE

Estabelecimento

NUTS II

mês (n) + 8 d.u.

Estabelecimento de listas/painéis de produtos a nível comunitário tendo
em vista a recolha de preços a nível das cidades capitais e dos países
membros da UE. Informação intermédia para a produção de estatísticas
oficiais (nacionais e comunitárias).

INE

Inquérito amostral

300

2

2013

Anual

LC, PEC, IE

Estabelecimento

País

Disponibilidade
interna

Recolha de informação de caráter contabilístico junto das instituições
bancárias, sobre os montantes de crédito cedido e de juros vencidos em
cada período.

INE

Recenseamento

9

19

2012/2013

Mensal

País

mês (n) + 28 d

Índices de Preços de Manutenção e Reparação
Regular da Habitação

Acompanhar a evolução dos preços dos bens e serviços relacionados com
a manutenção e reparação regular da habitação, representativos da
estrutura de despesa das famílias.

INE

Estudo estatístico

2012/2013

Mensal

Continente

mês (n) + 41 d

Inquérito às Rendas de Habitação

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).

Mensal

NUTS II + NUTS
III nas regiões de
Lisboa e Norte +
concelhos de
Lisboa e Porto

Disponibilidade
interna

Índice de preços no consumidor (Taxa de variação média anual - Base
2008 - %) por Consumo individual por objetivo
Índice harmonizado de preços no consumidor (Taxa de variação
homóloga - %) por Consumo individual por objetivo
Índice harmonizado de preços no consumidor (Taxa de variação mensal %) por Consumo individual por objetivo
Índice harmonizado de preços no consumidor (Taxa de variação média
anual - %) por Consumo individual por objetivo
145

146

147

148

560

561

561

561

Paridades do Poder de Compra

Indicador de Taxas de Juro Implícitas
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INE

Inquérito amostral

3 131

32

2012/2013

LC, PEC, IE

Alojamento
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Inquérito aos Valores da Avaliação Bancária de
Habitação

Obtenção de indicadores de valores de avaliação bancária de habitação,
através de aproveitamento da informação resultante dos processos de
avaliação necessários para a cedência de crédito para aquisição de
habitação.
INE

Recenseamento

9

12

2012/2013

Mensal

Acompanhar a evolução do custo de construção de habitações novas,
desagregando a análise quer ao nível dos tipos de construção:
apartamentos e moradias, quer ao nível dos fatores de produção: mão de
obra e materiais.

INE

Estudo estatístico

2012/2013

Mensal

Elaboração de um estudo prévio de viabilidade da produção de Índices de
Preços do Comércio Internacional.

INE

Estudo estatístico

2005/2010

Anual

2012

Anual

2013 (prev.)

Anual

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

2013 (prev.)

Anual

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

2012/2013

Mensal

149

561

Indicadores relevantes:

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Município

mês (n) + 28 d

Continente

mês (n) + 40 d

País

Disponibilidade
interna

Valores unitários de Avaliação Bancária de habitação por Natureza e
Tipologia dos Alojamentos - Continente e Nuts II
Valores médios de avaliação bancária (Taxa de variação homóloga - %)
150

561

Índice de Custos de Construção de Habitação Nova

151

562

Índices de Valores
Internacional

152

564

Índice de Preços de Produtos Agrícolas (Output)

153

154

155

156

564

565

565

567

Unitários

do

Comércio

Preços de Produtos Agrícolas (Output)

Índice de Preços dos Meios de Produção na
Agricultura (Input)

Preços dos Meios de Produção na Agricultura (Input)

Índice de Preços na Produção de Produtos
Industriais (Base 2005)

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, trimestrais e
anuais. Elaboração de previsões dos índices de preços anuais.
Recolha e tratamento dos preços/cotações dos produtos agrícolas, por
variedade, a nível regional, para a constituição de séries de preços
absolutos, mensais e anuais.

Tratamento de informação de preços absolutos de bens de consumo
corrente e de investimento na agricultura com vista a, com base em
metodologia definida a nível comunitário, calcular índices de meios de
produção na agricultura, mensais, trimestrais e anuais. Elaboração de
previsões dos índices de preços anuais.
Recolha e tratamento de preços de vários tipos de bens de consumo
corrente e de investimento na agricultura, para constituir séries de preços
absolutos, mensais e anuais.

INE

INE

INE

Estudo estatístico

Inquérito amostral
e Procedimento
administrativo

372

2

Estudo estatístico

INE

Inquérito amostral
e Procedimento
administrativo

65

2

INE

Inquérito amostral

2 600

6

LC, PEC

1/mar/13
PEC

País

15/nov/13
trim (n) + 45 d

PEC

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

País

1/mar/13
trim (n) + 45 d

1/mar/13
PEC

País

15/nov/13
trim (n) + 45 d

PEC

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

País

LC, PEC

Empresa

País

1/mar/13
trim (n) + 45 d

Cálculo de um índice de preços dos produtos com transações
significativas ao nível da atividade industrial.
Indicadores relevantes:
Índices de preços na produção industrial no mercado interno - bruto (Taxa
de variação mensal - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE
Rev.3)
Índices de preços na produção industrial no mercado interno - bruto (Taxa
de variação homóloga - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE
Rev.3)
Índices de preços na produção industrial no mercado interno - bruto (Taxa
de variação média anual - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE
Rev.3)
Índices de preços na produção industrial no mercado interno - bruto (Taxa
de variação homóloga - Base 2005 - %) por Agrupamento industrial
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mês (n) + 17 d
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa

País

Em preparação

Empresa

Continente

Disponibilidade
interna

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

Desenvolvimento de índices de preços que permitam compreender a
evolução dos preços de produção para um conjunto alargado de serviços.
Este índice está ainda em fase de desenvolvimento, integrando-se no
conjunto de informação de reporte obrigatório no âmbito do regulamento
comunitário sobre as estatísticas de curto prazo.

INE

Inquérito amostral

2011/2012

Mensal

LC, PEC

Recolha, junto de um painel de empresas, dos preços de um conjunto de
produtos que permitem acompanhar a evolução do custo dos materiais
utilizados no setor da construção. Os preços são ponderados pelas
quantidades produzidas. Informação intermédia para a produção de
estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).

INE

Inquérito amostral

2012/2013

Mensal

O projeto Índice de Preços de Habitação Própria tem como objetivo o
desenvolvimento de um sistema de índices de preços que reflita o custo
de aquisição da habitação própria em Portugal e, em simultâneo, cumprir
com as obrigações contratuais definidas com o Eurostat através do Grant
Agreement.

INE

Estudo analítico

INE

Inquérito amostral

2 316

18

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 30 d

INE

Inquérito amostral

2 100

16

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 40 d

157

158

159

160

568

569

570

575

Índices de Preços na Produção de Serviços

Preços Médios de Materiais de Construção

Índice de Preços de Habitação Própria

Índices de Produção Industrial (Base 2005=100)

200

2

Disponibilidade
interna

PEC

Este indicador tem por objetivo medir no curto prazo a evolução real da
produção do setor da Indústria.
Indicadores relevantes:
Índice de produção industrial - corrigido da sazonalidade (Taxa de
variação homóloga - Base 2005 - %) por Agrupamento industrial
Índice de produção industrial - corrigido da sazonalidade (Taxa de
variação mensal - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE Rev.3)
Índice de produção industrial - corrigido da sazonalidade (Taxa de
variação homóloga - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE
Rev.3)
Índice de produção industrial - corrigido da sazonalidade (Taxa de
variação média anual - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE
Rev.3)

161

576

Índices de Produção, Emprego, Remunerações e
Horas Trabalhadas na Construção e Obras Públicas
(Base 2005=100)

Este indicador tem por objetivo medir no curto prazo a evolução real da
produção do setor da Construção.
Indicadores relevantes:
Índice de emprego na construção e obras públicas - bruto (Taxa de
variação homóloga - Base 2005 - %)
Índice de produção na construção e obras públicas - corrigido da
sazonalidade (Taxa de variação homóloga trimestral - Base 2005 - %) por
Tipo de obra
Índice de produção na construção e obras públicas - corrigido da
sazonalidade (Taxa de variação em cadeia trimestral - Base 2005 - %) por
Tipo de obra
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 30 d

Mensal

LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 40 d

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 36 d

2012/2013

Trimestral

LC, PEC

Empresa

País

trim (n) + 55 d

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

Índices de Volume de Negócios, Emprego,
Remunerações e Horas Trabalhadas no Comércio a
Retalho (Base 2005=100)

Estes índices fornecem uma indicação do comportamento de curto prazo
do Volume de Negócios do Comércio a Retalho. Constituem um indicador
de evolução do Consumo Privado de bens.

INE

Inquérito amostral

2 000

4

2012/2013

Mensal

INE

Inquérito amostral

3 700

4

2012/2013

INE

Inquérito amostral

2 390

12

INE

Estudo estatístico

162

577

Indicadores relevantes:
Índice de volume de negócios no comércio a retalho - corrigido da
sazonalidade (Taxa de variação homóloga - Base 2005 - %) por
Agrupamento do comércio a retalho
Índice de volume de negócios no comércio a retalho - corrigido da
sazonalidade deflacionado (Taxa de variação homóloga - Base 2005 - %)
por Agrupamento do comércio a retalho
Índice de volume de negócios no comércio a retalho - corrigido da
sazonalidade (Taxa de variação mensal - Base 2005 - %) por
Agrupamento do comércio a retalho
Índice de volume de negócios no comércio a retalho - corrigido da
sazonalidade deflacionado (Taxa de variação mensal - Base 2005 - %) por
Agrupamento do comércio a retalho
163

577

Índices de Volume de Negócios, Emprego,
Remunerações e Horas Trabalhadas nos Serviços
(Base 2005=100)

Estes índices fornecem uma indicação sobre a evolução do Volume de
Negócios para o setor dos Serviços.
Indicadores relevantes:
Índice de volume de negócios nos serviços - bruto (Taxa de variação
homóloga - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE Rev.3)

164

577

Índices de Volume de Negócios, Emprego,
Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria
(Base 2005=100)

Estes índices fornecem uma indicação do comportamento de curto prazo
do Volume de Negócios da Indústria.
Indicadores relevantes:
Índice de volume de negócios na indústria - bruto (Taxa de variação
homóloga - Base 2005 - %) por Atividade económica (CAE Rev.3)
Índice de volume de negócios na indústria no mercado interno - bruto
(Taxa de variação homóloga - Base 2005 - %) por Atividade económica
(CAE Rev.3)
Índice de volume de negócios na indústria no mercado externo - bruto
(Taxa de variação homóloga - Base 2005 - %) por Atividade económica
(CAE Rev.3)
Índice de emprego na indústria - bruto (Taxa de variação homóloga - Base
2005 - %) por Atividade económica (CAE Rev.3)

165

578

Índices de Novas Encomendas na Construção e
Obras Públicas (Base 2005=100)

Estes índices medem a evolução da procura dirigida à atividade de
construção, como indicação da produção futura dos sub-setores Edifícios
e Obras de Engenharia.
Indicadores relevantes:
Índice de novas encomendas na construção e obras públicas (Taxa de
variação homóloga trimestral - Base 2000 - %) por Tipo de obra
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Outro

País

mês (n) + 13d.u.

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

Estudo analítico

2012/2013

Mensal

166

585

Síntese Económica de Conjuntura

Análise da evolução de curto prazo das principais variáveis macroeconómicas, através de indicadores económicos baseados em informação
estatística maioritariamente produzida pelo INE. A análise evidencia as
evoluções mais recentes ao nível de cada uma das seguintes áreas:
enquadramento externo, atividade económica; o consumo; o investimento;
a procura externa; o mercado de trabalho; e os preços.
Indicadores relevantes:
Indicador de clima económico
Indicador de Atividade Económica
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

NUTS III

30/ago/13

LC, PEC

NUTS III /
Município

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

Estatísticas das Filiais de Empresas Estrangeiras –
FATS

Caracterização da atividade das filiais de empresas estrangeiras por país
de origem.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

Empresas – Área 52
167

589

Indicadores relevantes:
Empresas maioritariamente estrangeiras (N.º) por Atividade económica
(CAE Rev.3)
Proporção de empresas maioritariamente estrangeiras (%) por Atividade
económica (CAE Rev.3)
Proporção do valor acrescentado bruto das empresas maioritariamente
estrangeiras (%) por Atividade económica (CAE Rev.3)
Proporção de empresas maioritariamente estrangeiras (intra-UE27 - %)
nas empresas maioritariamente estrangeiras por Atividade económica
(CAE Rev.3)
Proporção do valor acrescentado bruto das empresas maioritariamente
estrangeiras (intra-UE27 - %) no valor acrescentado bruto das empresas
maioritariamente estrangeiras por Atividade económica (CAE Rev.3)
168

593

Sistema de Contas Integradas das Empresas

Processo de integração da informação estatística sobre empresas,
baseado em dados administrativos (com particular destaque para a
Informação Empresarial Simplificada), que tem como objetivo principal
caracterizar o comportamento económico-financeiro das empresas.
Indicadores relevantes:
Empresas (N.º) por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev.3) e
Escalão de pessoal ao serviço
Pessoal ao serviço (N.º) das empresas por Atividade económica
(Subclasse - CAE Rev.3) e Escalão de pessoal ao serviço
Volume de negócios (€) das empresas por Atividade económica
(Subclasse - CAE Rev.3) e Escalão de pessoal ao serviço

2011
28/fev/13
INE

Estudo estatístico

2012 (dados
provisórios –
sociedades)

Anual

31/out/13

Valor acrescentado bruto (€) das empresas por Atividade económica
(Subclasse - CAE Rev.3) e Escalão de pessoal ao serviço
Empresas (N.º) por Localização geográfica e Escalão de pessoal ao
serviço
Empresas (N.º) por Atividade económica (Subclasse - CAE Rev.3) e
Forma jurídica
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

169

594

Demografia das Empresas – EUROSTAT

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Indicadores de demografia das empresas - taxas de natalidade, de
mortalidade e de sobrevivência -, e respetivo emprego associado, por
setor de atividade económica, classe de pessoal remunerado e natureza
jurídica.
Indicadores relativos às empresas de elevado crescimento.
Indicadores relativos às empresas inovadoras de elevado crescimento.
Indicadores relevantes:
2011

Nascimentos (N.º) de empresas por Localização geográfica (NUTS 2002) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev.3)
INE

Estudo estatístico

2011 (empresas
de elevado
crescimento)

Mortes (N.º) de empresas por Localização geográfica (NUTS - 2002) e
Atividade económica (Divisão - CAE Rev.3)

28/jun/13
Anual

LC, PEC

NUTS III
28/jun/13

Taxa de natalidade (%) das empresas por Localização geográfica (NUTS 2002) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev.3)
Taxa de mortalidade (%) das empresas por Localização geográfica (NUTS
- 2002) e Atividade económica (Divisão - CAE Rev.3)
Taxa de sobrevivência (%) das empresas nascidas 2 anos antes por
Localização geográfica (NUTS - 2002) e Atividade económica (Divisão CAE Rev.3)
170

171

595

596

Constituição e Dissolução de Pessoas Coletivas e
Entidades Equiparadas

Informação sobre a constituição e dissolução de pessoas coletivas e
entidades equiparadas, por setor de atividade económica, região e
natureza jurídica, com base em informação recolhida pelo Ministério da
Justiça.

Estatísticas das Instituições
Sociedades Financeiras

Processo de integração da informação estatística sobre os fluxos de
atividade económica e estrutura patrimonial das instituições de crédito e
sociedades financeiras, baseado em dados administrativos (com particular
destaque para a Informação Empresarial Simplificada), complementada
com informação do Banco de Portugal e da Sociedade Interbancária de
Serviços (SIBS).

de

Crédito

e

INE

Recenseamento

INE

Recenseamento

Cerca de
60 000

10

2012/2013

Mensal

2012

Anual

Município

mês (n) + 45 d

Município

31/out/13

Indicadores relevantes:
Levantamentos nacionais em caixas multibanco por habitante (€) por
Localização geográfica (NUTS-2002)

LC, PEC

Compras através de terminais de pagamento automático por habitante (€)
por Localização geográfica (NUTS-2002)
Crédito à habitação por habitante (€) por Localização geográfica
Depósitos de clientes (€) nos estabelecimentos de outra intermediação
monetária por Localização geográfica (NUTS-2002) e Tipo de cliente
Crédito concedido (€) por estabelecimentos de outra intermediação
monetária por Localização geográfica (NUTS-2002) e Tipo de crédito
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

172

597

Estatísticas dos Fundos de Investimento Mobiliário
e Imobiliário

Compilação da informação dos Fundos de Investimento Mobiliários e
Imobiliários fornecida pela CMVM, sobre um conjunto de variáveis
relativas à sua atividade - balanço, demonstração de resultados.
INE

Recenseamento

2012

Anual

INE

Recenseamento

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

Indicadores relevantes:

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

31/out/13

Município

31/dez/13

País

Disponibilidade
interna

Fundos (Nº) por Tipologia de Fundos
Valor líquido global dos fundos (€) por Tipologia dos fundos
173

599

Estatísticas dos Seguros e Resseguros

Processo de integração da informação estatística sobre os fluxos de
atividade económica e estrutura patrimonial das empresas de seguros e
resseguros, baseado em dados administrativos (com particular destaque
para a Informação Empresarial Simplificada) e complementada com
informação do Instituto de Seguros de Portugal.
Indicadores relevantes:
Prémios brutos emitidos pelos estabelecimentos de empresas de seguros
por habitante (€/ hab.) por Localização geográfica (NUTS-2002)

LC, PEC

Estabelecimentos de empresas de seguros (N.º) por Localização
geográfica (NUTS-2002)
Pessoal ao serviço (N.º) nos estabelecimentos de empresas de seguros
por Localização geográfica (NUTS-2002)
174

175

176

601

603

607

Estudos sobre
Empresas

Estatísticas

Estruturais

das

Informação Empresarial Simplificada

Inquérito Trimestral às Empresas Não Financeiras

Investigação e análise sobre a caracterização da atvidade das empresas
portuguesas em áreas emergentes como a Globalização e
Empreendedorismo.

INE

Análise, correção e controlo dos microdados da Informação Empresarial
Simplificada. Participação na elaboração dos instrumentos de recolha que
permitem o desenvolvimento da atividade estatística. Fonte administrativa
de informação para o Sistema de Contas Integrado das Empresas,
Demografia das Empresas, Estatísticas das Instituições de Crédito e
Sociedades Financeiras, Seguros e Resseguros e outras.

INE

Recolha, controlo de qualidade e apuramento de indicadores de evolução
trimestral sobre a estrutura patrimonial, fluxos de atividade económica e
transações com o exterior das empresas portuguesas, por referência a um
painel representativo por agregados de atividades económicas e dimensão
do emprego. Informação intermédia para a produção de estatísticas
oficiais (nacionais e comunitárias).

INE
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa

País

Disponibilidade
interna

País

trim (n) + 90 d

País

17/mai/13

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

Recolha e tratamento de dados primários com origem nas Contas de
Gerência, Balanços, Demonstração de resultados dos organismos
pertencentes aos subsetores 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 direta). Informação intermédia para a produção de
estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).

INE

Recenseamento

2011

Anual

LC, PEC

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). Informação disponibilizada no âmbito das
Contas Trimestrais dos Setores Institucionais (não financeiras).

INE

Estudo estatístico

2012/2013

Trimestral

LC, PEC

2012

Anual

Administrações Públicas – Área 54
177

178

624

625

Estatísticas das Administrações Públicas

Contas Trimestrais das Administrações Públicas

179

626

Estatísticas das Receitas Fiscais

Análise da lista de impostos e contribuições reportadas ao Eurostat,
segundo as definições do SEC95.

INE

Estudo estatístico

180

627

Procedimento dos Défices Excessivos (PDE)

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.

INE

Estudo estatístico

Determinação da primeira versão da estimativa dos principais agregados
não financeiros anuais das Administrações Públicas. Esta estimativa
resulta do processo de elaboração das contas trimestrais não financeiras
das Administrações Públicas.

INE

Estudo estatístico

Determinação da versão provisória da estimativa dos principais agregados
anuais das contas não financeiras do setor das Administrações Públicas.
Esta estimativa resulta do processo de atualização da versão preliminar
dos principais agregados anuais das contas não financeiras do setor das
Administrações Públicas.

INE

Estudo estatístico

181

182

628

629

Conta Preliminar das Administrações Públicas

Conta Provisória das Administrações Públicas
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2012 (1ª not.)

1/abr/13

Anual

LC, PEC

2012

Anual

LC, PEC

País

2/abr/13

2012

Anual

LC, PEC

País

30/set/13

2012 (2ª not.)

30/set/13
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Outro

País/ Município
(informação por
sede do
operador)

mês (n) + 40 d

Empresa

País/ Município
(informação por
sede do
operador)

mês (n) + 40 d

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

Comércio Internacional de Bens – Área 57
183

632

Estatísticas Correntes do Comércio
Extracomunitário

Recolha, tratamento e difusão da informação relativa às trocas de bens
com países terceiros, constantes nos documentos únicos enviados ao INE
pelas estâncias aduaneiras de todo o país.
Indicadores relevantes:
Importações (€) de bens por Local de origem e Atividade económica (CAE
Rev. 2.1 e CAE Rev. 3)
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (CGCE)

INE

Recenseamento

42 000

28

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (NC8)
Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (NC8)
Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (CGCE)
Exportações (€) de bens por Local de destino e Atividade económica (CAE
Rev. 2.1 e CAE Rev. 3)
184

633

Estatísticas Correntes do Comércio Intracomunitário

Recolha, tratamento e difusão da informação obtida pelo INE junto dos
operadores e terceiros declarantes do comércio intracomunitário. Cálculo,
análise e envio das estimativas CECIT para utilização das Contas
Nacionais Trimestrais.
Indicadores relevantes:
Importações (€) de bens por Local de origem e Atividade económica (CAE
Rev. 2.1 e CAE Rev. 3)
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (CGCE)
Importações (€) de bens por Local de origem e Tipo de bens (NC8)
Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (NC8)

INE

Inquérito amostral

20 000

18

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Exportações (€) de bens por Local de destino e Tipo de bens (CGCE)
Exportações (€) de bens por Local de destino e Atividade económica (CAE
Rev. 2.1 e CAE Rev. 3)
Proporção de exportações de bens de alta tecnologia (%) por Localização
geográfica (NUTS - 2002)
Taxa de cobertura das importações pelas exportações (%) por Localização
geográfica (NUTS – 2002)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Exploração
Agrícola

NUTS II / Região
Agrária

Em preparação

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

Agricultura e Floresta – Área 60
185

647

Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas

Inquérito por amostragem às explorações agrícolas, sobre a totalidade dos
dados estruturais.

INE

Inquérito amostral

2013

186

648

Estatísticas da Vinha e do Vinho

Recolha e tratamento de informações administrativas relativas às
transferências de direitos de património da vinha e ajudas/compensações
aos arranques de vinha.

INE / IVV

Recenseamento

2012

Anual

LC

Exploração
agrícola

Município

27/jun/13

187

655

Inquérito à Produção de Azeite

Recolha e tratamento de informação relativa à produção dos lagares de
azeite.

INE

Recenseamento

780

15

2012

Anual

PEC

Lagar de
Azeite

Reg. Agrária/
NUTS II

7/ago/13

188

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.

INE

Recenseamento

279

30

2013

Anual

PEC

Viveiro

Reg. Agrária/
NUTS II

5/nov/13

189

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.

LC, PEC

Exploração
agrícola,
Empresa;
Viveiro;
Cooperativa

Reg. Agrária/
NUTS II

27/jun/13

Continente

mês (n) + 13 d.u.

Indicadores relevantes:
INE / DRAP’s

Estudo estatístico

2012

Anual

Recolha e sistematização de informação mensal para o estabelecimento
de previsões de áreas, rendimentos e produções das principais culturas
agrícolas. Informação disponibilizada mensalmente mas divulgada através
de Destaque apenas nos meses de janeiro, maio, julho e outubro.

INE / DRAP’s

Estudo estatístico

2012/2013

Mensal

Balanços de Aprovisionamento de Produtos
Vegetais – Leguminosas secas, hortícolas, frutos e
batata

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos
necessários ao estabelecimento dos balanços de aprovisionamento dos
principais produtos vegetais.

INE

Estudo estatístico

2012-2013

Anual

PEC

País

22/abr/13

Balanços de Aprovisionamento
Vegetais – Cereais, arroz e açúcar

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos
necessários ao estabelecimento dos balanços de aprovisionamento dos
principais produtos vegetais.

INE

Estudo estatístico

2012-2013

Anual

PEC

País

1/fev/13

Balanços de Aprovisionamento de Produtos
Vegetais – Oleaginosas, Óleos, Gorduras e
Bagaços

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos
necessários ao estabelecimento dos balanços de aprovisionamento dos
principais produtos vegetais.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

LC, PEC

País

22/fev/13

Balanços de Aprovisionamento
Vegetais – Vinho

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos
necessários ao estabelecimento do balanço do vinho.
INE

Estudo estatístico

2012-2013

Anual

LC,PEC

País

17/dez/13

INE

Inquérito amostral

2012

Anual

LC

País

3/abr/13

Produção vinícola declarada em mosto (hl) pelo produtor por Local de
vinificação e Qualidade e cor do vinho
Produção vinícola declarada em vinho (hl) pelo produtor por Local de
vinificação e Qualidade e cor do vinho
190

191

192

193

194

658

659

659

659

659

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

de

de

Produtos

Produtos

Indicadores relevantes:

51

30

Consumo humano de vinho (hl)
Grau de autoaprovisionamento do vinho (%)
195

661

Estatísticas da Horticultura

Recolha e tratamento da informação relativa às áreas, produções e formas
de comercialização das espécies hortícolas.
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1 036

11

Exploração
agrícola
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Exploração
agrícola

NUTS II

23/mai/13

Exploração
agrícola

Reg. Agrária/
NUTS II

15/mai/13

País

Disponibilidade
interna

Aviário

País

mês(n+1)+11d.u.

LC, PEC

Aviário

País

mês(n+1)+11d.u.

Anual

LC, PEC

Empresa

País

8/jul/13

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Empresa

País

mês(n+1)+11d.u.

26

2012

Anual

LC, PEC

País

27/jun/13

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

196

662

Estatísticas da Floricultura

Recolha e tratamento da informação relativa às áreas e produções das
espécies florícolas.

INE

Recenseamento

1 300

11

2011

Não periódico

197

669

Estatísticas dos Efetivos Animais

Recolha e tratamento de informações administrativas para a determinação
dos efetivos bovinos, ovinos, caprinos e suínos e respetiva estrutura, a
nível nacional.

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC, PEC

Cálculo, com base em várias fontes de informação, da produção indígena
bruta das carnes de bovino, suíno, ovino e caprino. Informação intermédia
para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).

INE

Estudo estatístico

2012

Anual

LC, PEC

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

Recenseamento

128

4

2012/2013

Mensal

PEC

Inquérito aos
Incubadoras

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.

INE

Recenseamento

38

12

2012/2013

Mensal

Inquérito à Recolha, Tratamento e Transformação
do Leite

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.

INE

Recenseamento

273

124

2012

INE

Recenseamento

149

26

INE

Estudo estatístico

209

198

199

200

201

670

671

671

672

Previsão da Produção Indígena Bruta de Carne

Aviários

de

Multiplicação

e

202

672

Leite de Vaca e Produtos Lácteos

Inquérito exaustivo às unidades de recolha e/ou transformação de leite de
vaca.

203

673

Estatísticas da Produção Animal

Determinação das produções animais com base em diversas fontes de
informação, incluindo inquéritos.
Indicadores relevantes:
Produção de carne (t) por Tipo de carnes
Produção de ovos (t) por Tipo de ovos
Produção de leite (t) por Tipo de leite

204

674

Gado Abatido e Aprovado para Consumo

Recolha e tratamento de informação sobre o número de cabeças e o peso
limpo do gado abatido.

INE

Recenseamento

120

18

2012/2013

Mensal

LC, PEC

Matadouros

Reg. Agrária/
NUTS II

mês(n+1)+11d.u.

205

675

Inquérito ao Abate de Aves e Coelhos

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.

INE

Recenseamento

58

17

2012/2013

Mensal

PEC

Centros de
Abate

País

mês(n+1)+11d.u.

206

676

Balanços de Aprovisionamento de
Animais – Leite e Produtos Lácteos

Produtos

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos
necessários ao estabelecimento do balanço de produtos animais.

INE

Estudo estatístico

2011-2012

Anual

PEC

País

22/jul/13

207

676

Balanços de Aprovisionamento
Animais – Carne e Ovos

Produtos

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos
necessários ao estabelecimento do balanço de produtos animais.

INE

Estudo estatístico

2012-2013

Anual

PEC

País

31/mai/13

208

683

Indicadores Agroambientais

Inventariação e compilação de informações de natureza administrativa ou
provenientes de inquéritos, com o objetivo de responder nomeadamente
aos 28 indicadores agroambientais definidos pela Comissão Europeia.
Acompanhamento dos trabalhos do Eurostat.

INE

Estudo estatístico

2011

Anual

PEC

País e
Continente

27/jun/13

de
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Exploração
agrícola e
empresa
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

209

684

Estatísticas dos Produtos da Proteção das Plantas

Preparação do sistema de transmissão de dados administrativos.

INE

Estudo estatístico

210

688

Estatísticas Florestais

Recolha e tratamento de informação sobre a estrutura da floresta nacional
e a produção dos principais produtos florestais. Compilação,
harmonização e publicação de dados sobre as superfícies e produções
florestais.
INE

Estudo estatístico

Indicadores relevantes:

2012

65

17

2012

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Disponibilidade
interna

LC

Anual

PEC

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

27/jun/13

Incêndios florestais (N.º) por Localização geográfica
Superfície ardida (ha) por Localização geográfica e Tipo de superfície
ardida
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

NUTS I

mês (n) + 50 d

Capitanias,
D. Marítimas
e Empresas

NUTS II

31/mai/13

NUTS II

31/jul/13

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

2012/2013

Mensal

PEC

2012

Anual

LC, PEC

Pescas – Área 61
211

694

Estatística Mensal da Pesca

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

INE

Estudo estatístico

212

694

Estatística Anual da Pesca

Recolha e tratamento de dados provenientes de atos administrativos ou
por via de inquéritos.

INE

Estudo estatístico

213

694

Descarga de Pesca em Portos Nacionais

Processamento da informação relativa às descargas de pescado em
Portos Nacionais. Atualização do Sistema Integrado de Informação das
Pescas. Com base em fontes administrativas. Esta operação estatística
publica mensalmente parte da informação nas "Estatísticas Mensais da
Pesca" e a restante informação só é publicada anualmente nas
publicações "Recursos da Pesca" e "Estatísticas da Pesca".
DGRM/MAMAOT

Recenseamento

2012

Anual

LC, PEC

Embarcação

Recolha e tratamento da informação constante nos Diários de pesca e
Declarações de descarga dos navios que operam no Atlântico Norte. Com
base em fontes administrativas. Esta operação publica anualmente
informação nas publicações “Recursos da Pesca” e “Estatísticas da
Pesca”.

DGRM/MAMAOT

Recenseamento

2012

Anual

LC, PEC

Embarcação

Recolha e tratamento da informação constante nos Diários de pesca e
Declarações de descarga dos navios que operam fora do Atlântico Norte.
Com base em fontes administrativas. Esta operação publica anualmente
informação nas publicações “Recursos da Pesca” e “Estatísticas da
Pesca”.

DGRM/MAMAOT

Recenseamento

2012

Anual

LC, PEC

Embarcação

DGRM/MAMAOT

Recenseamento

2011

Anual

LC, PEC

Estabelecimento

Indicadores relevantes:

200

50

Valor médio da pesca descarregada (€/ kg) por Porto de descarga e
Espécie
Capturas nominais (t) por Porto de descarga e Espécie
Capturas nominais (€) por Porto de descarga e Espécie
214

215

216

694

694

695

Capturas no Atlântico Norte

Capturas fora do Atlântico Norte

Estatísticas da Aquicultura

Áreas de pesca
FAO

Áreas de pesca
FAO

31/mai/13

31/mai/13

Readaptação do sistema de recolha de informação relativo à atividade dos
estabelecimentos da Aquicultura, com utilização de fontes administrativas.
Esta operação estatística disponibiliza anualmente informação no site da
DGRM/MAMAOT e na publicação "Estatísticas da Pesca”.
Indicadores relevantes:
Estabelecimentos de aquicultura (N.º) por Tipo de água (aquicultura) e
Regime de exploração
Estabelecimentos de aquicultura (N.º) por Tipo de água (aquicultura) e
Tipo de estabelecimento (Aquicultura)
Superfície (ha) dos estab. de aquicultura por Tipo de água (aquicultura) e
Regime de exploração

1 500

8

País

31/mai/13

Superfície (ha) dos estab. de aquicultura por Tipo de água (aquicultura) e
Tipo de estabelecimento (Aquicultura)
Produção dos estab. de aquicultura (t) por Localização geográfica (NUTS
- 2002), Tipo de água (aquicultura) e Regime de exploração
Produção dos estab. de aquicultura (t) por Tipo de água (aquicultura),
Regime de exploração e Espécie (pesca e aquicultura)
Produção dos estab. de aquicultura (€) por Localização geográfica (NUTS
- 2002), Tipo de água (aquicultura) e Regime de exploração
Produção dos estab. de aquicultura (€) por Tipo de água (aquicultura),
Regime de exploração e Espécie (pesca e aquicultura)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa

País

2/jul/13

Estabelecimento

Continente

30/set/13

Estabelecimento

Continente

30/set/13

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

Inquérito amostral

16 200

23 000

2012

Anual

LC, PEC

DGEG/MEE

Recenseamento

31

27

2012

Anual

LN

DGEG/MEE

Recenseamento

45

9

2012

Anual

LN

Indústria e Energia – Área 65
217

701

Inquérito Anual à Produção Industrial

Observação das empresas que representam 90% da produção de cada
ramo de atividade. 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 atividade. É utilizada uma codificação compatível com a NC-lista
PRODCOM.
Indicadores relevantes:
Produtos produzidos na indústria transformadora por Tipo de produto (Por
CAE Rev. 2.1)
Produtos vendidos na indústria transformadora por Tipo de produto (Por
CAE Rev. 2.1)
Produtos vendidos (€) da indústria transformadora por Tipo de produto
(Por CAE Rev. 2.1)
Produtos produzidos na indústria transformadora por Tipo de produto (Por
CAE Rev. 3)
Produtos vendidos na indústria transformadora por Tipo de produto (Por
CAE Rev. 3)
Produtos vendidos (€) da indústria transformadora por Tipo de produto
(Por CAE Rev. 3)

218

705

Estatística de Águas Engarrafadas

Recolha e tratamento de elementos referentes às unidades produtoras do
setor (águas minerais naturais e de nascente). Esta operação publica
informação anualmente no "Boletim de Minas" do 2º semestre do ano
seguinte ao período de referência.
Indicadores relevantes:
Número de unidades industriais
Volumes e valores produzidos
Consumo interno de águas engarrafadas

219

706

Estatística de Termalismo

Recolha e tratamento de elementos referentes aos balneários termais.
Esta operação publica informação anualmente no "Boletim de Minas" do 2º
semestre do ano seguinte ao período de referência.
Indicadores relevantes:
Número de estabelecimentos
Número de aquistas
Número de pessoal afeto
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Estabelecimento

Continente

30/dez/13

LN

Estabelecimento

Continente

30/dez/13

LN

Estabelecimento

Continente

30/set/13

País

20/dez/13

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

220

707

DGEG/MEE

Recenseamento

71

24

2012

Anual

LN

DGEG/MEE

Recenseamento

1 600

21

2012

Anual

DGEG/MEE

Recenseamento

6

2012

Anual

DGEG/MEE

Estudo estatístico

2012

Anual

Estatística de Minas

Recolha e tratamento de elementos estatísticos referentes às unidades
produtivas do setor mineiro. Esta operação publica informação anualmente
no "Boletim de Minas" do 2º semestre do ano seguinte ao período de
referência.
Indicadores relevantes:
Número de instalações em atividade
Produção por PRODCOM
Vendas por PRODCOM

221

708

Estatística de Pedreiras

Recolha e tratamento de elementos estatísticos referentes às unidades
produtivas do setor das pedreiras. Esta operação publica informação
anualmente no "Boletim de Minas" e na internet.
Indicadores relevantes:
Número de instalações em atividade
Produção por PRODCOM
Vendas por PRODCOM

222

709

Estatística dos Recursos Geotérmicos

Recolha e tratamento de elementos estatísticos referentes aos
aproveitamentos dos recursos geotérmicos (em preparação).
Indicadores relevantes:
Potencial instalado
Tipos de utilização

223

710

Balanço Energético

Elaboração do balanço energético anual, com base nas informações
estatísticas mensais, trimestrais e anuais relativas à produção e consumo
das várias formas de energia, por fonte de energia primária e por setor de
atividade.
Indicadores relevantes:
Consumo de Energia Primária

Outro

Consumo Final de Energia
Produção de Energia, por fonte de energia
Consumo de energia, por setor de atividade
Consumo de energia, por tipo de fonte de energia
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LN, LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 93 d

Anual

LC, PEC

Outro

País

29/nov/13

2012/2013

Mensal

LN, LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 31 d

40

2012/2013

Mensal

LN, LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 62 d

6

2012

Anual

LN, LC, PEC

Empresa

País

30/dez/13

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

224

711

DGEG/MEE

Recenseamento

7

6

2012/2013

Mensal

DGEG/MEE

Estudo estatístico

2012

DGEG/MEE

Recenseamento

43

8

DGEG/MEE

Recenseamento

43

DGEG/MEE

Recenseamento

43

Estatísticas de Carvão a Curto Prazo

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas ao consumo e importações/exportações por
origem/destino.
Indicadores relevantes:
Consumo
Importações por origem

225

711

Estatísticas Anuais do Carvão

Tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
ao consumo, por setor de atividade e importações por origem.
Indicadores relevantes:
Consumo final de carvão
Consumo final de carvão por setor de atividade
Peso das importações por origem

226

711

Estatísticas do Crude e dos Produtos de Petróleo a
Curto Prazo (JODI)

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas dos consumos por produto e das importações/exportações por
origem/destino.
Indicadores relevantes:
Produção de petróleo e produtos de petróleo
Consumos
de
petróleo
e
dos
(importação/exportação+variação de stocks)

227

711

Estatísticas Mensais do Crude e dos Produtos de
Petróleo (MOS_oil)

produtos

de

petróleo

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas dos consumos por produto e das importações/exportações por
origem/destino).
Indicadores relevantes:
Quantidades importadas por origem, por produto
Quantidades exportadas por destino e por produto
Consumos por produto
Stock final por produto

228

711

Estatísticas dos Produtos de Petróleo por Setor de
Atividade e Município

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas dos consumos por produto e por setor de atividade e
município.
Indicadores relevantes:
Consumo por setor de atividade e município
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

Outro

País

29/nov/13

Mensal

LN, LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 31 d

2012/2013

Mensal

LN, LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 62 d

2012

Anual

LN, LC, PEC

Empresa

País

30/dez/13

2012

Anual

LC, PEC

Outro

País

29/nov/13

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

229

711

Estatísticas do Crude e dos Produtos de Petróleo
(Global)

Tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas dos
consumos por produto, por setor de atividade e município, e
importações/exportações por origem/destino.

DGEG/MEE

Estudo estatístico

2012

Anual

DGEG/MEE

Recenseamento

17

4

2012/2013

DGEG/MEE

Recenseamento

17

15

DGEG/MEE

Recenseamento

17

4

DGEG/MEE

Estudo estatístico

Indicadores relevantes:
Consumo final de crude e produtos de petróleo
Consumo final por setor de atividade e município
Peso das importações por origem
230

711

Estatísticas do Gás Natural a Curto Prazo
(SEG_GAS)

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção e consumo de GN, incluindo saldo
importador.
Indicadores relevantes:
Produção de GN
Consumo de Gás Natural (importação-exportação+variação de stocks)

231

711

Estatísticas Mensais do Gás Natural (MOS_NG)

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas ao consumo e e importações/exportações por
origem/destino.
Indicadores relevantes:
Quantidades importadas/exportadas por origem
Consumo de Gás Natural
Stock final

232

711

Estatísticas do Gás Natural por Setor de Atividade e
Município

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas ao consumo e por setor de atividade e município.
Indicadores relevantes:
Consumo de gás natural por setor de atividade e município

233

711

Estatísticas do Gás Natural (Global)

Tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
ao consumo, por setor de atividade e município e importações por origem.
Indicadores relevantes:
Consumo Final de Gás Natural
Consumo de Gás Natural, por setor de atividade
Peso das importações por origem
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LN, LC, PEC

Empresa

Continente

mês (n) + 31 d

LN, LC, PEC

Empresa

Continente

mês (n) + 93 d

LN, LC, PEC

Estabelecimento

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

234

711

DGEG/MEE

Recenseamento

4

3

2012/2013

Mensal

DGEG/MEE

Recenseamento

4

25

2012/2013

Mensal

Estatísticas da Energia Elétrica a Curto Prazo

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção e saldo importador de energia elétrica.
Indicadores relevantes:
Consumo aparente
Saldo importador

235

711

Estatísticas Mensais da Energia Elétrica

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção bruta e consumo de energia elétrica, por
tecnologia e por fonte de energia.
Indicadores relevantes:
Produção bruta de energia elétrica, por tipo de fonte de energia
Consumo de combustíveis para produção de eletricidade

236

711

Estatísticas da Energia Elétrica (Global)

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção e consumo de energia elétrica, por fonte
de energia e por setor de atividade.
Indicadores relevantes:

2012 (total)
DGEG/MEE

Recenseamento

716

20

29/nov/13
Anual

2012
(desagregado)

Consumo Final de Energia Elétrica

País
30/dez/13

Consumo de Energia Elétrica, por município e por setor de atividade
237

711

Estatísticas Relativas à Cogeração

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção e consumo de energia por cogeração, por
fonte de energia e por setor de atividade.
Indicadores relevantes:
DGEG/MEE

Recenseamento

159

8

2012

Anual

LN, LC, PEC

Estabelecimento

País

20/dez/13

DGEG/MEE

Recenseamento

414

60

2012/2013

Mensal

LN, LC, PEC

Estabelecimento

Continente

mês (n) + 62 d

Rácio da produção de eletricidade/calor
Eficiência
Potência instalada
238

711

Estatísticas Mensais das Energias Renováveis

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção bruta de energia elétrica por fonte de
energia renovável.
Indicadores relevantes:
Produção bruta por tipo de tecnologia
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Estabelecimento

País

29/nov/13

LN, LC

Estabelecimento

Continente

terça-feira de
cada semana

LN, LC

Empresa

Continente

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

239

711

DGEG/MEE

Recenseamento

414

60

2012

Anual

LN, LC, PEC

DGEG/MEE

Recenseamento

2 700

26

2013

Contínua

Estatísticas Anuais das Energias Renováveis

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas relativas à produção e consumo de energia por fonte de
energia renovável e por tecnologia.
Indicadores relevantes:
Potência instalada por tecnologia
Produção de energia por tecnologia
Consumo por fonte de Energias Renováveis

240

714

Estatísticas dos Preços de Venda ao Público dos
Combustíveis Rodoviários

Recolha e tratamento de informação com vista à monitorização e
elaboração de estatísticas dos preços de venda ao público dos
combustíveis rodoviários.
Indicadores relevantes:
Preços médios de venda ao público por produto comercializado
Estrutura dos preços

241

714

Estatísticas dos Preços de Venda ao Público dos
Combustíveis Líquidos e Gasosos

Recolha e tratamento de informação com vista à monitorização e
elaboração de estatísticas dos preços de venda ao público dos
combustíveis líquidos e gasosos.
Indicadores relevantes:

Semanal
DGEG/MEE

Recenseamento

6

15

2013

mês (n) + 62 d

Mensal

Preços médios de venda ao público do fuel (combustível líquido)

terça-feira de
cada semana

Preços médios de venda ao público do GPL (combustível gasoso)
242

714

Estatísticas dos Preços Relativos ao Gás Natural e
Eletricidade

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de
estatísticas dos preços do Gás Natural e da Eletricidade.
Indicadores relevantes:

DGEG/MEE

Recenseamento

17

60

DGEG/MEE

Recenseamento

12

2

DGEG/MEE

Recenseamento

1

6

2º semestre 2012

4/mar/13

Semestral

LN, LC, PEC

Empresa

País

2012

Anual

LN, LC, PEC

Empresa

País

30/abr/13

2012/2013

Mensal

LN, LC, PEC

Empresa

País

mês (n) + 31 d

1º semestre 2013

30/ago/13

Preços médios por banda de consumo
243

714

Estatísticas dos Preços de Importação e Exportação
dos Produtos Energéticos

Recolha e tratamento de informação relativa aos preços de importação/
exportação dos produtos energéticos (carvão, produtos derivados do
petróleo e Gás Natural e Eletricidade).
Indicadores relevantes:
Fatura energética

244

714

Estatísticas dos Preços de Importação e Exportação
do Crude e suas origens

Recolha e tratamento de informação relativa aos preços de
importação/exportação do crude.
Indicadores relevantes:
Fatura energética do crude
Origens do crude importado
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Conservatórias
do Registo
Predial

Município

2/set/13

Câmaras
Municipais

Freguesia

Disponibilidade
interna

Alojamento

Freguesia

trim (n) + 75 d

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

INE

Recenseamento

337

34

2012

Anual

LN

INE

Recenseamento

308

115

2012/2013

Mensal

LN

INE

Recenseamento

10 000

25

2012/2013

Trimestral

Construção e Habitação – Área 66
245

717

Operações sobre Imóveis

A informação relativa às Operações sobre Imóveis é proveniente de um
ato administrativo decorrente de registo nas Conservatórias do Registo
Predial, e respeita a informação sobre o número e valor dos contratos de
compra e venda de prédios e sobre o crédito hipotecário concedido
(contratos de mútuo com hipoteca voluntária).
Indicadores relevantes:
Contratos de compra e venda (N.º) de prédios por Localização geográfica
e Tipo de prédio
Contratos de compra e venda (€) de prédios por Localização geográfica e
Tipo de prédio
Contratos de mútuo com hipoteca voluntária (N.º) por Localização
geográfica e Tipo de prédio
Contratos de mútuo com hipoteca voluntária (€) por Localização
geográfica e Tipo de prédio
Crédito hipotecário concedido a pessoas singulares por habitante (€/ hab.)
por Localização geográfica
Crédito hipotecário concedido por contratos de mútuo com hipoteca
voluntária (€) por Localização geográfica e Tipo de interveniente

246

247

718

718

Inquérito às Operações de Loteamento Urbano

Inquérito à Conclusão de Obras e sua Utilização

O Inquérito às Operações de Loteamento Urbano é uma operação
estatística implementada com o objetivo 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.
Indicadores relevantes:
Edifícios concluídos (N.º) por Localização geográfica, Tipo de obra e
Destino da obra
Fogos concluídos (N.º) em construções novas para habitação familiar por
Localização geográfica e Tipologia do fogo
Edifícios de habitação familiar clássica (Parque habitacional - N.º) por
Localização geográfica
Alojamentos familiares clássicos (Parque habitacional - N.º) por
Localização geográfica
Superfície total das obras concluídas (m²) por Localização geográfica
(NUTS - 2002) e Tipo de obra
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Câmaras
Municipais

Freguesia

Disponibilidade
interna

LC, PEC

Câmaras
Municipais

Freguesia

mês (n) + 40 d

Mensal

LN

Câmaras
Municipais

Freguesia

Disponibilidade
interna

Anual

LC, PEC

Empresa

NUTS II

29/nov/13

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

248

718

Inquérito aos Trabalhos de Remodelação de
Terrenos

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 afetação a determinadas funções
específicas (parques de campismo, campos de golfe, …). Informação
intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).

INE

Recenseamento

308

38

2012/2013

Mensal

LN

INE

Recenseamento

308

115

2012/2013

Mensal

INE

Recenseamento

308

38

2012/2013

INE

Inquérito amostral

3 700

125

2012

249

718

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

Inquérito mensal às câmaras municipais para recolha de informação
relativa a licenças, autorizações, comunicações prévias, pareceres prévios
e projetos municipais de obras de edificação e de demolição de edifícios.
Indicadores relevantes:
Edifícios licenciados (N.º) por Localização geográfica, Tipo de obra e
Destino da obra
Fogos licenciados (N.º) em construções novas para habitação familiar por
Localização geográfica e Tipologia do fogo
Fogos licenciados (N.º) em construções novas para habitação familiar por
Localização geográfica e Entidade promotora
Edifícios licenciados (N.º) por Localização geográfica e Tipo de obra
Edifícios licenciados (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2002), Tipo
de obra e Destino da obra
Fogos licenciados (N.º) em construções novas para habitação familiar por
Localização geográfica (NUTS - 2002) e Tipologia do fogo

250

251

718

722

Inquérito às Alterações de Utilização de Edifícios

Inquérito Anual às Empresas de Construção

Operação estatística de inquérito aos alvarás de licença/autorização de
utilização dos edifícios e frações 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).
Inquérito anual que recolhe informação específica sobre o valor dos
trabalhos de construção e respetivos 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.
Indicadores relevantes:
Valor dos trabalhos realizados (€) por empresas com 20 e mais pessoas
ao serviço por Tipo de obra
Estrutura do valor dos trabalhos realizados (%) das empresas com 20 e
mais pessoas ao serviço por Tipo de obra
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

252

723

Inquérito à Caracterização da Habitação Social

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Município

31/jul/13

Inquérito bienal efetuado por recolha eletrónica junto dos municípios
nacionais e de outras entidades sobre o parque de habitação social detido,
para obtenção de informação sobre dados físicos (nº de bairros sociais, nº
de edifícios, nº e tipologia de fogos, etc.) e financeiros (receitas e valor das
rendas, montantes de despesa prevista e efetiva e de encargos, etc.).
Indicadores relevantes:
Bairros sociais (N.º) por Localização geográfica
Contratos de arrendamento de habitação social existentes (N.º) por
Localização geográfica e Tipo de contrato de arrendamento

INE

Recenseamento

315

80

2012

Anual

Câmara
Municipal e
outras
entidades
detentoras de
habitação
social

Edifícios de habitação social (N.º) por Localização geográfica e Época de
construção
Edifícios de habitação social (N.º) por Localização geográfica e Regime de
propriedade
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa

País

20/dez/13

NUTS II

20/dez/13

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

Inquérito amostral

4 500

200

2012

Anual

LC, PEC

INE

Recenseamento

300

265

2012

Anual

Comércio Interno – Área 70
253

725

Inquérito às Empresas de Comércio

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 atividade do
comércio automóvel e do comércio por grosso e a retalho.
Indicadores relevantes:
Estrutura das vendas (%) das empresas de comércio segundo os grupos
de produtos do comércio automóvel (divisão 45 da CAE rev.3)
Estrutura das vendas (%) das empresas de comércio segundo os grupos
de produtos do comércio por grosso (divisão 46 da CAE rev.3)
Estrutura das vendas (%) das empresas de comércio segundo os grupos
de produtos do comércio a retalho (divisão 47 da CAE rev.3)
Estrutura das vendas (%) das empresas de comércio por regiões NUTSII
da sede, segundo as divisões de produtos de comércio (secção G da CAE
rev.3)

254

726

Inquérito às Unidades Comerciais de Dimensão
Relevante

Caracterizar as Unidades Comerciais de Dimensão Relevante dos setores
de comércio a retalho alimentar e misto (grupo 471), de retalho alimentar
especializado (grupo 472) e de retalho especializado não alimentar
(grupos 474, 475, 476 e 477), bem como conhecer a sua estrutura de
vendas por produtos.
Indicadores relevantes:
Pessoal ao serviço (N.º) nas unidades comerciais de dimensão relevante
por Localização geográfica (NUTS - 2002), Setor de atividade económica
e Sexo

Estabelecimento

Unidades comerciais de dimensão relevante (N.º) por Localização
geográfica (NUTS - 2002) e Setor de atividade económica
Volume de vendas (€) das unidades comerciais de dimensão relevante
por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Setor de atividade económica
Volume de negócios (€) das unidades comerciais de dimensão relevante
por Localização geográfica (NUTS - 2002) e Setor de atividade económica
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

2012

Anual
LC, PEC, IE

Veículo
pesado de
mercadorias

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Transportes – Área 71
255

733

Inquérito ao Transporte Rodoviário de Mercadorias

Recolha e tratamento de informação sobre transporte de mercadorias em
veículos pesados (camiões e tratores) de matrícula nacional, tendo em
vista conhecer o tráfego de mercadorias por estrada e as suas principais
características, bem como dos veículos utilizados.
Indicadores relevantes:
Peso da mercadoria transportada (t) pelos veículos pesados de
mercadorias por Localização geográfica (Continente), Tipo de parque,
Tipo de transporte e Escalão de peso bruto/ tara

INE

Inquérito amostral

28 000

86
2012/2013

Trimestral

15/out/13
NUTS II
trim (n) + 115 d

Tonelada-quilómetro (tkm) dos veículos pesados de mercadorias por
Localização geográfica (Continente), Tipo de parque, Tipo de transporte e
Escalão de peso bruto/ tara
256

734

Inquérito ao Transporte Rodoviário de Passageiros

O Inquérito ao Transporte Rodoviário de Passageiros (ITRP) dirige-se às
entidades licenciadas em Portugal Continental para a realização de
carreiras de serviço público de transporte rodoviário de passageiros
(nacional ou internacional), através de veículos pesados de matrícula
portuguesa. Deste modo pretende-se apurar variáveis caracterizadoras
da dinâmica do setor, como sejam a natureza dos serviços, origens e
destinos, capacidade oferecida e passageiros transportados, entre outras.
Indicadores relevantes:
Número de serviços efetuados por tipo de serviço prestado

INE

Recenseamento

INE

Estudo estatístico

INE

Recenseamento

541

100

2012

Anual

PEC

2012

Anual

PEC

2012

Anual

LC, PEC

Empresa e
Município/

NUTS II

1/out/13

Veículos e
equipamentos
rodoviários

Município

31/out/13

Empresa

NUTS II

24/jul/13

Serv.
Municipalizado

Lugares –quilómetro oferecidos por tipo de serviço prestado
Passageiros transportados por tipo de serviço prestado
Passageiros - quilómetro por tipo de serviço prestado
Coeficiente de utilização por tipo de serviço prestado
257

258

735

743

Estatísticas de Infraestruturas Rodoviárias, Veículos
e Sinistralidade

Atividade de enquadramento de trabalhos sobre parque de veículos
presumivelmente em circulação, bem como de estatísticas sobre estradas,
tráfego em pontes, consumo de combustíveis, acidentes de viação,
matrículas e vendas de veículos.

Inquérito à Infraestrutura Ferroviária

Recolha e tratamento de informação sobre infraestrutura ferroviária,
emprego e dados económico-financeiros.
Indicadores relevantes:

1

100

Extensão de linhas e vias exploradas (km) por Localização geográfica
(NUTS - 2002) e Tipo de via ferroviária
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

259

744

2012

Anual

Inquérito ao Tráfego por Caminho de Ferro

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Recolha e tratamento de informação sobre: material rolante, tráfego
ferroviário, emprego e variáveis económicas.
Indicadores relevantes:
Passageiros transportados (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema
ferroviário pesado por Tipo de tráfego
Passageiros-quilómetro transportados (N.º km) pelas empresas
exploradoras de sistema ferroviário pesado por Tipo de tráfego

INE

Recenseamento

5

24/jul/13
LC, PEC, IE

100

Empresa

NUTS II

2012/2013

Trimestral

trim (n) + 60 d

2012

Anual

24/jul/13

Tráfego de mercadorias (t) das empresas exploradoras de sistema
ferroviário pesado por Tipo de tráfego, Escalão de distância no transporte
ferroviário e Grupo de mercadorias
Tonelada-quilómetro de transporte de mercadorias (tkm) das empresas
exploradoras de sistema ferroviário pesado por Tipo de tráfego, Escalão
de distância no transporte ferroviário e Grupo de mercadorias
260

745

Inquérito ao Metropolitano

Recolha e tratamento de informação sobre: infraestruturas, material
rolante, tráfego, emprego e variáveis económicas.
Indicadores relevantes:
Passageiros transportados (N.º) pelas empresas exploradoras de sistema
ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano

INE

Recenseamento

2

LC, PEC

50
2012/2013

Trimestral

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

Empresa

Município
trim (n) + 60 d

Passageiros-quilómetro transportados (N.º km) pelas empresas
exploradoras de sistema ferroviário ligeiro por Sistema de metropolitano
261

751

Transporte Fluvial de Passageiros e Veículos

Recolha e tratamento de informação sobre as atividades de transportes
fluviais de passageiros e veículos (anual e trimestral).

262

753

Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e
Mercadorias

Recolha e tratamento de dados sobre transporte marítimo de passageiros
e mercadorias bem como do movimento e características das
embarcações.

INE

Recenseamento

6

5

PEC

Empresa

Continente

trim (n) + 60 d

Indicadores relevantes:
Mercadorias carregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga
Mercadorias descarregadas (t) por Porto declarante e Tipo de carga
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante e Local de origem/
destino

INE

Recenseamento

20

30/ago/13
LC, PEC, IE

32
2012/2013

Trimestral

Porto

País
trim (n) + 60 d

Mercadorias carregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de
carga
Mercadorias descarregadas (t) por Local de origem ou destino e Tipo de
carga
Movimento de passageiros (N.º) por Porto declarante, Tipo de movimento
de passageiros e Nacionalidade de registo da embarcação
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa

NUTS I

24/jul/13

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

263

758

Estatísticas da Navegação Aérea

Tratamento e análise da informação sobre: sobrevoo, chegadas e partidas
no espaço aéreo nacional, emprego e variáveis económicas.

INE

Recenseamento

1

30

2012

Anual

LC, PEC

264

758

Estatísticas dos Aeroportos e Aeródromos

Tratamento e análise da informação sobre infraestruturas aeroportuárias,
tráfego aéreo comercial de passageiros, mercadorias e de correio,
emprego, assim como informação económico-financeira.

2012

Anual

Indicadores relevantes:
Passageiros embarcados (N.º) nos aeroportos nacionais por Localização
geográfica, Tipo de tráfego e Natureza do tráfego
INE

Estudo estatístico

35

LC, PEC, IE

100

Passageiros desembarcados (N.º) nos aeroportos nacionais por
Localização geográfica, Tipo de tráfego e Natureza do tráfego

24/jul/13

2012/2013

Trimestral

2012

Anual

2012/2013

Trimestral

Aeroporto

Município
trim (n) + 60 d

Passageiros em trânsito direto (N.º) nos aeroportos nacionais por
Localização geográfica, Tipo de tráfego e Natureza do tráfego
Aeronaves descoladas (N.º) nos aeroportos nacionais por Localização
geográfica, Tipo de tráfego e Natureza do tráfego
265

266

758

759

Estatísticas das Empresas de Transporte Aéreo

Estatísticas da Mobilidade

Tratamento e análise da informação sobre frota, tráfego aéreo, emprego e
variáveis económico-financeiras.

INE

Recenseamento

Tratamento e análise de informação administrativa relacionada com
"Bilhética sem contacto", transversal a vários modos de transporte.

INE

Estudo estatístico
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100

LC, PEC, IE

Empresa

NUTS I
Área
Metropolitana de
Lisboa

24/jul/13
trim (n) + 60 d
Disponibilidade
interna
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

Empresa

País

30/set/13

PEC

Empresa

País

30/set/13

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

Recenseamento

1

18

2012

Anual

INE

Recenseamento

5

71

2012

Anual

Comunicações – Área 72
267

766

Inquérito aos Serviços Postais Nacionais

Tratamento e análise dos dados recolhidos junto dos CTT completados
com informação administrativa (IES) para caracterizar os serviços postais
nacionais.
Indicadores relevantes:
Habitantes por estações de correio (N.º) por Localização geográfica e
Setor de atividade
Habitantes por postos de correio (N.º) por Localização geográfica e Setor
de atividade

268

766

Inquérito às Telecomunicações

Recolha de dados junto dos principais operadores de telecomunicações
licenciados pela ANACOM, complementados com informação
administrativa (ANACOM), para caracterizar as infraestruturas e tráfego
associados aos serviços de telefone, televisão e internet, e determinar
alguns indicadores de caráter económico-financeiro.
Indicadores relevantes:
Acessos à internet (N.º) por Localização geográfica
Acessos telefónicos por 100 habitantes (N.º) por Localização geográfica
Postos telefónicos residenciais por 100 habitantes (N.º) por Localização
geográfica
Postos telefónicos públicos por 1000 habitantes (N.º) por Localização
geográfica
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

INE

Inquérito amostral

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Turismo – Área 73
269

773

Inquérito ao Movimento de Pessoas e Gastos
Turísticos

Recolha e tratamento de informação sobre o fluxo e gastos turísticos
internacionais dos viajantes e excursionistas, residentes e não residentes.

270

775

Inquérito à Permanência de Campistas nos Parques
de Campismo

Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre campistas e
dormidas de campistas por países de residência habitual.

271

272

775

775

Inquérito à Permanência de Colonos nas Colónias
de Férias

Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria
e outros alojamentos

Recolha e tratamento de informação sobre colonos e dormidas de colonos
por países de residência habitual.

INE

INE

Recenseamento

Recenseamento

2013/2014

220

80

7

6

Em preparação

2012

Anual

2012/2013

Mensal

2012

Anual

2012/2013

Mensal

2012

Anual

22/jul/13
LC, PEC

Estabelecimento

NUTS II

6/set/13
mês (n) + 43 d
22/jul/13

LC, PEC

Estabelecimento

NUTS II

6/set/13
mês (n) + 43 d

Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre o movimento de
hóspedes, dormidas, estada média e taxa de ocupação dos
estabelecimentos hoteleiros e similares, por categoria dos
estabelecimentos e países de residência habitual.
Indicadores relevantes:
Proveitos de aposento (€) dos estabelecimentos hoteleiros por localização
geográfica (NUTS 2002) e tipo (estabelecimento hoteleiro)
Estada Média (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros por Localização
geográfica e Tipo (estabelecimento hoteleiro)
Taxa líquida de ocupação-cama (%) nos estabelecimentos hoteleiros por
Localização geográfica (NUTS 2002) e tipo (estabelecimento hoteleiro)

INE

Recenseamento

4 000

LC, PEC

40
2012/2013

Estabelecimentos hoteleiros (Nº) por Localização geográfica e tipo
(estabelecimento hoteleiro)

NUTS II

22/jul/13

Município

6/set/13

Estabelecimento

Mensal

Capacidade de alojamento (Nº) por Localização geográfica e tipo
(estabelecimento hoteleiro)

mês (n) + 43 d

Estada média (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros por Local de
residência e Tipo (estabelecimento hoteleiro)
Dormidas (Nº) nos estabelecimentos hoteleiros por localização geográfica,
tipo (estabelecimento hoteleiro) e país de residência dos hóspedes
Rendimento médio por quarto (Rev Par) nos estabelecimentos hoteleiros
por tipo de estabelecimento (E) e localização geográfica (NUTS 2002)
273

776

Inquérito às Deslocações dos Residentes

Inquérito dirigido às famílias, inquirindo todos os indivíduos residentes nas
unidades de alojamento selecionadas, tendo por objetivo caracterizar os
viajantes, as deslocações de 1 só dia, bem como as viagens por motivos
de: lazer, recreio e férias; profissionais e de negócios; visita a familiares e
amigos; e outros. Inquérito trimestral.
2012

Indicadores relevantes:
INE
Despesas de viagem (€) feitas pelos turistas por Sexo, Grupo etário,
Motivo da viagem, Duração da viagem e Destino da viagem

Inquérito amostral

8 500

Anual

17/mai/13
LC, PEC

120
2012/2013

Trimestral

Alojamento

País
trim (n) + 120 d

Turistas (N.º) por Sexo, Grupo etário, Motivo da viagem e Destino da
viagem
Viagens (N.º) feitas pelos turistas por Sexo, Grupo etário, Motivo da
viagem, Duração da viagem e Destino da viagem
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

INE

Inquérito amostral

4 600

170

2012

Anual

LC, PEC

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Serviços Especializados – Área 74
274

784

Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas

Recolha, tratamento e divulgação da informação dos principais
indicadores sobre as empresas prestadoras de serviços, incluindo a
caracterização dos seguintes oito tipos de serviços prestados: Informática;
Atividades jurídicas; Contabilidade, auditoria e consultoria; Arquitetura e
Engenharia; Ensaios e análises técnicas; Publicidade; Estudos de
mercados e sondagens de opinião; Atividades de emprego.
Indicadores relevantes:
Prestação de serviços (€) por tipo de serviço prestado nas atividades de
Contabilidade, auditoria e consultoria da empresa, por localização
geográfica (País)

2/dez/13

Prestação de serviços (€) por tipo de serviço prestado nas atividades de
Informática na empresa, por localização geográfica (País)
Prestação de serviços (€) por tipo de serviço prestado nas atividades de
Arquitetura, engenharia e técnicas afins da empresa, por localização
geográfica (País)
Prestação de serviços (€) por tipo de serviço prestado nos serviços de
Publicidade da empresa, por localização geográfica (País)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico
Nacional – Setor Institucional

Inquérito a unidades do Setor Instituições (instituições do Estado, incluindo
entidades hospitalares, do Ensino Superior e Instituições Privadas sem
Fins Lucrativos) com potencial envolvimento em atividades de C&T.
Recolha, análise e validação da informação estatística; sistematização dos
dados e preparação de textos analíticos; difusão da informação.

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Ciência e Tecnologia – Área 80
275

790

Indicadores relevantes:
Despesa em I&D em milhares de euros
Despesa em I&D em percentagem do PIB

2011

Despesa em I&D por região
Despesa em I&D por domínio científico ou tecnológico
Despesa em I&D por objetivo socioeconómico

1/jul/13

(dados definitivos)
DGEEC/MEC

Recenseamento

2 500

Anual

25
2012

Recursos humanos (investigadores, técnicos e outro pessoal) em I&D
(número e ETI)

LN, LC, PEC,
IE

Entidade e
Indivíduo

NUTS III
31/out/13

(dados
provisórios)

Recursos humanos (investigadores, técnicos e outro pessoal) em I&D em
permilagem da população ativa
Recursos humanos (investigadores, técnicos e outro pessoal) em I&D, em
número e em ETI, segundo a função/qualificação
Recursos humanos (investigadores, técnicos e outro pessoal) em I&D, em
número e em ETI, segundo a região e o género
Recursos humanos (investigadores, técnicos e outro pessoal) em I&D, em
número e em ETI, segundo o domínio científico e tecnológico
276

790

Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico
Nacional – Setor Empresas

Inquérito a empresas com potencial envolvimento em atividades de C&T.
Recolha, análise e validação da informação estatística; sistematização dos
dados e preparação de textos analíticos; difusão da informação.
Indicadores relevantes:
Despesa em I&D em milhares de euros
Despesa em I&D em percentagem do PIB
Despesa em I&D por setor de atividade económica (CAE - Divisão)

2011

Despesa em I&D por região
Despesa em I&D por domínio científico ou tecnológico
Despesa em I&D por objetivo socioeconómico
Recursos humanos em I&D (em número e em ETI)
Recursos humanos em I&D em permilagem da população ativa

1/jul/13

(dados definitivos)
DGEEC/MEC

Recenseamento

11 000

Anual

41
2012
(dados
provisórios)

LN, LC, PEC,
IE

Empresa

NUTS III
31/out/13

Recursos humanos em I&D, em número e em ETI, por setor de atividade
económica (CAE - Divisão)
Recursos humanos em I&D, em número e em ETI, por região
Recursos humanos em I&D, em número e em ETI, por domínio científico
ou tecnológico
Recursos humanos em I&D, em número e em ETI, por grau académico
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

Empresa

NUTS II

Em preparação

PEC

Indivíduo

País

Em preparação

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

277

791

DGEEC/MEC

Inquérito amostral

195

2010-2012

Bienal

DGEEC/MEC

Inquérito amostral

70

2011

Trienal

Inquérito Comunitário à Inovação

Inquérito às empresas sobre atividades de inovação no período 20102012. Objetivos: a) conhecer o sistema de inovação nas empresas
portuguesas (indústria e serviços); e b) obter dados comparáveis a nível
internacional.
Indicadores relevantes:
Empresas com atividades de inovação (em número e em percentagem de
todas as empresas)
Empresas com atividades de inovação que introduziram produtos novos
ou significativamente melhorados, que foram novos para o mercado da
empresa (em número; em percentagem de todas as empresas e em
percentagem das empresas com atividades de inovação)
Volume de negócios resultante da venda de produtos novos ou
significativamente melhorados em relação ao mercado da empresa (em
número; em percentagem do Volume de Negócios)

9 500
(aprox.)

Volume de negócios resultante da venda de produtos novos ou
significativamente melhorados apenas para a empresa, não para o
mercado (em número; em percentagem do Volume de Negócios Total e
em percentagem do Volume de Negócios das empresas com atividades
de inovação)
Empresas com cooperação no âmbito das suas atividades de inovação
(em número e em percentagem das empresas com atividades de
inovação)
Despesas em Inovação (em número; em percentagem do Volume de
Negócios Total e em percentagem do Volume de Negócios das empresas
com atividades de inovação)
278

792

Inquérito aos Doutorados

Inquérito aos Recursos Humanos Altamente Qualificados residentes em
Portugal, que recolhe informação sobre a formação académica, atividade
profissional, mobilidade internacional, atividade e produção científica.
Indicadores relevantes:
Situação profissional dos doutorados

6 000
(aprox.)

Doutorados no mercado de trabalho
Mobilidade internacional dos doutorados
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE
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

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

20/dez/13

Sociedade da Informação – Área 81
279

797

Inquérito à Utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação na Administração
Pública

Inquérito aos organismos da Administração Pública Central e Regional
sobre o acesso, penetração e utilização das tecnologias de informação e
da comunicação.
Indicadores relevantes:

DGEEC/MEC

Recenseamento

668

304

2013

Anual

LN

Organismos da
Administração
Pública Central
e da
Administração
Pública
Regional

DGEEC/MEC

Recenseamento

308

315

2013

Anual

LN

Câmaras
Municipais

País

20/dez/13

LC, PEC, IE

Agregado
doméstico
privado e
Indivíduo

NUTS I

6/nov/13

Banda Larga/Velocidade de ligação à Internet
Comércio Eletrónico - Encomendas de bens e/ou serviços através da
Internet ou de outras redes de computadores
Presença na Internet
Estratégia e cooperação para o desenvolvimento das TIC
Recursos humanos afetos às TIC
280

797

Inquérito à Utilização das
Informação e Comunicação
Municipais

Tecnologias da
pelas Câmaras

Inquérito às Câmaras Municipais sobre o acesso, penetração e utilização
das tecnologias de informação e da comunicação.
Indicadores relevantes:
Banda Larga/Velocidade de ligação à Internet
Comércio Eletrónico - Encomendas de bens e/ou serviços através da
Internet ou de outras redes de computadores
Presença na Internet
Estratégia e cooperação para o desenvolvimento das TIC
Recursos humanos afetos às TIC

281

798

Inquérito à Utilização das Tecnologias
Informação e Comunicação nas Famílias

da

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).
Indicadores relevantes:
Proporção de indivíduos que utilizam computador (%) por Local de
residência (NUTS - 2002)
Proporção de indivíduos que utilizam Internet (%) por Local de residência
(NUTS - 2002)

INE /
DGEEC/MEC

Inquérito amostral

12 500

250

2013

Anual

Proporção de agregados domésticos privados com computador (%) por
Local de residência (NUTS - 2002)
Proporção de agregados domésticos privados com ligação à Internet em
casa (%) por Local de residência (NUTS - 2002)
Proporção de agregados domésticos privados com ligação à internet
através de banda larga (%) por Local de residência (NUTS - 2002)
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Quadro 1 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Produção Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ATIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa

País

6/nov/13

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

282

799

Inquérito amostral

7 200

250

2013

Anual

LC, PEC, IE

Inquérito à Utilização das Tecnologias
Informação e Comunicação pelas Empresas

da

Inquérito anual junto das empresas para recolha de informação sobre a
posse e uso de tecnologias da informação e comunicação e práticas de ecommerce.
Indicadores relevantes:
Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço que utilizam
computador (%) por Atividade económica (Secção - CAE Rev. 3)
Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço com ligação à
Internet (%) por Atividade económica (Secção - CAE Rev. 3)
Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço que utilizam
correio eletrónico (e-mail) (%) por Atividade económica (Secção - CAE
Rev. 3)

INE /
DGEEC/MEC

Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço com presença
na Internet (%) por Atividade económica (Secção - CAE Rev. 3)
Proporção de empresas com 10 e mais pessoas ao serviço com ligação à
Internet através de banda larga (%) por Atividade económica (Secção CAE Rev. 3)
283

800

Modernização Tecnológica das Escolas

Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre
modernização tecnológica das escolas, a nível dos estabelecimentos de
educação e ensino, de naturezas pública e privada.

Ano letivo
2011/2012
DGEEC/MEC

Indicadores relevantes:

801

Inquérito à Utilização das Tecnologias
Informação e Comunicação nos Hospitais

da

Inquérito bienal junto dos Hospitais para recolha de informação sobre a
posse e uso de tecnologias da informação e comunicação e práticas de ecommerce.

9 750

Anual

20
Ano letivo
2012/2013

Rácio alunos / computador com ligação à Internet
284

Recenseamento

28/jun/13
LN

Estabelecimento

NUTS II
Em preparação

INE /
DGEEC/MEC

[em reformulação]
285

802

Inquérito à Utilização das Tecnologias da
Informação e Comunicação nos Estabelecimentos
Hoteleiros

Inquérito bienal junto dos Estabelecimentos Hoteleiros para recolha de
informação sobre a posse e uso de tecnologias da informação e
comunicação e práticas de e-commerce.

INE /
DGEEC/MEC

[em reformulação]
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Quadro 2 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Coordenação Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
ATIVIDADE ESTATÍSTICA
Nº
Ord
1

Cód.
CGA
2

Designação

Descrição

3

4

Tecnologias de Informação e Comunicação – Área 18

1

166

Sistema global de gestão de inquéritos (SIGINQ)

Manter e continuar a conceber e desenvolver o sistema de informação de suporte às operações estatísticas do INE. Promover a integração de novas operações
estatísticas no sistema.

Ficheiros de Unidades Estatísticas – Área 21

2

120

FUE - Ficheiro de Unidades Estatísticas

Abrange as tarefas de conceção, normalização, segurança, manutenção e avaliação da qualidade das unidades estatísticas empresas, estabelecimentos e veículos.
Compreende as tarefas de tratamento de informação administrativa e de inquéritos e a criação dos universos de referência de suporte à produção estatística, garantindo
as condições para a constituição do setor empresarial comum para utilização em vários domínios, nomeadamente na constituição de bases de amostragem das
operações estatísticas às empresas e na definição das populações das estatísticas estruturais das empresas e das Contas Nacionais.

3

124

Ficheiro de Grupo de Empresas

Abrange as tarefas de gestão e atualização do Ficheiro "Grupos de Empresas", com base no tratamento da informação administrativa - empresas “cabeça de grupo”,
respetivas empresas participantes e participadas, percentagem de capital e controlo de voto e variáveis de caracterização, assim como, variáveis económicas. Abrange
igualmente as tarefas de construção e atualização, para as mesmas variáveis, de um universo único a nível Europeu centralizado no Eurostat, para o qual se estabelece a
ligação e relação de controlo de voto entre as empresas nacionais e estrangeiras com o objetivo de conhecer o último controlador institucional do grupo de empresas.

4

125

FNA - Ficheiro de Alojamentos

Abrange as tarefas de conceção, gestão e atualização com vista à seleção de amostras para os inquéritos às famílias a partir de 2013. Compreende as tarefas de
tratamento e atualização da informação obtida a partir de inquéritos e de fontes administrativas.

5

126

BEA - Base de Explorações Agrícolas

Envolve tarefas de conceção, gestão e atualização da Base de Explorações Agrícolas. Compreende a análise de informação administrativa e de inquéritos.

Metainformação Estatística – Área 22

6

134

Conceitos

Análise, revisão e estruturação de conceitos para fins estatísticos utilizados no âmbito do SEN, gestão da respetiva base de dados e acompanhamento das Task Force e
Grupos de Trabalho do CSE.

7

139

Classificações

Gestão das classificações e listas de códigos, de âmbito nacional, comunitário e internacional, utilizadas para fins estatísticos. Abrange ainda as atividades de apoio
técnico na aplicação das classificações por entidades internas ou externas.

8

158

Documento metodológico e suportes de recolha

Gestão dos documentos metodológicos e suportes de recolha de dados utilizados nas operações estatísticas realizadas no Sistema Estatístico Nacional (INE e entidades
com delegação de competências).

9

159

Variáveis e indicadores

Coordenação e gestão do repositório de variáveis e indicadores estatísticos, com a respetiva definição e caracterização das variáveis observadas e indicadores
disponibilizados pelas operações estatísticas do Sistema Estatístico Nacional e pelas fontes administrativas usadas para fins estatísticos.

Metodologias de Normalização – Área 23

10

166

Metodologias Gerais de Recolha de Informação

Abrange as tarefas de definição de metodologias genéricas para a recolha de dados e para o relacionamento com os respondentes.

11

167

Metodologias Gerais de Análise de Dados

Abrange as tarefas de definição de modelos genéricos para codificação de variáveis, associadas a classificações.

12

168

Metodologias Gerais de Amostragem e Inferência

Abrange as tarefas de definição de metodologias de aplicação geral, e não específica a um determinado inquérito.

13

169

Metodologias Gerais de Tratamento de Não Respostas

Abrange as tarefas de definição de metodologias de aplicação geral, e não específica a um determinado inquérito.

14

170

Metodologias Gerais de Controlo de Qualidade Estatística

Abrange as tarefas de definição do conteúdo dos relatórios de qualidade, a definição de indicadores de qualidade estatística e metodologias para o seu cálculo.

15

171

Metodologias Gerais de Proteção da Confidencialidade

Abrange as tarefas de estudos de métodos para a proteção da confidencialidade.

16

172

Metodologias de Avaliação da Carga Estatística

Abrange as tarefas de definição de metodologias que permitam a avaliação da carga estatística e a definição de medidas para a sua redução.

17

173

Metodologias de Produção de Estimativas Rápidas

Abrange as tarefas de estudos de métodos para a produção de estimativas rápidas.
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Quadro 2 – Descrição das atividades estatísticas previstas para 2013, do domínio da Coordenação Estatística, de acordo com a Classificação Geral de Atividades do INE
ATIVIDADE ESTATÍSTICA
Nº
Ord
1

Cód.
CGA
2

Designação

Descrição

3

4

Infraestruturas de Geoinformação – Área 24

18

185

Base Geográfica de Referenciação da Informação

Abrange as tarefas de manutenção e atualização da Base Geográfica de Referenciação de Informação - BGRI. Promover a utilização da BGRI2011 no âmbito da
divulgação de resultados dos Censos 2011.

19

186

Base de Segmentos de Arruamentos

Abrange as tarefas de construção e manutenção da Base de Segmentos de Arruamentos - BSA.

20

187

Base de Georreferenciação de Edifícios

Abrange as tarefas de consolidação, manutenção e atualização da Base Geográfica de Edifícios - BGE.

21

188

Metodologias de Geointegração da Informação Estatística

Abrange as tarefas de gestão e manutenção da GEODATABASE do Sistema de Informação Geográfica (INESIG) e de desenvolvimento de metodologias de integração
com o Data Warehouse.

Procedimentos e Práticas de Coordenação – Área 27

22

193

Coordenação da Receção de Fontes Administrativas

Abrange as tarefas gestão dos fluxos de informação relativos a fontes administrativas, nomeadamente no âmbito da coordenação da qualidade estatística dos dados do
fluxo, e também no âmbito da sua coordenação interna.

23

194

Certificação Técnica e Registo das Operações Estatísticas

Controlar todo o processo de certificação técnica das operações estatísticas de acordo com a OS e fazer o registo dos instrumentos de notação.

24

196

Gestão de Procedimentos e Fluxos de Informação Estatística

Abrange as tarefas de coordenação que asseguram a gestão de procedimentos e fluxos de informação estatística entre Portugal (INE e outras entidades produtoras de
estatísticas oficiais) e o Eurostat, em particular, a gestão do eDamis (electronic Data files Administration and Management Information System).

25

213

Coordenação do sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável Desenvolvimento e disponibilização regular do conjunto de indicadores definidos para monitorizar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (ENDS2015). O
(IDS)
INE obteve uma subvenção do Eurostat para o desenvolvimento dos IDS, cuja conclusão (que inclui a primeira divulgação dos IDS e a elaboração de um relatório final)
será em julho.
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2. Plano de Publicações para 2013
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

INE

2012

Anual

30/dez/13

2014

Estatísticas Multitemáticas - Área 29

1

Anuário Estatístico de Portugal 2012

Compêndio de informação essencial sobre o país, com desagregação ao nível das regiões NUTS II agrupada por
grandes temas: “O território”, “As pessoas”, ”A atividade económica” e “O Estado”.
Apresenta-se uma análise da informação referente a cada um dos 28 sub-capítulos do Anuário, combinando
essencialmente texto, mapas, gráficos, tabelas de informação e de indicadores.

2

Retrato Territorial de Portugal

Esta publicação apresenta uma caracterização socioeconómica do território português. Encontra-se estruturada em
três domínios – Qualificação territorial, Qualidade de vida e coesão, Crescimento e Competitividade – e, em cada
edição, são tratadas diferentes temáticas associadas a estes domínios.

INE

2011

Bienal

18/jun/13

28/jun/13

3

Anuário Estatístico Regional - Algarve 2012

4

Anuário Estatístico da Regional - Alentejo 2012

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
E
Emprego,
passando
d pela
l S
Saúde,
úd a Ati
Atividade
id d económica
ó i eoA
Ambiente.
bi t Edit
Editados
d para cada
d uma ddas R
Regiões
iõ NUTS II
do nosso país, têm uma estrutura temática única que permite comparações temporais e regionais.
Edição bilingue (português e inglês).

INE

2012

A l
Anual

12/d /13
12/dez/13

-

5

A ái E
Anuário
Estatístico
t tí ti dda R
Regional
i l - Li
Lisboa
b 2012

6

Anuário Estatístico da Regional - Centro 2012

7

Anuário Estatístico da Regional - Norte 2012

8

As Pessoas 2011 - Edição 2013

Publicação, em formato de brochura e simultaneamente em português e inglês, que sintetiza um conjunto de
indicadores, apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, relacionados com 6 temáticas: População, Educação,
Cultura e lazer, Saúde, Trabalho e Proteção social.

INE

2011

Anual

25/jan/13

7/mar/13

9

A Península Ibérica em Números/La Península Ibérica en Cifras
2012 - Edição 2013

Esta publicação visa, por um lado, apresentar a situação de Portugal e Espanha relativamente a um conjunto de
indicadores que cobrem, numa abordagem genérica, os grandes temas que caracterizam a vida das nossas
sociedades e por outro mostrar a posição que cada um dos países ocupa no contexto da União Europeia,
relativamente a alguns indicadores em áreas temáticas tão diversas como a tecnologia e o mercado de trabalho,
passando pela educação e pelos transportes.

INE

2012

Anual

27/dez/13

-

10

Boletim Mensal de Estatística 2013

O Boletim Mensal de Estatística contém os principais dados estatísticos mensais e trimestrais organizados nos
seguintes capítulos: Síntese de Destaques; Contas Nacionais Trimestrais; População e Condições Sociais;
Agricultura, Produção Animal e Pesca; Indústria e Construção; Comércio Interno e Internacional; Serviços; Finanças
e Empresas; Comparações Internacionais.

INE

2013

Mensal

mês(n)+18d.u.

-

11

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL, VOLUME 11, Nº 1, march
2013

4/abr/13

8/abr/13

12

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL
JOURNAL, VOLUME 11,
11 Nº 22, June
2013

5/jul/13

10/jul/13

13

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL, VOLUME 11, Nº 3,
November 2013

4/dez/13

6/dez/13

Mar-13
Publica artigos científicos que desenvolvam métodos estatísticos científicos inovatórios e introduzam investigação
original abarcando todas as áreas das Probabilidades e Estatística e suas aplicações. É só editada versão em inglês.
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

População – Área 31
14

Censos 2011 - Antecedentes, Metodologia e Conceitos

A presente publicação destina-se a habilitar os utilizadores estatísticos com os instrumentos metodológicos e
organizativos fundamentais, utilizados na preparação, recolha e tratamento dos dados destes recenseamentos, de
modo a melhor compreender e interpretar os respetivos resultados.

INE

8/fev/13

18/fev/13

15

IInquérito
é it dde Q
Qualidade
lid d ddos C
Censos 2011 - M
Metodologia
t d l i e
Resultados

A publicação contém informação sobre a metodologia e os procedimentos utilizados na execução do Inquérito de
Qualidade e no emparelhamento dos dados desta operação com os dados censitários. Inclui resultados detalhados
sobre os indicadores de cobertura e de conteúdo.

INE

10/mai/13

20/mai/13

16

Estatísticas Demográficas 2012

Publicação de análise dos principais acontecimentos demográficos em Portugal, de forma a evidenciar as tendências
e aspetos mais relevantes. Composta por oito capítulos que abarcam as seguintes temáticas: síntese dos principais
acontecimentos demográficos do ano de referência; evolução e composição da população residente por sexo e idade
e ppopulação
p ç por
p nacionalidade e naturalidade; natalidade (nados-vivos);
(
) mortalidade geral,
g
mortalidade fetal e neonatal; nupcialidade e divórcios e fluxos migratórios internacionais. Inclui, ainda, um conjunto de quadros detalhados
com os principais indicadores demográficos.

INE

25/out/13

-

17

Revista de Estudos Demográficos Nº 53

7/jun/13

18/jun/13

7/nov/13

19/nov/13

18

Revista de Estudos Demográficos Nº 54

Aborda um conjunto alargado de temas demográficos atuais direta ou indiretamente relacionados com a população,
nomeadamente: envelhecimento, conjuntura demográfica, educação , fecundidade, família e conjugalidade,
mortalidade e longevidade, migrações e questões de género.

2012

Anual

1º Sem. 13
INE

Semestral
2º Sem. 13

Trabalho, Emprego e Desemprego – Área 34
19

Estatísticas do Emprego 2013

Publicação trimestral onde se divulgam e analisam as principais estimativas obtidas a partir do Inquérito ao Emprego,
designadamente: população ativa, população empregada, população desempregada, população inativa, taxa de
atividade, taxa de emprego e taxa de desemprego.

20

Boletim Estatístico

21

INE

2013

Trimestral

trim(n)+38d

-

Publicação que sistematiza informação estatística mensal sobre aspetos relevantes da evolução do mercado de
trabalho
trabalho.

GEE/MEE

2012/2013

Mensal

último dia útil de
cada mês

-

Séries "Quadros de Pessoal"

Publicação que sistematiza um conjunto de indicadores sobre as empresas e os respetivos trabalhadores, para um
período de dez anos.

GEE/MEE

2001-2011

Anual

30/set/13

-

22

Séries "Acidentes de Trabalho"

Publicação que reúne um conjunto de indicadores sobre acidentes de trabalho, para um período de dez anos.

GEE/MEE

2000-2010

Anual

31/dez/13

-

23

Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos

Síntese de informação sobre empregos vagos abrangendo todos os setores de atividade económica com exceção da
Agricultura, Famílias com Empregados Domésticos, Atividades dos Organismos Internacionais e outras Instituições
Extra-Territoriais e organizações políticas e organizações religiosas.

GEE/MEE

2012/2013

Trimestral

trim(n)+90d

-

24

Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho

Publicação com informação semestral sobre os níveis dos ganhos médios mensais e duração remunerada do
trabalho, bem como trabalhadores por conta de outrem abrangidos pela retribuição mínima mensal garantida.

GEE/MEE

out/2012 (síntese)
2012 (publicação)
abr/2013 (síntese)

Semestral

31/mai/13
29/nov/13
20/nov/13

-
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

GEE/MEE

2011 (síntese)
2011 (publicação)

Anual

30/set/13
31/out/13

-

25

Acidentes de Trabalho

Publicação com informação relativa a Acidentes de Trabalho, com elementos relativos à ocorrência do acidente, à
caracterização da entidade empregadora, do acidentado e do acidente e das suas consequências.
Excetua-se desta informação a administração central, regional e local e os Institutos Públicos que não tenham
transferido a responsabilidade de acidentes de trabalho para uma entidade seguradora.

26

Quadros de Pessoal

Publicação com informação relativa ao Anexo A (Quadro de Pessoal) do Relatório Único, com dados relativos à
estrutura empresarial, emprego, remunerações, duração do trabalho e contratação coletiva.
Excetua-se desta informação a administração central, regional e local e os Institutos Públicos (sendo para estas
entidades apenas aplicável relativamente aos trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho).

GEE/MEE

28/fev/13

2011 (publicação)
Anual
2012 (síntese)

-

29/nov/13

27

Inquérito aos Salários por Profissões na Construção

Síntese de informação trimestral sobre os níveis e evolução da Taxa de Salário nas profissões mais significativas da
Construção Civil.

GEE/MEE

2012/2013

Trimestral

mês(n)+105d

-

28

Relatório da Atividade dos Serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho

Síntese de informação relativa ao Anexo D (SST) do Relatório Único, com dados sobre as condições de segurança e
saúde no trabalho.
Excetua-se desta informação a administração central, regional e local e os Institutos Públicos (sendo para estas
entidades apenas aplicável relativamente aos trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho).

GEE/MEE

2012 (síntese)

Anual

31/dez/13

-

Educação, Formação e Aprendizagem – Área 36

29

Aprendizagem ao Longo da Vida - Inq. à Educação e Formação
de Adultos 2011

Esta publicação procede a uma apresentação compreensiva dos resultados do Inquérito à Educação e Formação de
Adultos (IEFA) e tem como objectivo principal caracterizar as múltiplas dimensões do comportamento da população
portuguesa adulta na sua relação com a participação em actividades de aprendizagem.

INE

2011

Indefinida

24/mai/13

7/jun/13

30

Estatísticas da Educação - 2011/2012

A publicação "Estatísticas da Educação" inclui dados sobre alunos, professores/docentes e pessoal não docente. A
informação a apresentar incluirá todos os níveis de ensino (da educação pré-escolar ao ensino superior).

DGEECMEC

2011/2012

Anual

31/mai/13

-

31

Estatísticas da Educação (Educação Pré-Escolar, Ensinos Básico
e Secundário) - 2011/2012 - Jovens

A publicação inclui elementos estatísticos sobre alunos matriculados em modalidades de educação e formação
destinadas a jovens (educação pré-escolar, ensino básico e secundário).

DGEECMEC

2011/2012

Anual

14/jun/13

-

32

Estatísticas da Educação (Ensinos Básico e Secundário) 2011/2012 - Adultos

A publicação inclui elementos estatísticos sobre adultos inscritos em modalidades de educação e formação (ensino
básico e secundário).

DGEECMEC

2011/2012

Anual

24/jun/13

-

33

Perfil do Aluno 2011/2012

A publicação apresenta o perfil do aluno de acordo com os seguintes parâmetros: idade, sexo, nível de ensino,
modalidade de ensino e resultados escolares. A informação a apresentar incluirá todos os níveis de ensino (da
educação pré-escolar ao ensino superior).

DGEECMEC

2011/2012

Anual

8/jul/13

-

34

Perfil do Docente 2011/2012

A publicação apresenta o perfil de alguns grupos de docência através de indicadores estatísticos previamente
selecionados.

DGEECMEC

2011/2012

Anual

15/jul/13

-
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

35

Perfil do Docente 2011/2012 - Biologia e Geologia

-

36

Perfil do Docente 2011/2012 - Educação Física

-

37

Perfil do Docente 2011/2012 - Física e Química

As publicações
A
bli
apresentam o perfil
fil dos
d docentes
d
pertencentes ao grupo dde ddocência
ê i apresentado
d através
é dde
indicadores estatísticos previamente selecionados. A informação a apresentar incluirá a educação pré-escolar, ensino
básico e secundário.

DGEECMEC

2011/2012

Anual

30/set/13

38

Perfil do Docente 2011/2012 - Matemática

-

39

Perfil do Docente 2011/2012 - Português

-

40

Perfil do Docente 2011/2012 - Língua estrangeira

-

41

Regiões em Números

A publicação, composta por 5 volumes autónomos, inclui uma súmula da informação estatística relativa a alunos,
recursos humanos e tecnológicos, em cada um dos concelhos de Portugal Continental.

DGEECMEC

2011/20112

Anual

26/jul/13

-

42

Educação
ç em Números - 2013

A publicação, em formato pocket book, inclui elementos estatísticos sobre alunos matriculados, pessoal docente,
ppessoal não docente,, estabelecimentos de educação
ç e ensino e modernização
ç tecnológica
g . A informação
ç a
apresentar incluirá todos os níveis de ensino (da educação pré-escolar ao ensino superior).

DGEECMEC

2011/2012

Anual

26/jul/13
j

-

43

Estatísticas do Ensino Superior - Registo Biográfico de Docentes
do Ensino Superior

Apresenta os resultados do inquérito estatístico anual relativos à qualificação académica e situação profissional dos
docentes dos estabelecimentos de ensino superior.

DGEECMEC

2012/2013

Anual

29/nov/13

-

44

Diplomados no Ensino Superior

Apresenta os resultados dos diplomados no Ensino Superior.

DGEECMEC

2011/2012

Anual

24/jun/13

-

45

Estatísticas sobre Formação Profissional

Publicação com informação relativa ao Anexo C do Relatório Único, com dados sobre a execução da formação
profissional proporcionada pelas entidades empregadoras.

GEE/MEE

2011

Anual

31/dez/13

-

INE

2012

Anual

23/dez/13

-

Cultura, Desporto e Lazer – Área 37

46

Estatísticas da Cultura 2012

Publicação anual onde se divulga informação sobre o setor cultural abrangendo as seguintes temáticas: ensino
cultural, emprego cultural, propriedade intelectual, empresas culturais, comércio internacional, participação cultural,
património cultural,
cultural artes plásticas,
plásticas materiais impressos e de literatura
literatura, recintos culturais
culturais, espetáculos ao vivo,
vivo
cinema, distribuição videográfica, radiodifusão, despesas das famílias em cultura, financiamento público das
atividades culturais.
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

Estudo estatístico de caracterização dos municípios portugueses sob o ponto de vista do poder de compra.

INE

2011

8/nov/13

8/nov/13

Esta publicação divulga informação relativa às estatísticas do ambiente, em termos económico-financeiros e físicos.
Apresenta os resultados relativos às empresas produtoras de bens, tecnologias e serviços de ambiente e às
despesas com a proteção do ambiente em três setores institucionais (administrações públicas, empresas e
instituições sem fins lucrativos) e os dados físicos nas áreas do abastecimento de água,
água drenagem e tratamento de
águas residuais e resíduos não urbanos e urbanos.

INE

2012

Anual

20/dez/13

-

A Síntese Económica de Conjuntura é uma publicação de acompanhamento da conjuntura destinada a quem
necessita de indicações seguras acerca das tendências do crescimento da procura, da produção, do mercado
preços Contém informação atualizada e apresentada de modo a permitir avaliar o estado da
trabalho e dos preços.
economia no momento da análise e antever a sua evolução provável a curto prazo. Esta análise é suportada por um
conjunto de quadros e gráficos dos principais indicadores da economia portuguesa que são complementados por
diversos outros relativos à evolução da produção, da procura, do mercado de trabalho e dos preços na União
Europeia, Estados Unidos e Japão.

INE

2012/2013

Mensal

mês(n)+13d.u.

-

Empresas em Portugal 2011

Divulgação
Di
l ã de
d resultados
lt d apurados
d a partir
ti ddo Si
Sistema
t
de
d Contas
C t Integradas
I t
d das
d Empresas,
E
que possibilita
ibilit a
caracterização do comportamento económico-financeiro das empresas, através de um conjunto de variáveis com
relevância significativa para o sector empresarial e de rácios financeiros, de utilização corrente na análise financeira
empresarial. Pretende-se ainda, com base em indicadores demográficos sobre empresas, caracterizar a dinâmica
empresarial.

INE

2011

Anual

28/mar/13

-

A Atividade Económica 2012 - Edição 2013

Publicação, em formato de brochura e simultaneamente em português e inglês, que sintetiza um conjunto de
indicadores apresentados sob a forma de tabelas e gráficos
indicadores,
gráficos, caracterizadores da atividade económica de Portugal
abrangendo 14 temáticas: Ambiente; Contas nacionais; Preços; Empresas; Comércio internacional; Agricultura,
Floresta e Pescas; Indústria e energia; Construção e habitação; Comércio Interno; Turismo; Transportes;
Comunicações; Setor monetário e financeiro; Inovação e Conhecimento.

INE

2012

Anual

8/nov/13

12/nov/13

Território – Área 45

47

Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio 2011

Ambiente – Área 46

48

Estatísticas do Ambiente 2012

Conjuntura Económica e Preços – Área 51

49

Síntese Económica de Conjuntura

Empresas – Área 52

50

51
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

Publicação que divulga os primeiros resultados das estatísticas do Comércio Internacional de 2011 (resultados
preliminares), procedendo-se também à divulgação dos resultados definitivos de 2010 (saídas e entradas de bens,
saldo da balança comercial e comércio internacional de bens segundo as características das empresas).

INE

2012

Anual

31/jul/13

-

INE

2012

Anual

19/jul/13

-

INE

2013

Mensal

15º dia útil
do mês(n)

-

INE /
DGRM/MAMAOT

2012

Anual

31/mai/13

-

Comércio Internacional de Bens – Área 57

52

Estatísticas do Comércio Internacional 2012

Agricultura e Floresta – Área 60

53

Estatísticas Agrícolas 2012

Este anuário divulga um conjunto de informação relativa à agricultura, através dos temas: produção vegetal, animal e
florestal; economia agrícola através das contas económicas da agricultura, da silvicultura e preços e índices de
preços na agricultura e ainda a população ativa do setor. Inclui igualmente informação sobre a estrutura das
explorações agrícolas, qualidade e segurança alimentar, comércio internacional, balanços de aprovisionamento,
balança alimentar, bem como questões ambientais relacionadas com a agricultura.

54

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas 2013

O Boletim Mensal da Agricultura e Pescas divulga um conjunto de informação conjuntural relativa ao setor primário.
A estrutura desta publicação proporciona, através de dados, gráficos e tabelas disponibilizados, uma oportunidade de
acompanhar estas temáticas e analisar a evolução através das séries cronológicas apresentadas. A análise
qualitativa é acompanhada por alguns elementos gráficos.

Pescas – Área 61

55

Estatísticas da Pesca 2012

Esta publicação contém um conjunto de informação relativa à pesca, bem como a alguns setores da economia
nacional com ela relacionados.
Os dados estatísticos divulgados incidem sobre assuntos tão diversificados como descargas e capturas por portos,
espécies e NUTS II, mercado dos produtos da pesca e estruturas organizativas, a frota de pesca, número de
pescadores matriculados, informações relativas à indústria transformadora da pesca e aquicultura, comércio
internacional do setor da pesca e atividades correlacionadas e dados relativos aos “stocks” e níveis de exploração.

56

Estatísticas Mensais da Pesca

Informação relativa às descargas em portos nacionais e dados preliminares de capturas e esforço em pesqueiros
nacionais.

DGRM/MAMAOT

2012/2013

Mensal

mês(n)+30d

-

57

Datapescas

Resumo trimestral cumulativo das descargas de pescado fresco/refrigerado em portos nacionais; IPC; Comércio
externo dos produtos da pesca; Situação da frota de pesca nacional.

DGRM/MAMAOT

2011/2012/2013

Trimestral

trim(n)+60d

-

58

R
Recursos
da
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t t
comércio
é i internacional,
i t
i l etc.
t

DGRM/MAMAOT

2011/2012

A l
Anual

31/j l/13
31/jul/13

-

Indústria e Energia – Área 65
59

Estatísticas da Produção Industrial 2012

Informação da Produção Industrial, no que respeita a quantidades produzidas e vendidas, valor das vendas, por
produtos, ao nível da classificação de produtos Prodcom.

INE

2012

Anual

30/dez/13

-

60

Estatísticas Rápidas de Energias Renováveis

Informação sobre a produção de energia elétrica,
elétrica capacidade instalada e equipamentos de produção de energia.
energia

DGEG/MEE

2012/2013

Mensal

mês(n)+62d

-
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

61

Estatísticas Rápidas de Petróleo, Gás Natural e Carvão

Informação sobre consumos anuais de gás natural, petróleo e carvão.

DGEG/MEE

2012/2013

Mensal

mês(n)+62d

-

62

Fatura Energética

Informação sobre importações, consumos e preços das várias fontes de energia.

DGEG/MEE

2012

Anual

30/abr/13

-

Caracterização do parque habitacional através dos dados sobre o licenciamento de obras (licenças de obras emitidas
pelas Câmaras Municipais) e das obras concluídas (construções novas, ampliações, transformações, restaurações e
demolições de edifícios). É ainda disponibilizado um conjunto vasto de indicadores integrados no Sistema de
Indicadores das Operações Urbanísticas (SIOU), Estatísticas das Operações sobre Imóveis e do Inquérito Anual às
Empresas de Construção.

INE

2012

Anual

31/jul/13

-

Esta publicação divulga informação sobre a atividade das "Unidades Comerciais de Dimensão Relevante",
nomeadamente a caracterização dos estabelecimentos, horas de abertura ao público, pessoal ao serviço e
remunerações, volume de vendas por categoria de produtos e meios de pagamento. Apresenta ainda os resultados
da atividade de Comércio interno em Portugal, designadamente o volume de vendas ventilado por classificação de
produtos (CPA2008).

INE

2011

Anual

23/dez/13

-

Nesta publicação são divulgados os principais resultados estatísticos sobre a atividade desenvolvida nos diversos
setores dos Transportes em 2012: ferroviário; rodoviário de mercadorias; marítimo e aéreo. A informação é
apresentada em termos físicos, económicos e empresariais. Divulgam-se ainda indicadores sobre estradas,
acidentes de viação e veículos automóveis, bem como informação do comércio internacional desagregada pelos
diferentes modos de transporte. Apresenta ainda um novo capítulo relativamente aos setores de Serviços Postais e
Telecomunicações.
ç

INE

2012

Anual

31/out/13

-

Nesta publicação divulgam-se os principais resultados relativos à Procura Turística no âmbito das deslocações dos
residentes e sua caracterização, bem como da Oferta no Alojamento Turístico Coletivo, nomeadamente a capacidade
de alojamento disponível e movimento de hóspedes e dormidas nos estabelecimentos hoteleiros, parques de
campismo e colónias de férias. Apresenta-se ainda um enquadramento do setor do Turismo no contexto económico
mundial e nacional.

INE

2012

Anual

22/jul/13

-

Construção e Habitação – Área 66

63

Estatísticas da Construção e Habitação 2012

Comércio Interno - Área 70

64

Estatísticas do Comércio 2012

Transportes – Área 71

65

Estatísticas dos Transportes e Comunicações 2012

Turismo – Área 73

66

Estatísticas do Turismo 2012
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Quadro 3 - Plano de Publicações para 2013, por área de atividade

Nº Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

Período de
Refª

Periodicidade

Site

Papel

1

2

3

4

5

6

7

8

INE

2012

Anual

23/dez/13

-

Apresenta os resultados do IPCTN11, relativos a recursos humanos e financeiros do país em matéria de
Investigação e Desenvolvimento (I&D), por setores de execução.

DGEECMEC

2011

Anual

31/out/13

-

Serviços Especializados – Área 74

67

Estatísticas dos Serviços Prestados às Empresas 2012

Esta publicação divulga a informação produzida no âmbito de inquéritos realizados no Continente a 8 áreas de
serviços, a saber: “Atividades informáticas e conexas”, “Atividades de contabilidade, auditoria e consultoria”,
“Atividades de arquitetura, de engenharia e técnicas afins”, “Estudos de mercado e sondagens de opinião” ;
“Publicidade”; "Atividades jurídicas e dos cartórios notariais"; "Atividades de emprego" e "Atividades de ensaios e
análises técnicas
técnicas".

Ciência e Tecnologia – Área 80

68

IPCTN11: Sumários Estatísticos

Sociedade da Informação – Área 81

69

A Modernização Tecnológica das Escolas 2011/2012

A publicação apresenta informação estatística sobre, por exemplo, parque informático, software, equipamentos
multimédia, Internet, redes locais, cartão eletrónico do aluno.

DGEECMEC

2011/2012

Anual

28/jun/13

-

70

Administração Pública Eletrónica

Publicação dos principais indicadores sobre a utilização das TIC pela Administração Pública Central e Regional e
pelas Câmaras Municipais.

DGEECMEC

2013

Anual

20/dez/13

-

Outras Publicações

71

Relatório de Atividades do INE, I.P. e das Entidades com
Delegação de Competências do INE 2012

Informação exaustiva sobre as atividades desenvolvidas em 2011 pelo INE e pelas Entidades com delegação de
competências
p
do INE, tal como pprevistas no respetivo
p
Plano de Atividades. Especifica,
p
ainda, o desempenho
p
do INE
e dessas Entidades no que respeita ao calendário de disponibilidade de informação e Edição de Publicações e sobre
os recursos utilizados na execução do exercício de 2011 (humanos e financeiros).

INE

2011

Anual

30/jul/13

72

Plano de Atividades do INE, I.P. e das Entidades com Delegação
de Competências do INE 2013

Informação exaustiva sobre as atividades previstas para 2012 a desenvolver pelo INE e pelas Entidades com
delegação de competências do INE, devidamente alinhadas com as LGAEN 2008-2012. Salienta os principais
desenvolvimentos nas áreas da Metodologia, Recolha de Informação, Produção, Difusão, Tecnologias de Informação
e Cooperação Estatística Nacional e Internacional. Estima os recursos necessários (humanos e financeiros)
associados ao exercício de 2012.
2012

INE

2013

Anual

17/jan/13

73

Relatório e Contas 2012

Sintetiza a atividade desenvolvida pelo INE durante o ano, e apresenta as contas do Instituto de acordo com a
Legislação em vigor.

INE

2012

Anual

16/mai/13
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V. Recursos e Meios
Em 2013 a atividade estatística em geral vai dispor dos recursos humanos e financeiros que a seguir se
descrevem.

1. Recursos Humanos
O INE prevê afetar 676 trabalhadores/as do Quadro à execução do presente Plano de Atividades.
Recorrerá, ainda, a cerca de 500 prestadores de serviços em simultâneo (entrevistadores/as) para a
realização da recolha de informação.
As Entidades com Delegação de Competências do INE (GEE|MEE; DGEEC|MEC; DGPJ|MJ;
DGRM|MAMAOT; DGEG|MEE) afetarão 130 trabalhadores/as à atividade estatística.
No âmbito da Gestão dos Recursos Humanos, o INE continuará a diligenciar o reforço do seu corpo técnico
superior, por um lado para compensar a saída de trabalhadores que continua a ocorrer e, por outro, para
fazer face ao alargamento da produção estatística decorrente de decisões tomadas a nível nacional e/ou
imposto por Regulamentos Europeus.
Prosseguirá a Gestão de Recursos Humanos por Objetivos no quadro do Sistema Integrado de Avaliação
do Desempenho da Administração Pública (SIADAP), sistema de avaliação precedido por um planeamento
e definição de objetivos em cascata, ao nível do INE, das unidades orgânicas e de trabalhadores/as.
De acordo com os recursos financeiros disponíveis, a Formação Profissional — e a sensibilização de
trabalhadores/as e dirigentes para a sua importância — continuará a constituir uma componente essencial
da gestão dos recursos humanos no INE e o seu programa permanecerá aberto aos técnicos das entidades
membros do Sistema Estatístico Nacional.
A Comissão de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho continuará a contribuir para a melhoria da
qualidade de vida de trabalhadores/as a nível laboral.
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2. Recursos Financeiros
Em 2013, prevê-se que os encargos com a produção estatística do INE e das Entidades com Delegação de
Competências do INE atinjam cerca de 35 milhões e meio de Euros, correspondendo 88% deste montante à
atividade a desenvolver pelo INE. Nas Entidades com delegação de competências destaca-se o GEE/MEE,
que afetará à produção estatística cerca de 1,3 milhões de Euros.
No conjunto das áreas associadas à produção cerca de um terço (14 áreas) é responsável por
aproximadamente 75% dos custos totais da atividade estatística prevista para 2013:

Custos da Atividade Estatística previstos para 2013, em 1000 Euros, por área
Indústria e Energia

1085.61

Educação, Formação e Aprendizagem

1091.14

Cooperação Internacional

1151.78

Turismo

1364.86

Agricultura e Floresta

1366.36

Comércio Internacional de Bens

1409.17

Rendimento e Condições de Vida

1427.27

População

1474.44

Difusão Estatística

1585.83

Tecnologias de Informação e Comunicação

1657.23

Contas Nacionais

1900.84

Justiça

2065.44

Trabalho, Emprego e Desemprego

4409.70

Conjuntura Económica e Preços

4439.66
0
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Destacam-se, com custos superiores a 4 milhões de euros, as áreas “Conjuntura Económica e Preços” e
“Trabalho, Emprego e Desemprego”, responsáveis no conjunto por cerca de 25% dos custos totais.
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QUADRO 4 - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ÁREAS DE ATIVIDADE, EM 2013 - TOTAL
(INE e Entidades com Delegação de Competências do INE)
Custo total das atividades estatísticas
Áreas de Atividade (a)

(1)

Número total Número total
de atividades de pessoal

(1000 euros)

INE

Entidades com
delegação de
competências

Total

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(2)

(3)

21 - Ficheiros de Unidades Estatísticas

4

11.1

574.12

22 - Metainformação Estatística

4

8.1

443.28

443.28

23 - Metodologias de Normalização

8

16.8

859.09

859.09

24 - Infraestruturas de Geoinformação

4

22.8

948.80

948.80

27 - Procedimentos e Práticas de Coordenação
29 - Estatísticas Múltitemáticas

4

5.7

321.53

321.53

2

3.7

203.72

203.72

16

20.6

1474.44

1474.44

1

1.8

152.27

34 - Trabalho, Emprego e Desemprego

15

87.7

3199.81

35 - Rendimento e Condições de Vida

6

13.6

1427.27

36 - Educação, Formação e Aprendizagem

8

34.1

247.60

37 - Cultura, Desporto e Lazer

8

5.8

233.01

233.01

38 - Saúde e Incapacidades

8

9.7

455.21

455.21

Áreas de atividade estatística de produção

31 - População
32 - Famílias

39 - Proteção Social

574.12

152.27
1209.89

4409.70
1427.27

843.54

1091.14

4

2.7

112.10

34

24.4

1097.62

41 - Proteção Civil e Segurança do Consumidor

1

0.1

2.12

2.12

42 - Sistema de Indicadores Sociais

1

0.8

48.43

48.43

45 - Território

6

4.3

234.71

234.71

46 - Ambiente

12

7.7

320.58

320.58

50 - Contas Nacionais

15

41.8

1900.84

1900.84

51 - Conjuntura Económica e Preços

29

76.8

4439.66

4439.66

52 - Empresas

10

16.2

673.87

673.87

6

9.0

336.27

336.27
1409.17

40 - Justiça

54 - Administrações Públicas
57 - Comércio Internacional de Bens

112.10
967.82

2065.44

2

36.7

1409.17

26

17.9

1366.36

6

3.3

44.89

66.23

111.12

28

26.3

598.61

487.00

1085.61

66 - Construção e Habitação

8

9.4

402.17

70 - Comércio Interno

2

4.2

157.95

157.95

12

13.6

523.80

523.80

60 - Agricultura e Floresta
61 - Pescas
65 - Indústria e Energia

71 - Transportes

1366.36

402.17

72 - Comunicações

2

0.5

23.59

23.59

73 - Turismo

5

14.4

1364.86

1364.86

74 - Serviços Especializados

1

3.0

120.90

80 - Ciência e Tecnologia

4

17.3

31.83

469.50

501.33

81 - Sociedade da Informação
Outras áreas de atividade estatística
11 - Gestão da Qualidade

7

13.8

575.21

99.60

674.81

120.90

2.9

140.39

140.39

12 - Comunicação Institucional

9.7

356.23

356.23

14 - Relacionamento com os Respondentes

4.9

171.34

171.34

32.9

1657.23

1657.23

18 - Tecnologias de Informação e Comunicação

1

85 - Difusão Estatística

38.1

1585.83

1585.83

90, 91, 92, 93 - Cooperação Internacional

11.9

1151.78

1151.78

Total
Áreas de atividade não estatística do INE

310

686.1

10 - Planeamento

6.5

16 - Recursos Humanos

24.0

17 - Recursos Materiais e Financeiros

29.2

Conselho Superior de Estatística (atividade 004)

6.4

Outras ativ. gestão e administ. e custos de estrutura
Total dos recursos humanos das áreas de
atividade não estatística do INE
Total dos recursos humanos do SEN

53.6

31388.49

4143.58

35532.07

119.7
805.8

(a) Baseadas na Classificação Geral de Atividades do INE
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QUADRO 5 - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ÁREAS DE ATIVIDADE EM 2013-INE
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Áreas de Atividade (a)
(1)

Número de
Atividades
(2)

Total

técnico
superior

técnico
profissional

Custo direto das
atividades
(1000 euros)

Custo total das
atividades
estatísticas
(1000 euros)

(3)=(4)+(5)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pessoal (em número)

Áreas de ativ. estatística de produção
21 - Ficheiros de Unidades Estatísticas

4

11.1

22 - Metainformação Estatística

4

8.1

5.0
6.1

6.1
2.0

454.95

574.12

352.18

443.28

23 - Metodologias de Normalização

8

16.8
22.8

2.4
14.5

859.09

4

14.4
8.3

674.03

24 - Infraestruturas de Geoinformação

754.19

948.80

27 - Procedimentos e Práticas de Coordenação

4

5.7

4.0

1.7

253.46

321.53

2

3.7

2.9

0.8

157.90

203.72

16

20.6

13.4

7.2

1149.14

1474.44

29 - Estatísticas Multitemáticas
31 - População
32 - Famílias

1

1.8

1.4

0.4

118.27

152.27

34 - Trabalho, Emprego e Desemprego

6

44.2

18.7

25.5

2479.98

3199.81

35 - Rendimento e Condições de Vida

6

13.6

7.8

5.8

1106.07

1427.27

36 - Educação, Formação e Aprendizagem

1

4.6

4.6

0.0

193.27

247.60

37 - Cultura, Desporto e Lazer

8

5.8

1.5

4.3

180.84

233.01

38 - Saúde e Incapacidades

8

9.7

7.5

2.2

354.66

455.21

39 - Proteção Social

4

2.7

1.2

1.5

87.32

112.10

40 - Justiça

1

0.4

0.4

0.0

846.99

1097.62

41 - Proteção Civil e Segurança do Consumidor

1

0.1

0.0

0.1

1.66

2.12

42 - Sistema de Indicadores Sociais

1

0.8

0.5

0.3

37.79

48.43

45 - Território

6

4.3

4.3

0.0

183.14

234.71

3.8

3.9

249.86

320.58

46 - Ambiente

12

7.7

50 - Contas Nacionais

15

41.8

40.1

1.7

1467.81

1900.84

51 - Conjuntura Económica e Preços

29

76.8

32.6

44.2

3433.78

4439.66

52 - Empresas

10

16.2

9.6

6.6

526.79

673.87

54 - Administrações Públicas

6

9.0

3.5

5.5

262.31

336.27

57 - Comércio Internacional de Bens

2

36.7

12.0

24.7

1096.87

1409.17
1366.36

26

17.9

8.2

9.7

1064.32

61 - Pescas

60 - Agricultura e Floresta

2

1.0

0.3

0.7

35.33

44.89

65 - Indústria e Energia

1

15.3

4.4

10.9

464.00

598.61

66 - Construção e Habitação

8

9.4

3.6

5.8

319.15

402.17

70 - Comércio Interno

2

4.2

2.2

2.0

122.88

157.95

12

13.6

4.5

9.1

408.23

523.80

71 - Transportes
72 - Comunicações

2

0.5

0.3

0.2

18.50

23.59

73 - Turismo

5

14.4

6.3

8.1

1056.68

1364.86

74 - Serviços Especializados

1

3.0

1.2

1.8

94.13

120.90

0

0.8

0.8

0.0

24.87

31.83

4

10.3

4.7

5.6

445.58

575.21

80 - Ciência e Tecnologia
81 - Sociedade da Informação
Outras áreas de atividade estatística
11 - Gestão da Qualidade

2.9

2.8

0.1

139.30

140.39

12 - Comunicação Institucional

9.7

2.9

6.8

287.46

356.23

14 - Relacionamento com os Respondentes
18 - Tecnologias de Informação e Comunicação

1

4.9

0.9

4.0

132.16

171.34

32.9

24.4

8.5

1316.94

1657.23
1585.83

85 - Difusão Estatística

38.1

10.6

27.5

1263.72

90, 91, 92, 93 - Cooperação Internacional

11.9

10.4

1.5

918.54

1151.78

555.8

292.1

263.7

24535.05

31388.49

1145.49

1 - Total das áreas de atividade estatística

223

Áreas de atividade não estatística
10 - Planeamento

6.5

3.2

3.3

16 - Recursos Humanos

24.0

10.9

13.1

804.87

17 - Recursos Materiais e Financeiros

29.2

3.5

25.7

757.48

Conselho Superior de Estatística (atividade 004)
Outras ativ. gestão e admin. e custos de estrutura
2 - Total das áreas de ativ. não estatística
3 - Total das áreas de atividade estatística e
não estatística [ 1 + 2 ]

6.4

3.5

2.9

272.88

53.6

30.3

23.3

3872.72

119.7

51.4

68.3

6853.44

675.5

343.5

332.0

31388.49

(a) Baseadas na Classificação Geral de Atividades do INE
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QUADRO 6 - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ÁREAS DE ATIVIDADE EM 2013,
ENTIDADES COM DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO INE

Entidade

(1)

Pessoal (em número)

Número de
atividades
Total

técnico
superior

técnico
profissional

(5)

(6)

Custo
Custo
reportado das estimado das
atividades
atividades
(1000 euros) (1000 euros)

(2)

(3)

(4)=(5)+(6)

(7)

(8)

GEE/MEE

9

43.5

12.5

31.0

1183.50

1209.89

GEE/MEE

2

3.5

1.5

2.0

101.38

103.64

DGEEC/MEC

5

26.0

24.0

2.0

739.90

739.90

40 - Justiça

DGPJ/MJ

33

24.0

6.0

18.0

930.03

967.82

61 - Pescas

DGRM/MAMAOT

4

2.3

0.6

1.7

61.97

66.23

DGEG/MEE

27

11.0

8.0

3.0

472.00

487.00

80 - Ciência e Tecnologia

DGEEC/MEC

4

16.5

15.5

1.0

469.50

469.50

81 - Sociedade da Informação

DGEEC/MEC

3

3.5

2.5

1.0

99.60

99.60

130.3

70.6

59.7

4057.88

4143.58

Áreas de Atividade Estatística de Produção
34 - Trabalho, Emprego e Desemprego
36 - Educação, Formação e Aprendizagem

65 - Indústria e Energia

Total das Áreas de Atividade Estatística Entidades com Delegação de Competências

87

(a) Baseadas na Classificação Geral de Atividades do INE
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Instituto Nacional de Estatística
Para a execução das atividades da sua responsabilidade, constantes no presente Plano de Atividades, ao
INE foi atribuída uma dotação de cerca de 32,7 milhões de euros, com a seguinte proveniência:
-

Orçamento do Estado (OE2013)

-

Receitas Próprias

30 802 986 €
1 934 455 €

Ou seja, cerca de 94% do financiamento da atividade do Instituto terá origem no Orçamento do Estado,
correspondendo os restantes cerca de 6% a Receitas Próprias provenientes de subvenções financeiras do
EUROSTAT, da venda de publicações e da prestação de serviços.
De acordo com o projeto de Lei do OE 2013, esta dotação será objeto das seguintes reduções:
a) 790 937 € (770 075 € na dotação do OE e 20 862 € nas dotação de Receitas Próprias), imposta pela
obrigatoriedade de constituição de uma “Reserva”;
b) 475 752 €, imposta por cativos em diversas rúbricas.
Deste modo, a dotação disponível, no montante de cerca de 31,5 milhões € poderá vir a revelar-se
insuficiente para cobrir todas as despesas com as operações e outras atividades estatísticas correntes e
novas, a reposição do subsídio de Natal (cerca de 1,6 milhões de euros), e as eventuais novas admissões
necessárias para a execução deste plano de atividades.

Quadro 7

Execução Financeira (Ótica Orçamento do Estado)
2011-Realizado

2012-Estimativa
Execução

2013-Orçamento

Variação 2013

1. RECEITAS

74,055,168

32,051,731

32,737,441

O. Funcionamento (Orçamento Corrigido)

70,855,577

28,361,911

30,802,986

8.61%

2,741,774

3,689,820

1,934,455

-47.57%

457,817

0

0

Receitas Próprias (Cobradas e Saldos Integrados)
PIDDAC - Capital (Orçamento Corrigido)

2.14%

-

2. DESPESAS

64,928,423

30,257,920

32,737,441

8.19%

Pessoal Quadro, Requisitados e Cont. a Prazo

23,550,306

20,462,350

22,500,230

9.96%

Pessoal Regime Tarefa/Avença (entrevistadores)

28,825,593

3,250,000

5,082,000

56.37%

Fornecimentos e Serviços Externos

12,226,917

6,283,000

5,024,937

-20.02%

325,607

262,570

130,274

-50.39%

9,126,745

1,793,811

0

Investimentos
3. SALDO ORÇAMENTAL (1-2)
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ANEXO 1
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO TOTAL DA
PRODUÇÃO ESTATÍSTICA
A previsão do custo da produção estatística, estimada no Quadro 6, resulta do somatório dos
custos da atividade estatística prevista para o INE e para as Entidades com Delegação de
Competências do INE.
A previsão do custo da atividade estatística do INE foi calculada numa ótica económica, de acordo
com a metodologia que se descreve:
a) Custos diretos ou diretamente imputáveis às atividades estatísticas/missão, tais
como: remunerações (estimadas com base no tempo de trabalho afeto a cada atividade),
questionários, material diverso, honorários (entrevistadores e outros), deslocações e
estadas e ajudas de custo, comunicação, correios e subcontratos.
Para cada atividade podem concorrer mais do que uma Unidade Orgânica. Em regra, para
cada atividade estatística foram contabilizados, como concorrendo de forma direta, a
Unidade Orgânica responsável pela operação, o Departamento de Recolha de Informação,
o Departamento de Metodologias e Sistemas de Informação (na parte que respeita aos
Métodos Estatísticos e desenvolvimento de aplicações específicas para cada operação).
b) Custos das atividades não estatísticas das Unidades Orgânicas de produção/missão,
tais como: custos indiretos (os quais não são possíveis de imputação a qualquer atividade)
e custos imputados a atividades de apoio à produção/missão. Estes custos são imputados
às atividades estatísticas dessas unidades orgânicas na proporção dos custos diretos
destas.
c) Custos das atividades não estatísticas das Unidades Orgânicas de apoio à
produção/missão. Representam os custos das Unidades Orgânicas de apoio à
produção/missão, os quais ocorrem por serem necessárias à realização das atividades
estatísticas. Para contabilizar a totalidade dos custos provocados por cada atividade
estatística, distribui-se a totalidade dos custos das atividades não estatísticas das Unidades
Orgânicas de apoio à produção/missão (incluindo os custos indiretos) pelas atividades
estatísticas. Esta imputação foi feita através de uma distribuição proporcional destes
custos.
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O cálculo do custo de cada operação estatística é, assim, apurado do seguinte modo:

CP = [CD + CUP + CUA]
onde:
CP corresponde aos custos globais de produção de uma determinada operação
estatística;
CD são os Custos Diretos (descritos na alínea a);
CUP são os custos das atividades não estatísticas (incluindo os custos indiretos)
originados na(s) Unidade(s) que contribui(em) diretamente para a produção de uma
operação estatística (descritos na alínea b);
CUA são os custos das atividades não estatísticas (incluindo os custos indiretos)
das Unidades de apoio (descritos na alínea c).

Quadro 8 - Rubricas de Custos por Natureza, consideradas pelas Entidades com Delegação de Competências do INE

DGEEC/
MEC

DGEG/
MEE

DGPJ/
MJ

DGRM/
MAMAOT

GEE/
MEE

Material de escritório

X

X

X

X

X

Material de computador

X

X

X

X

X

Comunicação - correios

X

X

X

Comunicação - Tel, fax, telex.

X

X

X

X

X

Deslocações e estadas - País

X

Deslocações e estadas - Estrang.

X

X

X

X

X

X

X

X

RUBRICAS

Custos Diretos
Instrumentos de notação/Mat. diversos

X

X

X

Honorários / Subcontratos
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Difusão
Formação profissional

X

X

X

Remunerações

X

X

X

X

X

X

X

Ajudas de custo

X

X

X

Subsídio de refeição

X

X

X

Encargos sobre remunerações

X

X

Outros custos com pessoal

X

X

Outros fornecimentos e serviços

X

X

Subsídio de férias e Natal

X
X
X
X

X

Custos Indiretos
Eletricidade e água

X

Combustíveis

X

Livros e documentação técnica

X

Rendas de edifícios

X

Alugueres e juros

X

Despesas de representação

X

X

X
X

X

X

X

Seguros

X

Conservação e reparação - Equip.informát.

X

Conservação e reparação - Outros

X

X

X

Amortizações
Limpeza, higiene e conforto

X

X

Vigilância e segurança

X

X
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Dado que os custos reportados por cada Entidade não são comparáveis entre si, nem com os
valores reportados para o INE, uma vez que as diferentes Entidades incluíram no custo reportado
um conjunto diferente de rubricas orçamentais, levou-se a cabo uma correção, que consistiu numa
imputação de custos a algumas das rubricas que não foram orçamentadas em cada uma das
outras Entidades (Quadro 8). Esta imputação teve por referência os valores que elas assumem no
INE, tal como se apresenta no Quadro 9.

Quadro 9 – Valores que as Rubricas de custos assumem no INE
Rubricas

Valores assumidos no INE

Eletricidade e Água

0,0089

Material de Escritório e Computador

0,0015

Comunicações – Correios

0,0066

Comunicações – Telefone

0,0070

Deslocações e Estadas Estrangeiro

0,0101

Conservação e Reparação – Equipamento Informático

0,0137

Conservação e Reparação – Outros Equipamentos

0,0086

Limpeza, Higiene e Conforto

0,0104

Vigilância e Segurança

0,0076

Ajudas de Custo Estrangeiro

0,0029

Ao ler os valores do Custo Estimado das Atividades, importa ter presente que os números nela
apresentados resultam deste exercício de imputação. No exercício apenas se imputaram rubricas
que pareceram essenciais para levar a cabo a atividade, não tendo sido imputados, por exemplo,
quaisquer custos associados ao trabalho de campo, uma vez que estes têm um peso no INE não
comparável ao peso que assumirá noutras entidades. A estimativa apresentada poderá, assim,
subestimar o verdadeiro custo da produção estatística nacional.
Por outro lado, também não é seguro que o peso relativo que as rubricas imputadas representam
no INE corresponda ao peso que assumem noutras Entidades. No entanto, esta metodologia,
apesar das limitações reconhecidas, parece ser uma primeira boa aproximação para avaliar o custo
total das atividades previstas no presente Plano de Atividades.
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