Nº 14 | abril de 2015

A Secção Permanente de Estatísticas Sociais do Conselho Superior de Estatística (CSE),
reunida no dia 16 de abril, manifestou a sua discordância relativamente a afirmações
proferidas publicamente pondo em dúvida a credibilidade e a fiabilidade das estatísticas
oficiais produzidas e divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

No contexto das intervenções tornadas públicas sobre a qualidade das estatísticas divulgadas
pelo Instituto Nacional de Estatística, a Secção Permanente de Estatísticas Sociais entende
dever sublinhar o seguinte:
1.

As estatísticas divulgadas pelo INE são produzidas de acordo com regras, metodologias e
procedimentos definidos com base em padrões de qualidade reconhecidos a nível
internacional. As metodologias adotadas são amplamente debatidas e disponibilizadas aos
utilizadores. O Conselho Superior de Estatística valida estes procedimentos e a
informação que deles resulta, reconhecendo a sua fiabilidade e credibilidade.

2.

A introdução de revisões é uma prática comum e, nalguns casos, regular – inerente ao
processo de produção de estatísticas oficiais – e está enquadrada por uma Política de
Revisões, transparente, clara, fundamentada metodologicamente e do conhecimento
público. Representa, para os utilizadores, uma garantia da permanente preocupação das
Autoridades Estatísticas com a qualidade das estatísticas que produzem e divulgam.

3.

As afirmações proferidas revelam a necessidade de continuar a promover-se a literacia
estatística, de modo a reduzir o campo para dúvidas sobre a seriedade e profissionalismo
do trabalho e a credibilidade do Sistema Estatístico Nacional.
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4.

Dúvidas sobre a informação estatística divulgada devem ser colocadas diretamente à
entidade responsável pela sua produção e divulgação, que deverá esclarecê-las com
clareza e rapidez.

5.

As estatísticas são um bem público, fundamental para o adequado conhecimento do
Passado e do Presente de qualquer Sociedade e para a preparação do seu Futuro.

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