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I. Enquadramento

Compromisso público do SEBC no domínio das estatísticas europeias

As estatísticas europeias são produzidas em paralelo pelo Sistema Europeu
de Bancos Centrais (SEBC) e pelo Sistema Estatístico Europeu (SEE). Os dois

pilares responsáveis pelas estatísticas europeias seguem sistemas de
qualidade similares i) o compromisso público do SEBC no domínio das
estatísticas europeias e, ii) o código de conduta para as estatísticas europeias
A atividade estatística do SEBC assenta num mandato legal de recolha, produção e divulgação
de estatísticas nos domínios de competência do SEBC e encontra-se desenvolvida de acordo

com as normas, orientações e boas práticas acordadas a nível europeu e internacional
O compromisso público toma em consideração os referenciais de qualidade do FMI (DQAF e
SDDS Plus) que se enquadram nos Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais da ONU e
encontra-se devidamente articulado com o código de conduta para as estatísticas europeias
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II. Princípios do Compromisso Público

As estatísticas do SEBC regem-se
por um conjunto de princípios
que abrangem

Enquadramento institucional

Processos de produção estatística

Estatísticas de elevada qualidade

Impacto na qualidade das

Os processos para o desenvolvimento,

Disponibilização de dados com

estatísticas e influencia a

recolha, processamento e divulgação

elevada qualidade

integridade, credibilidade da

são o elemento central de todos os

produção e divulgação das

sistemas estatísticos

estatísticas
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II. Princípios do Compromisso Público

Os princípios relevantes
aplicáveis

Enquadramento institucional

Processos de produção estatística

Estatísticas de elevada qualidade

1.

Independência profissional

7.

Metodologia sólida

11. Relevância

2.

Mandato para recolha de dados 8.

Procedimentos estatísticos adequados

12. Precisão e fiabilidade

3.

Adequação de recursos

Minimização do esforço de prestação

13. Atualidade

4.

Compromisso com a qualidade

de informação

14. Coerência e comparabilidade

5.

Segredo estatístico

6.

Imparcialidade e objetividade
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9.

10. Relação custo-benefício

15. Acessibilidade e clareza

III. Monitorização da implementação do Compromisso Público

O processo de monitorização aprovado assenta em três pilares
Pilar 1
Lançamento de um Questionário de Autoavaliação sobre o cumprimento
dos Princípios compreendidos no Enquadramento Institucional
(verificação dos princípios 1 a 6)

Pilar 2
Avaliação do cumprimento dos Princípios aplicáveis aos Processos
Estatísticos através de Ações de Auditoria realizadas no âmbito do Comité
de Auditoria Interna do SEBC – IAC (verificação dos princípios 7 a 10)
O Comité de Estatísticas (STC)
mandatou um Grupo de

Trabalho para definir o
processo de monitorização do
nível de implementação do
compromisso público
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Pilar 3
Avaliação do cumprimento dos Princípios relevantes para as Estatísticas
de elevada qualidade através dos Relatórios de Qualidade Anuais
elaborados pelo STC (verificação dos princípios 11 a 15)

III. Monitorização da implementação do Compromisso Público

O processo de monitorização da implementação
Pilar 1 – Monitorização da implementação dos Princípios 1 a 6
I.

Preparação de um questionário (39 questões) baseado nos
indicadores de boas práticas associados a estes princípios

II.

Respostas ao questionário realizadas no 1º Trimestre de 2015

III.

Análise das respostas ao questionário. Quando necessário, foram
solicitadas mais informações junto dos BCN

Recomendações do
Grupo de Trabalho para

o acompanhamento da
implementação do
compromisso público
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IV.

Preparação de um Relatório Síntese – em progresso

III. Monitorização da implementação do Compromisso Público

O processo de monitorização da implementação
Pilar 2 – Monitorização da implementação dos Princípios 7 a 10
As ações do IAC nos últimos anos incidiram sobre todos os domínios

estatísticos, verificando os seguintes aspetos:
I.

Cumprimento dos enquadramentos normativo e metodológico

II.

Procedimentos operacionais, fiabilidade e integridade da informação
estatística

III.

Processo de gestão da qualidade (existência de procedimentos de
controlo da qualidade estatística)

IV.
Recomendações do

Controlo do sistema e tecnologia de informação (sistemas de acessos,
back-up, segurança, confidencialidade dos dados, …)

Grupo de Trabalho para

o acompanhamento da
implementação do
compromisso público

Muitos dos indicadores de qualidade associados aos processos de produção
estatística são verificados nas operações do IAC. Balanço das operações de
auditoria em preparação: Relatório Síntese – em progresso
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III. Monitorização da implementação do Compromisso Público

O processo de monitorização da implementação
Pilar 3 – Monitorização da implementação dos Princípios 11 a 15
I.

O cumprimento dos indicadores associados aos princípios de qualidade
sobre as estatísticas de elevada qualidade é totalmente acompanhado
pelo STC com a preparação de Relatórios de Qualidade Anuais por
tipo de estatística

II.

Apresentação dos resultados num modelo normalizado que permita
fornecer aos utilizadores os resultados síntese apurados nos
Relatórios de Qualidade – em progresso

Recomendações do
Grupo de Trabalho para

o acompanhamento da
implementação do
compromisso público
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III.

O novo modelo de relatório será implementado na elaboração dos
Relatórios de Qualidade Anuais relativos a 2015 - 1º Trimestre de 2016

IV. Próximas Etapas

O GT irá preparar um relatório sobre a implementação do Compromisso Público do
SEBC para ser apresentado na reunião do STC de dezembro/2015, compreendendo:
 Resultado global do exercício de Autoavaliação sobre o cumprimento dos
princípios do Enquadramento Institucional
 Relatório Síntese das avaliações realizadas nas auditorias do IAC ao cumprimento
dos princípios aplicáveis aos Processos Estatísticos
Após aprovação no Conselho de Governadores o Relatório será publicado (T1/2016)

Implementação do novo modelo de Relatórios de Qualidade (T1/2016)
Os Relatórios de Qualidade das Estatísticas do ano de 2015 serão apresentados no
novo modelo normalizado com uma síntese dos resultados sobre a qualidade
O site do BCE passará a ter uma página web dedicada à Qualidade (final 2015)
Esta página irá fornecer aos utilizadores todas as informações relevantes sobre a
qualidade das estatísticas do SEBC (Política de Qualidade do SEBC, Relatórios de
Qualidade, Ponto de situação sobre a implementação do Compromisso Público)
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IV. Próximas Etapas

Calendário Síntese
•Relatório Síntese sobre as auditorias do IAC
aos Processos Estatísticos
•Nova página web dedicada à Qualidade

Dez15
•Resposta ao Questionário de
Autoavaliação
•Aprovação no STC das
recomendações do Grupo de
Trabalho
•Processo de monitorização
assente em 3 pilares

Mar15
Jan-Jun16

Jun14

Jul14-Dez14

• Preparação do Questionário de
Autoavaliação sobre os princípios do
Enquadramento Institucional
•Publicação do Relatório sobre os resultados do
questionário de autoavaliação e sobre a
qualidade dos Processos Estatísticos
•Relatórios de qualidade anuais de 2015
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V. Monitorização do compromisso público nas Estatísticas do Banco de Portugal

Monitorização do compromisso público nas Estatísticas do Banco de Portugal
Pilar 1 – Monitorização da implementação dos Princípios 1 a 6
Questionário de Autoavaliação - respondido no 1º trimestre de 2015
verificando de forma bastante favorável os indicadores de qualidade

Pilar 2 – Monitorização da implementação dos Princípios 7 a 10
Ações de Auditoria realizadas no âmbito do SEBC – IAC
Ações de Auditoria Interna realizadas no âmbito da atividade de auditoria
interna do BdP
Ações de Auditoria Estatística realizadas no âmbito da atividade do Núcleo
de Auditoria Estatística do Departamento de Estatística
A atividade estatística do Banco
de Portugal (BdP) tem como

enquadramento as principais
orientações e princípios de
qualidade estatística consagrados
internacionalmente

Pilar 3 – Monitorização da implementação dos Princípios 11 a 15
Relatórios de Qualidade Anuais elaborados sobre as principais estatísticas
da responsabilidade do BdP
Suplementos ao Boletim Estatístico do Banco de Portugal sobre a gestão da
qualidade nas estatísticas do BdP

Suplemento 1|2012
Suplemento 1|2013
Suplemento 1|2015
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Obrigado
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