Para que servem as

ESTATÍSTICAS?
Que uso diário lhes damos?

Seminário
21.10.2013
14h00 - 18h00

Evento comemorativo | Ano Internacional da Estatística
Organização: CSE | INE

O Ano Internacional da Estatística - "Statistics2013" - é uma iniciativa à escala mundial
que visa o reconhecimento da importância da Estatística nas sociedades.
O Conselho Superior de Estatística e o Instituto Nacional de Estatística concorrem para
este objetivo com a realização do Seminário "Para que servem as estatísticas? Que uso
diário lhes damos?", tema em linha com o objetivo estratégico para o Sistema
Estatístico Nacional (SEN), para o quinquénio 2013-2017: "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".
Pretende-se, neste contexto, promover - de forma articulada, no âmbito do SEN - o
aumento da literacia estatística e a eliminação de barreiras que dificultem a utilização
das estatísticas oficiais.
O Seminário pretende sensibilizar para o impacto e reconhecimento do papel das
estatísticas oficiais em todas as esferas da Sociedade, bem como promover a troca de
ideias sobre a melhor forma de as comunicar para que sejam compreendidas e
corretamente interpretadas e avaliadas.

Produzir estatísticas em que todos contam.
Divulgar estatísticas ao serviço da Sociedade.
Estatísticas Oficiais: instrumento de extrema relevância
para os governos e cada vez mais utilizado e reconhecido
pelos cidadãos.
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Programa
14H00 | RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES
14H30 | ABERTURA
Alda de Caetano Carvalho | Presidente do INE
e Vice-Presidente do CSE

14H45 | “KEYNOTE SPEAKER”
“The role of official statistics in the EU”
Walter Radermacher | Diretor Geral do Eurostat
15H30 | A ESTATÍSTICA NOS MEDIA
O que vemos quando lemos as estatísticas
Pedro Santos Guerreiro | Diretor do “Jornal de Negócios”
16H00 - PAUSA PARA CAFÉ

16H15 | COMO COMUNICAR PARA PROMOVER A ESTATÍSTICA
Moderador | Pedro Telhado Pereira | Professor Catedrático da Universidade da Madeira;
membro do CSE
Levar a estatística oficial à sociedade
Helena Cordeiro | Vogal do Conselho Diretivo do INE; membro do CSE
Perspetivar o futuro da comunicação estatística: o contributo do Banco de Portugal
João Cadete de Matos | Diretor do Departamento de Estatística do BdP; membro do CSE
Estatísticas como fator de conhecimento e de liberdade: a contribuição da PORDATA
Maria João Valente Rosa | Diretora da PORDATA; Professora Universitária; membro do CSE
17H15 | DEBATE ABERTO
18H00 | ENCERRAMENTO
Alda de Caetano Carvalho | Presidente do INE e Vice-Presidente do CSE

