A UTILIZAÇÃO DE MICRODADOS
PELOS INVESTIGADORES
SESSÃO DE REFLEXÃO

ORGANIZAÇÃO

DATA

LOCAL

OBJETIVO

CONSELHO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA

29 DE OUTUBRO | 14H00 – 17H30

INE | Edifício Sede | Salão Nobre | Av. António José de Almeida, Lisboa

Os investigadores apresentam necessidades especiais de informação estatística oficial, designadamente
para desenvolvimento de trabalhos de investigação, mas também para a preparação de teses de doutoramento e mestrado. No passado recente foram dados passos significativos pelas Autoridades Estatísticas
relativamente à acessibilidade aos dados estatísticos oficiais pela comunidade académica. Contudo,
existem e persistem alguns constrangimentos, designadamente legais, que se colocam à utilização dos
microdados. O que fazer para os ultrapassar?
Perceber de que modo é que as Autoridades Estatísticas se devem posicionar face às necessidades dos
investigadores, como é que estes percecionam o que pode ser feito, quais as dificuldades no acesso à
informação estatística oficial e ainda conhecer soluções, nacionais e europeias, que permitam ultrapassar
estes constrangimentos, são alguns dos objetivos que se pretende atingir com a realização desta sessão
de reflexão.

PROGRAMA

14H00 | RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES
14H30 | ABERTURA
Francisco Lima – Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Vice-presidente do CSE

14H50 | Oportunidades para a investigação e para as políticas públicas criadas pelos dados
administrativos

Francesco Franco – Membro do CSE, Vice-presidente da Secção Permanente de Estatísticas
Económicas, Professor da NOVA SBE

15H10 | 16H50
Moderadores | Pedro Telhado Pereira – Representante do Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas no CSE, Presidente da Secção Permanente de Estatísticas
Económicas, Professor Catedrático da Universidade da Madeira e Francesco Franco
Acesso à informação estatística oficial para fins de investigação científica
Pinto Martins – Diretor do Serviço de Difusão do Instituto Nacional de Estatística
BPLIM – A experiência recente do laboratório de investigação em microdados do Banco de Portugal
Paulo Guimarães – Diretor-Adjunto do Departamento de Estudos Económicos, Responsável pelo
Laboratório de Microdados do Banco de Portugal

16H00 | Pausa para café
Micro-dados fiscais e desenho de políticas públicas
Susana Peralta – Professora da NOVA SBE
Estabelecimento de parcerias no sistema de informação do mercado de trabalho
Pedro Martins – Professor da Queen Mary, University of London

17H00 | DEBATE
17H30 | ENCERRAMENTO

