Nº 24 | fevereiro de 2020

O Plenário do Conselho Superior de Estatística reuniu a 21 de fevereiro:
-

Aprovou o seu Plano de Atividades para 2020;

-

Emitiu parecer favorável sobre os Planos de Atividades para 2020 das Autoridades Estatísticas
(AE) - Instituto Nacional de Estatística (e Entidades com Delegação de Competências), Banco de
Portugal (atividade estatística), Serviço Regional de Estatística dos Açores e Direção Regional de
Estatística da Madeira.

O Conselho recomendou ainda às entidades competentes que as Autoridades Estatísticas sejam,
em tempo útil, dotadas dos recursos humanos e financeiros necessários à execução dos seus
Planos de Atividade para 2020.
54ª Deliberação do CSE
(http://cse.ine.pt)

As atividades do Sistema Estatístico Nacional (SEN) previstas para 2020 respeitam as linhas de
orientação estratégica para o período 2018-2022 e anuais definidas a nível nacional e europeu:
legislação nacional, do Sistema Estatístico Europeu e do Sistema Europeu de Bancos Centrais.
A necessidade de informação estatística tem vindo a ser diversificada, crescente e exigente. As
estatísticas oficiais, recolhidas e divulgadas de acordo com procedimentos públicos e rigorosos,
constituem o instrumento adequado a uma análise consistente das múltiplas dimensões da
realidade.
Destacam-se como objetivos mais relevantes para a atividade do SEN, em particular no que respeita
às Autoridades Estatísticas, em 2020:


assegurar uma produção estatística de qualidade, atual e relevante, a inovação e modernização
metodológica e tecnológica do processo estatístico, a melhoria da acessibilidade e da utilização
das estatísticas oficiais, a contínua melhoria dos canais de comunicação e a promoção ativa da
literacia estatística;



dar prioridade, na medida dos recursos disponíveis e em particular da adequação de recursos
humanos, à satisfação da procura crescente de informação estatística, a nível nacional, europeu e
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internacional, enquanto instrumento indispensável à análise atempada e rigorosa da situação
económica, financeira, social e ambiental, à tomada de decisão fundamentada por parte dos
agentes económicos e à avaliação sustentada das diversas políticas;


prosseguir o fortalecimento da cooperação institucional e interinstitucional, nomeadamente na
condução de projetos específicos e relevantes para os Sistemas Estatísticos Nacional e Europeu,
em particular no reforço da utilização de fontes administrativas e outras, de forma a minimizar os
custos da produção estatística e a carga sobre os respondentes (cidadãos e as empresas).

A atividade do Conselho Superior de Estatística em 2020 será marcada, entre outros
desenvolvimentos:
-

pela preparação do Relatório de Avaliação do Estado do SEN 2017-2019 correspondente ao
mandato dos membros do Conselho;

-

pelo acompanhamento da observância dos princípios fundamentais do SEN pelas Autoridades
Estatísticas;

-

pelo acompanhamento da execução dos objetivos das AE, seja em operações como a preparação
dos Censos 2021, seja em projetos em desenvolvimento, como a preparação pelo INE de uma
solução que permita caracterizar as condições, origens e trajetórias da população portuguesa;

-

a definição de indicadores que permitam aferir as desigualdades sociais, bem como dos
respeitantes à identificação das dimensões pertinentes na área da competitividade e
produtividade da Economia Portuguesa, terão igualmente particular relevância;

-

pelo acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e da
implementação do sistema de indicadores de contexto/resultado do Portugal 2020.

Serão promovidas ações de reflexão e sensibilização das entidades da Administração Pública e
entidades privadas, com vista à mais intensiva utilização dos dados administrativos para fins
estatísticos.
Numa perspetiva de adequar o seu modelo de funcionamento a novas realidades, o Conselho irá
refletir sobre alterações que se revelem necessárias de forma a aumentar a sua eficiência.
Destacam-se como atividades a desenvolver pelas Autoridades Estatísticas em 2020:
-

PRODUÇÃO DA INFORMAÇÃO


Realização do Inquérito Piloto dos Censos 2021 e desenvolvimento do Programa de Controlo e
Avaliação da Qualidade dos Censos 2021 (INE);



Elaboração da Base da População Residente 2019;
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Preparação de operações relevantes como o Inquérito às Despesas das Famílias 2021, o
Inquérito à Segurança no Espaço Público e Privado 2021, visando a preparação de uma
operação estatística com representatividade nacional sobre a problemática da violência de
género (INE);



Início do estudo de viabilidade da realização do Inquérito às condições, origens e trajetórias da
população residente (INE);



Realização do Inquérito à Identificação das Necessidades de Qualificações nas Empresas 2020
(INE);



Realização de uma nova edição do Inquérito às Práticas de Gestão 2019 (INE);



Preparação de uma nova edição do Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico
(INE, DGEG, ADENE):



Preparação do Inquérito à Situação Financeira das Famílias 2020 (INE, Banco de Portugal);



Realização do segundo Inquérito piloto às Necessidades Especiais de Educação nos
Estabelecimentos de Ensino Superior – caraterização da situação educativa do aluno
(DGEEC/Med|MCTES).

-

DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO


Divulgação dos resultados do Inquérito à Fecundidade 2019 (INE);



Divulgação dos resultados do Inquérito Nacional de Saúde 2019, realizado em articulação com
o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INE);



Divulgação da Conta Satélite do Mar para 2016-2018 e divulgação dos resultados das Contas
Satélite regulares, nomeadamente nas áreas do Turismo, Saúde, Ambiente e Agricultura (INE);



Divulgação de séries longas para a economia portuguesa, compatíveis com a nova base 2016
das Contas Nacionais Portuguesas (INE em colaboração com o Banco de Portugal);



Consolidação e crescimento do novo BPstat, Portal das estatísticas do Banco de Portugal,
designadamente nas vertentes da divulgação de novos conteúdos estatísticos e de novas
funcionalidades de exploração no BPstat;



-

Divulgação dos resultados do Inquérito à Estrutura de Ganhos 2018 (GEP/MTSSS).

COOPERAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL


Representação de Portugal e participação ativa em diversos fora internacionais (Nações Unidas
e OCDE) e em estruturas europeias com particular relevância para as estatísticas nacionais
(Sistema Estatístico Europeu e Sistema Europeu de Bancos Centrais);
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Cooperação para o desenvolvimento dos sistemas estatísticos de outros países, em particular
dos países de língua portuguesa, a nível bilateral e no quadro da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP

-

LITERACIA EM ESTATÍSTICA
Continuação da atividade de promoção da literacia em estatística, nomeadamente através de
ações de divulgação direcionadas para os diferentes grupos/tipos de utilizadores.

No exercício das suas competências enquanto Autoridades Estatísticas, os Serviços de Estatística das
Regiões Autónomas manterão responsabilidades na produção e difusão de estatísticas e estudos de
âmbito regional; por outro lado, participarão nos projetos nacionais levados a cabo no âmbito do
SEN, com destaque para o Recenseamento Agrícola e para o Inquérito Piloto dos Censos 2021.
Em 2020, os recursos financeiros e humanos necessários à execução do Plano de Atividades do
Sistema Estatístico Nacional terão a seguinte expressão:

ENTIDADES

RECURSOS HUMANOS

1. Conselho Superior de Estatística

304.690 €

2. INE e entidades com delegação

INE: 47,732 milhões € *

INE: 910 **

EDC: 4.054 milhões €

EDC: 119

de competências (EDC)

*

RECURSOS FINANCEIROS (€)
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3. Banco de Portugal

n.d.***

87

4. Serviço Regional de Estatística dos Açores

1.7 milhões €

51

5. Direção Regional de Estatística da Madeira

1.4 milhões €

47

O valor da dotação inicial atribuída ao INE para 2020 não contempla os custos com os recenseamentos em curso,
Recenseamento Agrícola 2019 e Censos 2021, e Infraestrutura Nacional de Dados, no montante de 15.070.000 euros; à data
de preparação do Plano de Atividades, o orçamento do INE já foi reforçado em 5,3 milhões de euros para as atividades
referidas, sendo que o restante valor também será atribuído no decurso de 2020). Inclui os recursos afetos à atividade do
CSE.

** O total de 910 trabalhadores (técnicos superiores especialistas em estatística, assistentes técnicos e assistentes
operacionais); inclui os recursos afetos à atividade do CSE e os 222 técnicos superiores com contrato a termo certo para as
operações censitárias (RA2019 e Censos 2021). Estão ainda previstos 700 prestadores de serviços em simultâneo
(entrevistadores/as) para recolha de informação da atividade corrente e 1300 para o RA2019.
*** n.d. – não disponível
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