DOCT/5016/CSE/S
10ª DELIBERAÇÃO DA SECÇÃO PERMANENTE DE ESTATÍSTICAS SOCIAIS
RELATÓRIO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE ESTATÍSTICAS DO MERCADO DE TRABALHO RELATIVO
AO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO NA ÁREA DAS ESTATÍSTICAS DO
MERCADO DE TRABALHO
Considerando que o Conselho Superior de Estatística (CSE) constitui um fórum de debate entre produtores e
utilizadores de estatísticas oficiais, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e consolidação do
Sistema Estatístico Nacional (SEN) no contexto dos novos desafios tecnológicos e metodológicos que se
colocam às estatísticas oficiais.
Considerando que as Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial aprovadas pelo CSE para o período 20182022 definiram as seguintes linhas de atuação, entre outras:
-

“Reforçar a apropriação e utilização de dados administrativos e de dados provenientes de outras fontes
de dados disponíveis, nomeadamente digitais, através do aprofundamento da cooperação com as
entidades públicas e privadas detentoras de informação relevante e credível para a produção das
estatísticas oficiais, visando minimizar o esforço solicitado aos cidadãos e outras entidades na resposta às
necessidades das Autoridades Estatísticas.

-

Alargar a produção das estatísticas oficiais das áreas económica, financeira, social e ambiental, às novas
realidades como a economia digital, o comércio eletrónico e outras de particular relevância,
designadamente no âmbito dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, da
globalização e competitividade, do turismo, do trabalho, das desigualdades sociais e dos movimentos
migratórios.

-

Adotar estratégias de difusão e comunicação adequadas aos vários segmentos de utilizadores,
recorrendo a Tecnologias de Informação e Comunicação mais avançadas, designadamente na melhoria
dos portais de estatísticas, e incorporando mecanismos que facilitem a identificação de novas
necessidades estatísticas”.

Considerando que as competências e composição do Grupo de Trabalho sobre Estatísticas do Mercado de
Trabalho (GTEMT) foram atualizadas pela Secção Permanente de Estatísticas Sociais (SPES) em março de 2014
(5ª Deliberação da Secção), constituindo uma das suas competências: “Pronunciar-se sobre novas
necessidades de informação e o aprofundamento da existente, tendo em consideração as fontes disponíveis
e formas eficientes de obtenção.”
Considerando que:

-

tendo em vista o cumprimento da referida alínea do seu mandato e a transversalidade do tema, o GTEMT
preparou, em 2017, um questionário dirigido a várias entidades designadamente, representadas no
Conselho, no Grupo e noutros Grupos de Trabalho do CSE cujo âmbito de intervenção se interseta;
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-

o GTEMT apresentou um Relatório síntese tendo por objetivo a sistematização e análise dos resultados
registados no contexto do levantamento efetuado, bem como as reflexões e um conjunto de
considerações gerais, conclusões e propostas/recomendações consideradas pertinentes pelo Grupo;

-

as conclusões obtidas permitirão dar resposta a um conjunto de sugestões apresentadas pelos
utilizadores, contemplando aspetos de âmbito geral, mas incidindo também em operações estatísticas
desta área.

A Secção Permanente de Estatísticas Sociais, reunida em 9 de julho de 2019, nos termos das competências
previstas no número 2 do Anexo D da 27ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística, delibera:
1. Emitir parecer favorável sobre o Relatório com o levantamento de necessidades de informação
identificadas junto de um vasto conjunto de utilizadores no âmbito das estatísticas produzidas e
divulgadas com referência ao Mercado de Trabalho, apresentado pelo Grupo de Trabalho sobre
Estatísticas do Mercado de Trabalho.
2. Recomendar às entidades produtoras de informação estatística listadas no anexo à Deliberação, a
melhor colaboração, cooperação e articulação com vista ao aprofundamento da necessária análise e
debate,

designadamente

com

os

utilizadores

da

informação,

para

concretização

das

propostas/recomendações.
A Secção salienta, por último, a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho reconhecendo
o seu elevado grau de detalhe, o qual permite uma sistematização e análise dos resultados do
levantamento das necessidades de informação de um conjunto de utilizadores, consideradas pertinentes no
âmbito das estatísticas do mercado de trabalho.

Lisboa, 9 de julho de 2019

O Presidente da Secção, Gustavo Cardoso
A Secretária do CSE, Maria da Graça Fernandes Caeiro Bento
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ANEXO
GRUPO DE TRABALHO SOBRE ESTATÍSTICAS DO MERCADO DE TRABALHO
PROPOSTAS / RECOMENDAÇÕES NO ÂMBITO DO LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES DE INFORMAÇÃO

Âmbito global

- Ponderar a existência de um “Portal do Utilizador de Estatísticas” integrado eventualmente no Portal do INE, para
promover a identificação e localização da informação estatística nacional bem como a sistematização de
redundâncias (ou não) existentes e, em simultâneo, contribuir como espaço virtual de promoção da literacia
estatística (alinhada com um dos objetivos estratégicos do CSE).

- Melhorar o acesso à informação através dos sites (tornando-os mais intuitivos, objetivos e claros para os
utilizadores), clarificar e publicitar melhor a possibilidade de efetuar pedidos específicos de dados, com o objetivo
de aumentar a facilidade de acesso público às estatísticas.

- Aumentar o detalhe nos indicadores difundidos, em particular em termos de NUTS e CAE, entre outros, dentro das
possibilidades das fontes estatísticas e/ou administrativas, tendo em atenção evitar-se uma carga excessiva sobre
os respondentes.

- Desagregar um maior número dos indicadores publicados por sexo.
- Procurar harmonizar conceitos e critérios nas estatísticas difundidas.
- Disponibilizar indicadores atualizados sobre temas como o voluntariado e a precariedade do emprego, a
discriminação no emprego e na profissão.

- Continuar a melhorar a publicação de estatísticas com oportunidade, pontualidade e atualidade.

Âmbito específico

OPERAÇÃO

ENTIDADES

ESTATÍSTICA

PRODUTORAS

PROPOSTAS/RECOMENDAÇÕES

- Estudar a viabilidade de obtenção de estatísticas sobre o mercado de

trabalho mais detalhadas, como a atividade económica e a região
NUTS II, através da utilização de dados administrativos, do recurso a
ESTATÍSTICAS SOBRE O

Instituto Nacional

EMPREGO

de Estatística (INE, IP)

modelos estatísticos e melhoria do desenho amostral.
- Melhorar a difusão de indicadores segundo a dimensão setorial

facilitada junto do público em geral, através designadamente do portal
do INE, bem como reforçar o seu nível de detalhe, sempre que a
qualidade estatística dos dados o permita.
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- Avaliar a possibilidade de disponibilização pública de indicadores

adicionais sobre a população empregada segundo a atividade
económica, cruzando com outras dimensões do Inquérito ao Emprego,
como o grupo etário, sempre que a qualidade estatística dos dados o
permita.
- Fazer o levantamento e análise exaustivos de eventuais redundâncias

existentes entre operações estatísticas e fontes administrativas para fins
Instituto Nacional

ESTATÍSTICAS SOBRE

de Estatística (INE, IP)

REMUNERAÇÕES E

Gabinete de Estratégia

DURAÇÃO DO

e Planeamento

TRABALHO

(GEP/MTSSS)

estatísticos, o que eventualmente poderá conduzir à supressão de
algum dos referidos inquéritos e, decorrente disso, à redução da carga
estatística sobre os respondentes. Através deste levantamento será
proporcionado

um

administrativas,

como

aproveitamento
no

caso

das

mais

eficaz

Declarações

de

fontes

Mensais

de

Remunerações da Segurança Social, e correspondente disponibilização
pública de dados.
- Avaliar o impacto da antecipação e simplificação da recolha de

RELATÓRIO ÚNICO –
QP E OUTROS ANEXOS

Gabinete de Estratégia
e Planeamento
(GEP/MTSSS)

dados, de modo a possibilitar a sua disponibilização mais oportuna aos
utilizadores em geral.
- Possibilitar a construção de quadros à medida do utilizador, de forma a

retirar carga administrativa sobre o GEP.
Direção-Geral da
Administração e do
Emprego Público

ESTATÍSTICAS DE
EMPREGO PÚBLICO

(DGAEP/MF) e GEP

- Desenvolver a nova plataforma do SIOE (SIOE+), à semelhança e com a

abrangência de temas do Relatório Único, a fim de, simultaneamente,

disponível para DGAEP

suprir grande parte das lacunas de informação existentes no sistema

e INE para as Estatísticas

atual e de viabilizar a harmonização de dados entre os setores público e

de Emprego Público no

privado.

que diga respeito a
articulação com o RU

- Fazer

TRABALHO
TEMPORÁRIO

o

levantamento

e

análise

exaustivos

das

várias

fontes

Instituto do Emprego e

administrativas, com vista à otimização da recolha de informação junto

Formação Profissional

das empresas de trabalho temporário, incluindo o recurso à recolha

(IEFP/MTSSS) e GEP/MSSS

eletrónica e ao aprofundamento dos dados para fins estatísticos.

4

