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358ª DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA
RELATIVA AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CONSELHO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA 2007

Considerando que nos termos das suas competências o Conselho Superior de Estatística (CSE) desempenha
um conjunto de actividades no âmbito da orientação e coordenação do Sistema Estatístico Nacional (SEN);

Considerando que o Relatório de Actividades deve reflectir a avaliação do grau de execução das acções
programadas no respectivo Plano de Actividades;

Nos termos das suas competências o Conselho Superior de Estatística, na reunião plenária de 11 de Julho de
2008, delibera aprovar, após parecer favorável da Secção Permanente de Planeamento, Coordenação e
Difusão, o Relatório de Actividades do CSE relativo ao ano 2007.

O Conselho sublinha que a sua actividade se intensificou significativamente ao longo de 2007 verificandose, simultaneamente, uma maior integração das diferentes áreas de actuação que se traduziu num mais
elevado nível de concretização das suas competências no domínio da coordenação do Sistema Estatístico.
Foi, neste contexto, crucial o envolvimento dos vogais do Conselho, assim como de outros técnicos
convidados a participar nas actividades do Conselho e em particular a dinâmica implementada pelos
Presidentes de Secções, quer no âmbito das suas responsabilidades directas, quer nas orientações emitidas
nas áreas estratégicas para o Sistema Estatístico.

Foi assim possível a concretização dos objectivos definidos para 2007:
•

Desenvolver, sempre que adequado, acções de reflexão visando a melhor integração do SEN.

•

Aumentar a sua capacidade de coordenação do SEN e a eficácia das suas decisões.

•

Modernizar os processos associados ao seu funcionamento interno.

De entre as actividades desenvolvidas destaca-se pela sua relevância a definição de uma estratégia para o
Sistema Estatístico Nacional (SEN) para o período 2008-2012.
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Em destaque ainda:
•

Ao nível da coordenação do SEN os resultados alcançados ao nível da aprovação de
nomenclaturas estatísticas, em particular a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas,
Revisão 3, e o início dos trabalhos de articulação institucional e coordenação de procedimentos
harmonizados e eficientes para a adopção da CAE;

•

O início do acompanhamento da operação censitária do INE Censos 2011;

•

A disponibilização, a partir de Junho, da Website do Conselho;

•

Os eventos e apresentações que se realizaram, os quais permitiram projectar externamente o
Conselho e a sua actividade.

Finalmente o Conselho dirige um voto de louvor e apreço à Secretária e ao Secretariado do CSE pelo
profissionalismo e dedicação demonstrados que se revelaram essenciais para a concretização dos trabalhos
do Conselho durante o ano de 2007.

Lisboa, 11 de Julho de 2008

A Vice-Presidente do CSE, Alda de Caetano Carvalho
A Secretária do CSE, Maria da Graça Fernandes Caeiro Bento

