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PLANO DE ACTIVIDADES
Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE)
Serviços Regionais de Estatística dos Açores e da Madeira

(para as

estatísticas nacionais)

Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA)
Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM)

Entidades com Delegação de Competências do INE

(no quadro da Lei nº 6/89)

Direcção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça [DGPJ|MJ]
Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura do Ministério da Agricultura, do
Desenvolvimento Rural e das Pescas [DGPA|MADRP]
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do Ministério da
Educação [GEPE|ME]
Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social [GEP|MTSS]
Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do
Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [GPEARI|MCTES]
Gabinete de Planeamento e Políticas [GPP] | Direcções Regionais de
Agricultura e Pescas [DRAP’s] do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas [MADRP]

Outras Entidades
Direcção-Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia e Inovação
[DGEG|MEI]
Direcção Geral de Saúde do Ministério da Saúde [DGS|MS]
Instituto de Informática, I.P. do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
[II|MTSS]
Instituto do Turismo de Portugal, I.P. do Ministério da Economia e Inovação
[TP|MEI]
UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P. do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior [UMIC|MCTES]
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SUMÁRIO EXECUTIVO
O Plano de Actividades do INE e de Outras Entidades Intervenientes na Produção
Estatística Nacional para 2009 foi elaborado pelo INE em estreita articulação com as
entidades intervenientes na produção de estatísticas oficiais por delegação de
competências conferida pelo INE ao abrigo da Lei nº 6/89, seguindo globalmente o
modelo adoptado nos últimos anos, conforme acordado com a Secção Permanente
de Coordenação Estatística.
O presente documento não inclui, como anteriormente, as actividades desenvolvidas
pelos Serviços de Estatística das Regiões Autónomas na esfera de competências das
estatísticas regionais, apenas abrangendo a sua actuação no âmbito das estatísticas
nacionais, como delegações do INE. Decorrente da nova Lei do SEN estas entidades
apresentarão ao Conselho Superior de Estatística os seus Planos de Actividades para
2009.
As Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional para 2008 – 2012 estabelecidas em
finais de 2007 para o Sistema Estatístico Nacional continuarão naturalmente a
enquadrar a actividade das entidades que estruturam o Sistema.
O documento apresenta os vários desenvolvimentos da actividade estatística previstos
para 2009 no âmbito da cadeia de produção estatística, isto é: na metodologia
estatística, na recolha de informação, na elaboração das estatísticas e na difusão.
Destaca, ainda, actividades no âmbito da gestão da qualidade e da cooperação
internacional.
É no contexto do Plano de Actividades que o Conselho Superior de Estatística define
anualmente as estatísticas que devem ser consideradas oficiais e de serviço público,
respectivamente nas alíneas b) e j) do artigo 13º da Lei nº 22/2008, de 13 de Maio (Lei
do Sistema Estatístico Nacional).
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DESTAQUES DA ACTIVIDADE ESTATÍSTICA EM 2009


Celebração de protocolos de delegação de competências do INE
em outras Entidades da Administração Pública para a produção de
estatísticas oficiais.



Realização do Recenseamento Agrícola 2009.



Intensificação da inventariação e aproveitamento de informação de
natureza administrativa susceptível de apropriação para fins
estatísticos.



Expansão da utilização de entrevista telefónica a várias operações,
nomeadamente ao Inquérito ao Emprego.



Intensificação da recolha de informação por via electrónica.



Continuação da preparação dos Censos 2011: realização do
segundo teste aos questionários e definição do modelo de
tratamento de dados.



Disponibilização de informação estatística
migratórios internacionais, relativa a 2008.



Redução do prazo de disponibilização da informação relativa a áreas
relevantes (Empresas, Comércio Internacional, …).



Recuperação dos calendários de disponibilização de informação das
estatísticas sobre causas de morte, relativas a 2007 e 2008.



Mudança de base das Contas Nacionais com adopção de 2006
como ano de referência.



Produção de um Índice de Preços no Consumidor com impostos
constantes sobre os produtos.



Início da produção de indicadores sobre o empreendedorismo e
sobre a globalização, no âmbito de estudo do Eurostat/OCDE.



Realização do novo Inquérito Anual às Empresas de Comércio.



Implementação da Política de Difusão do INE.



Introdução de melhorias na acessibilidade à informação estatística
através da internet.



Incremento das acções de combate à iliteracia estatística.

sobre

movimentos
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1 ENQUADRAMENTO DA ACTIVIDADE
ESTATÍSTICA
1.1

Programa Estatístico Comunitário

O Programa Estatístico da Comissão para as Estatísticas Comunitárias para 2009 é
enquadrado pela Decisão da Comissão na sua Estratégia Política Anual e pela
Decisão do Parlamento Europeu e do Conselho no Programa Estatístico Comunitário
Quinquenal (2008-2012).
A Estratégia Política da União Europeia para 2009, adoptada a 13 de Fevereiro de
2008, apresenta as seguintes prioridades:

Crescimento e Emprego
A estratégia de Lisboa renovada sobre o crescimento e emprego continua a
estar no centro da agenda política. Em 2009, a União Europeia dará ênfase às
acções que aliviarão a carga administrativa sobre as empresas, intensificarão a
inovação e propiciarão a consolidação da Europa do Conhecimento.

Alterações Climáticas e Sustentabilidade Europeia
Nesta área é de destacar:


O plano de acção sobre “o consumo sustentável, a produção
sustentável e a política industrial sustentável”;



A adopção de medidas relativas à energia e às alterações climáticas,
que permitirão intensificar o trabalho sobre a biodiversidade e reforçar e
aplicar a legislação comunitária em matéria de ambiente;



O desenvolvimento da nova política marítima integrada;



A continuação dos trabalhos sobre a qualidade dos produtos agrícolas
e adoptados os resultados do acordo sobre o ”estado de saúde” da
Política Agrícola Comum.

Aplicação da Política de Imigração Comum
A Comissão integrará a questão da imigração nas suas políticas globais, e dará
especial enfoque à divulgação de estatísticas de qualidade sobre migração e
aos resultados do módulo ad-hoc do Inquérito ao Emprego de 2008, sobre a
situação do mercado de trabalho dos migrantes e dos seus descendentes.

Primazia ao Cidadão
Serão privilegiadas políticas com interesse directo para os cidadãos, cobrindo
um amplo espectro de matérias, da saúde pública à segurança civil, passando
pela igualdade de género.
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A Europa como Parceiro Mundial
A visibilidade da União Europeia no cenário internacional deverá ser
consideravelmente reforçada pela entrada em vigor do Tratado de Lisboa,
pelo que o Eurostat deverá continuar a divulgar a importância do espaço da
União Europeia no mundo, designadamente através das estatísticas sobre os
movimentos internacionais.

Melhor Regulamentação
A simplificação e a melhoria do enquadramento regulamentar das empresas e
dos cidadãos da União Europeia continua a ser uma prioridade da Comissão. O
Eurostat concentrar-se-á nos principais projectos novos que decorrerem de
actos legislativos do Parlamento Europeu ou do Conselho e serão efectuados
estudos ex-ante para as novas actividades estatísticas previstas, que impõem
uma significativa carga suplementar aos Estados-Membros.

Comunicar/Informar sobre a Europa (Communicating Europe)
A comunicação, a nível da União Europeia, concentrar-se-á na difusão de
informação de qualidade sobre os domínios a que os cidadãos da União
Europeia atribuíram um interesse directo: desenvolvimento económico e social,
melhoria da qualidade de vida, protecção do ambiente, segurança, migração,
educação e luta contra o terrorismo.

Crise Financeira Internacional1
A recente crise financeira internacional e a necessidade de adopção de medidas
rápidas para apoio à estabilização do sistema financeiro em geral e do sistema
bancário em particular, vão necessariamente ter reflexos na actividade estatística, ao
nível dos institutos de estatística nacionais e das organizações internacionais, quer
devido à provável necessidade de concepção de novas abordagens dos fenómenos
financeiros em presença, quer devido à emergência de novos indicadores para
monitorização da situação dos mercados financeiros e da habitação.
No plano estatístico salientam-se ainda as seguintes prioridades: a redução da carga
estatística, a simplificação e o estabelecimento de prioridades no domínio das
estatísticas comunitárias. Destacam-se, também, as iniciativas que permitirão melhorar
a governação do Sistema Estatístico Europeu, contribuindo para a produção de
estatísticas de qualidade, como a aplicação do Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias, a aplicação do Regulamento sobre Estatísticas Europeias e a
adopção das decisões que estabeleceram o European Statistical Governance
Advisory Body e o European Statistical Advisory Committee.

1

Não constante na Estratégia Política da União Europeia para 2009, adoptada a 13 de Fevereiro de 2008.
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1.2

Linhas Gerais
2008-2012

da

Actividade

Estatística

Nacional

Dando continuidade ao processo iniciado em 2008, o INE e as Entidades Intervenientes
na produção estatística nacional prosseguirão a implementação das acções
necessárias para dar cumprimento às orientações definidas nas Linhas Gerais da
Actividade Estatística Nacional (LGAEN) para 2008-2012, estabelecidas em finais de
2007 e que visam a concretização da Visão do Sistema Estatístico Nacional (SEN)
então definida para o horizonte 2012.

Visão do Sistema Estatístico Nacional para 2012

Em 2012, o Sistema Estatístico Nacional é um sistema integrado,
dinâmico e eficiente, que desenvolve a sua actividade no respeito
pelos mais elevados padrões de qualidade estatística, atento aos
custos para os fornecedores de informação e ao desígnio da prestação
de serviço à sociedade.

A concretização desta Visão será possível através do cumprimento dos seguintes
objectivos:
Objectivos das Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional 2008-2012

OBJECTIVO 1
Melhorar a qualidade das estatísticas produzidas no âmbito do
SEN, com especial incidência nas vertentes de cumprimento dos
prazos de disponibilidade da informação e acessibilidade.
OBJECTIVO 2
Optimizar o funcionamento do SEN através do reforço dos
mecanismos de coordenação e cooperação institucional e da
valorização dos Recursos Humanos.
OBJECTIVO 3
Assegurar a produção estatística em áreas de especial interesse
para a compreensão das sociedades actuais, colocando
particular ênfase na sua ventilação espacial.
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Neste contexto, e para 2009, o INE estabeleceu quatro objectivos:

Objectivos do INE para 2009

OBJECTIVO 1
Modernizar o processo de produção estatística, através da intensificação
da apropriação de dados administrativos para fins estatísticos, da
adopção de métodos de recolha tecnologicamente mais avançados, da
planificação das operações para redução da carga sobre os
respondentes e do desenvolvimento de acções visando a sua
(respondentes) sensibilização para a importância social da participação
nas operações de recolha de dados promovidas pelas autoridades
estatísticas.

OBJECTIVO 2
Aumentar a relevância da informação estatística produzida, através do
alargamento da informação disponibilizada (designadamente no que diz
respeito a séries cronológicas longas para os indicadores mais relevantes e
a estatísticas nas áreas social e do bem estar), das acções de promoção
de literacia estatística junto da sociedade e de aproximação à
comunidade científica.

OBJECTIVO 3
Aumentar a qualidade das estatísticas produzidas e da sua difusão,
designadamente através da adopção de metodologias estatísticas mais
sofisticadas, da recuperação de calendários de disponibilização e da
adopção de práticas conducentes à melhoria dos serviços prestados.

OBJECTIVO 4
Contribuir para uma efectiva coordenação no seio do SEN, através da
preparação de um sistema comum de planeamento, da celebração dos
novos protocolos de delegação de competências e da participação
activa nos trabalhos do CSE.
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Objectivos esses que se encontram devidamente alinhados com as LGAEN 2008-2012:

Objectivos do INE para 2009
OBJECTIVO 1

Modernizar o processo de produção estatística, através
da intensificação da apropriação de dados
administrativos para fins estatísticos, da adopção de
métodos de recolha tecnologicamente mais
avançados, da planificação das operações para
redução da carga sobre os respondentes e do
desenvolvimento de acções visando a sua
(respondentes) sensibilização para a importância social
da participação nas operações de recolha de dados
promovidas pelas autoridades estatísticas.

Relação com as LGAEN 2008-2012
LGAEN: Obj.1 | LA1 – Aumentar a
receptividade e participação das
instituições, empresas e indivíduos nas
operações de recolha de informação,
realizadas pelas entidades do SEN

LGAEN: Obj.1 | LA2 – Intensificar o uso de
dados administrativos para fins
estatísticos, assegurando a intervenção
do SEN desde o início da sua
concepção
LGAEN: Obj.1 | LA3 – Reduzir
globalmente os custos com a produção
de informação estatística
LGAEN: Obj.1 | LA5 – Produzir e
disponibilizar séries cronológicas longas
para os indicadores mais relevantes

OBJECTIVO 2

Aumentar a relevância da informação estatística
produzida, através do alargamento da informação
disponibilizada (designadamente no que diz respeito a
séries cronológicas longas para os indicadores mais
relevantes e a estatísticas nas áreas social e do bem
estar), das acções de promoção de literacia estatística
junto da sociedade e de aproximação à comunidade
científica.

LGAEN: Obj.1 | LA10 – Antecipar as
necessidades dos utilizadores e
desenvolver produtos e serviços
adequados a grupos de utilizadores
diferenciados
LGAEN: Obj.1 | LA12 – Aumentar a
proximidade à comunidade científica
LGAEN: Obj.1 | LA13 – Incrementar a
literacia estatística
LGAEN: Obj.3 | LA2 – Assegurar a
informação indispensável em áreas
relevantes na vertente social e do bemestar

OBJECTIVO 3

Aumentar a qualidade das estatísticas produzidas e da
sua difusão, designadamente através da adopção de
metodologias estatísticas mais sofisticadas, da
recuperação de calendários de disponibilização e da
adopção de práticas conducentes à melhoria dos
serviços prestados.

OBJECTIVO 4

Contribuir para uma efectiva coordenação no seio do
SEN, através da preparação de um sistema comum de
planeamento, da celebração dos novos protocolos de
delegação de competências e da participação activa
nos trabalhos do CSE.

LGAEN: Obj.1 |LA4 – Reduzir o prazo de
disponibilização da informação,
respeitando os compromissos assumidos,
nomeadamente, junto dos Organismos
Internacionais

LGAEN: Obj.1 | LA11 – Melhorar a
qualidade na prestação de serviços de
difusão
LGAEN Obj. 2 | LA4 – Implementar o
Sistema de Gestão de Universos e
Amostras e introduzir novas
metodologias de amostragem e de
inferência estatística
LGAEN Obj. 2 | LA1 – Promover a
cooperação entre autoridades
estatísticas, no quadro da nova Lei do
SEN

LGAEN Obj. 2 | LA3 – Melhorar a
eficiência do SEN no planeamento e
execução das operações estatísticas

No capítulo 5 procede-se à apresentação exaustiva das actividades definidas para
2009 e a sua articulação com as LGAEN 2008-2012.
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1.3

Coordenação do Sistema Estatístico Nacional

Em 2009 e no contexto do novo enquadramento legal, prosseguirá o aprofundamento
da coordenação entre todas as entidades que compõem o Sistema Estatístico
Nacional, merecendo destaque a articulação entre os INE e as outras autoridades
estatísticas, particularmente o Banco de Portugal.
Assumirá especial importância a celebração de novos protocolos de delegação de
competências do INE em órgãos de outras entidades para a produção de estatísticas
oficiais, a qual terá subjacente um conjunto de Princípios claros e transparentes,
decorrentes da Lei nº 22/2008, de 13 de Maio e do Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias, oportunamente submetidos à parecer do Conselho Superior de
Estatística.
A delegação de competências do INE visa, entre outros objectivos:





Contribuir para a optimização dos recursos utilizados na produção e difusão
das estatísticas oficiais;
Fomentar o aproveitamento de actos administrativos para fins estatísticos,
reduzindo a carga estatística sobre os inquiridos (empresas e indivíduos) e os
custos associados, bem como os encargos do Orçamento de Estado com a
produção estatística;
Potenciar, em favor da qualidade global das estatísticas oficiais, as
competências e conhecimentos específicos residentes nas entidades
receptoras da delegação de competências.

Em 2009 o INE procederá à elaboração de um novo Regulamento do Segredo
Estatístico, no qual se que formalizarão princípios, normas e procedimentos que
permitem a devida salvaguarda deste importante princípio do SEN.
Com a adopção de uma Política de difusão no final de 2008, o INE passa a dispor de
um importante instrumento de coordenação. Em 2009 proceder-se-á à formalização
das normas e procedimentos que irão garantir a implementação da referida política.
Em 2009 procederá também à implementação da sua Política de Revisões, através da
qual se garantirá uma maior uniformização de procedimentos e uma maior
transparência na difusão da informação estatística.
Uma outra vertente com relevância em 2009 será o estabelecimento e formalização
das normas e procedimentos que deverão pautar o acesso diferenciado dos
investigadores à informação estatística, bem como a criação das infra-estruturas
adequadas para o efeito.
O ano de 2009 vai, ainda, ser marcado pela reestruturação do Planeamento e
Controlo das Actividades do INE e dos Órgãos Delegados, com a revisão e
reformulação dos Modelos do Plano e Relatório de Actividades do INE e das Entidades
com delegação de competências do INE, dando sequência a orientações do CSE,
nomeadamente da sua Secção de Coordenação.
O INE prosseguirá a preparação da implementação de um Sistema Integrado de
Gestão, cuja aquisição foi já solicitada em 2008, e remetida superiormente para o
contexto das aplicações partilhadas a adoptar em 2010 por toda a Administração
Pública. O Sistema Integrado de Gestão, será uma ferramenta essencial para garantir
aquela reestruturação.
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2 ACTIVIDADE ESTATÍSTICA NACIONAL
A actividade a desenvolver em 2009 enquadrar-se-á, naturalmente, nas prioridades
estabelecidas no Programa Estatístico Comunitário — através da produção estatística
associada ao cumprimento rigoroso dos Regulamentos e outros instrumentos
estatísticos comunitários, a qual representa parcela muito relevante da produção
estatística da responsabilidade do INE — e, como se apresenta atrás, nas Linhas Gerais
da Actividade Estatística Nacional para 2008-2012.
De acordo com os objectivos definidos para 2009, destacam-se, neste capítulo, as
actividades que terão particular importância na produção estatística, no âmbito do
Sistema Estatístico Nacional, ao nível da Metodologia Estatística, da Recolha de
Informação, da elaboração da informação estatística e da sua Difusão. São de
evidenciar os seguintes aspectos:






2.1

A aposta no robustecimento do Sistema de Metainformação;
A intensificação das acções conducentes à inventariação da informação
de natureza administrativa e à sua apropriação para fins estatísticos;
A inovação dos processos de recolha de dados;
A inovação de processos de difusão de informação estatística;
A aposta no combate à iliteracia estatística na sociedade e a
aproximação ao utilizador.

Metodologia estatística

Metainformação


Desenvolvimento do Sistema de Metainformação a nível do Sistema
Estatístico Nacional, com a implementação do Sistema de Documentação
Metodológica e a reformulação do Sistema de Classificações visando
facilitar a pesquisa das classificações e reduzir os tempos de resposta dessa
pesquisa.



Continuação das iniciativas conducentes à adopção generalizada do
modelo de documento metodológico aprovado pelo Sistema Estatístico
Nacional, satisfazendo, assim, as recomendações constantes do “Relatório
de Apreciação da Implementação do Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias”, pelo Instituto Nacional de Estatística.



Desenvolvimento da metainformação para apoio à utilização do EuroSDMX (Statistical Data and Metada Exchange).



Adopção de um formulário padrão para os Relatórios de Qualidade das
operações estatísticas, de acordo com o “Standard Quality Report”
desenvolvido pelo Eurostat (Versão revista em 2008).



Renovação do Sistema Integrado de Metainformação para apoio à
interpretação dos produtos estatísticos disponibilizados pelo GEP|MTSS de
acordo com as melhores práticas internacionais e tendo em vista a sua
adequação “às necessidades do intercâmbio de metadados no SEN e no
Sistema Estatístico Europeu” através do sistema standard SDMX, com
apresentação progressiva no sítio do GEP|MTSS.
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Bases de Unidades Estatísticas


Reformulação dos indicadores de qualidade, e sua disponibilização regular,
relativos ao Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE).



Verificação e actualização da informação relativa a empresas nacionais
participantes em grupos de empresas europeus (EGR – EuroGroups Register)
e melhoria dos métodos de recolha de informação para os grupos de
empresas nacionais.



Definição da nova base de amostragem agrícola, que decorrerá da
realização do Recenseamento Agrícola em 2009.



Definição da metodologia para criação da nova Base de Amostragem dos
inquéritos junto das famílias, no quadro do Recenseamento à População e
Habitação de 2011, tendo em atenção a sua adequação aos requisitos dos
novos modos de recolha de informação (telefónica e electrónica).



Continuação do reforço da utilização de informação administrativa na
actualização das bases de amostragem.

Métodos Estatísticos


Continuação dos estudos de metodologias para o tratamento de não
respostas, nomeadamente recorrendo a modelos probabilísticos, que
garantam as propriedades dos estimadores.



Desenvolvimento de estudos para a estimação em pequenos domínios a
aplicar nos inquéritos por amostragem, de particular relevo no caso dos
inquéritos às famílias.



Criação de fluxos e práticas padronizadas para garantia da
confidencialidade de bases de dados disponibilizadas aos investigadores e
ao público em geral.



Aumento das competências necessárias ao desenho de inquéritos.

Infra-estrutura de Geo-referenciação


Continuação do desenvolvimento da Infra-estrutura de Referenciação
Geográfica (IRG), de suporte à produção e divulgação da informação
estatística oficial, com prioridade para a construção do suporte
cartográfico dos Censos 2011.



Prosseguimento da colaboração com as Autarquias e Associações de
Municípios, visando o aumento da qualidade e da cobertura da Base
Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI), da Base Geográfica
de Edifícios (BGE) e da Base de Segmentos de Arruamentos (BSA).



Preparação dos dados geográficos para a realização do trabalho de
campo e do controlo da qualidade dos resultados finais do Inquérito de
Actualização da Amostra-Mãe.
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2.2

Recolha de informação

Em 2009 prosseguirá a adopção de medidas destinadas a concretizar a linha de
actuação “Reduzir globalmente os custos com a produção estatística” das LGAEN
2008-2012. Deste modo, assumem particular relevância as acções de inovação e
modernização dos processos de recolha de dados, as quais contribuem para a
redução global dos custos e da carga estatística e para a melhoria da qualidade dos
dados recolhidos. Esta é uma linha presente tanto no INE como nas outras Entidades
Intervenientes na Produção Estatística Nacional.

RECENSEAMENTO AGRÍCOLA 2009
INQUÉRITO AO EMPREGO
No âmbito das operações de recolha destacam-se, em 2009, as seguintes operações
que terão um forte impacto ao nível dos recursos:



Preparação e execução do Recenseamento Agrícola 2009 com a realização
do inquérito piloto visando a realização do Recenseamento em Outubro 2009;



Adopção da recolha telefónica (CATI) no Inquérito ao Emprego, com início do
respectivo piloto.

Na recolha de informação, assumem ainda relevância as seguintes actividades:

Procedimentos de Gestão e Controlo da Qualidade




“Gestão de processos nos inquéritos por auto-preenchimento” (GPAP) e do
“Sistema de gestão de respondentes” (GRESP): adopção deste novo
modelo de processos de recolha no maior número possível de inquéritos
por auto-preenchimento. Prevê-se que ao longo de 2009, este processo,
iniciado com o Intrastat e continuado com as Estatísticas do Ambiente,
passe a aplicar-se aos seguintes inquéritos:
-

Índice de Volume de Negócios e Emprego;

-

Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas;

-

Inquéritos aos Estabelecimentos Hoteleiros sobre Permanência
de Hóspedes e Capacidade de Alojamento;

-

Índice de Preços na Produção de Produtos Industriais;

-

Inquérito às Empresas de Comércio.

“Gestão de processos nos inquéritos por entrevista” (GPIE): aumento das
funcionalidades deste modelo de gestão e alargamento progressivo da sua
utilização a todos os inquéritos por entrevista.
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Recolha de Dados via Entrevista Telefónica (CATI)
Expansão da entrevista CATI nos seguintes inquéritos:
-

Inquérito ao Emprego (inquérito piloto em Julho de 2009; início
da recolha a partir de Janeiro de 2010);

-

Inquérito à Utilização das Tecnologias de Comunicação e de
Informação nas Famílias;

-

Inquérito às Deslocações dos Residentes (Procura Turística);

-

Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores.

Soluções de Recolha Electrónica


Desenvolvimento de soluções WebInq para estabelecimentos e outras
unidades diferentes da empresa.



Integração no WebInq das seguintes operações:
-

Inquéritos aos Serviços Prestados às Empresas;

-

Inquéritos aos Estabelecimentos Hoteleiros sobre Permanência
de Hóspedes e Capacidade de Alojamento (a primeira situação
de recolha electrónica de nível 2/estabelecimentos);

-

Índice de Preços na Produção de Produtos Industriais;

-

Inquérito às Empresas de Comércio.



Generalização do preenchimento de inquéritos online na área das
estatísticas da Sociedade de Informação e do governo electrónico
[UMIC|MCTES].



Inquirição electrónica sobre os Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino
Superior, sobre o Registo Biográfico dos Docentes do Ensino Superior, sobre
Inovação - Inquérito Comunitário à Inovação 2008 (CIS 2008 - Community
Inovation Survey) e sobre Doutorados - Inquérito aos Doutorados 2008
[GPEARI|MCTES].



Melhoria da qualidade da informação recebida das entidades
informadoras adoptando a recolha através de sistemas informáticos de
transferência automática de dados em substituição dos formulários em
papel nas estatísticas da Justiça [DGPJ|MJ].



Continuação do alargamento do sistema de inquirição por via electrónica
nas Estatísticas do Mercado de Trabalho da responsabilidade do GEP|MTSS.

Novos Modos de Recolha
Introdução da recolha de dados com suporte informático (CAPI) no Índice de
Preços no Consumidor (IPC).

Gestão dos Respondentes
Continuação da centralização das funções de atendimento e contacto com
as empresas, com a criação do Centro de Contactos destinado tanto aos
processos de recolha de dados estatísticos (nomeadamente a entrevista
telefónica e o contacto com as empresas), como ao apoio ao
utilizador/cliente.
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2.3

Produção estatística

2.3.1 População e Sociedade
Ao longo de 2009 serão acompanhados com especial atenção os
desenvolvimentos na área das estatísticas sociais, quer ao nível das decisões do
Eurostat, quer ao nível das necessidades manifestadas por utilizadores nacionais.

População

RECENSEAMENTO DA POPULAÇÃO E DA HABITAÇÃO 2011
Durante o ano de 2009, prosseguirá a execução do Programa de Acção e
do Programa de Difusão dos Censos 2011, aprovados pela Secção Eventual
de Acompanhamento dos Censos 2011. Destacar-se-ão as seguintes
actividades:



Realização do 2º teste aos questionários e apresentação do
respectivo relatório final;



Execução do plano cartográfico;



Definição do modelo de tratamento de dados dos Censos 2011;



Lançamento do concurso internacional para a preparação da
campanha de publicidade;



Lançamento do concurso para a realização do inquérito de
qualidade;



Avaliação dos principais ficheiros administrativos de indivíduos;



Preparação do inquérito-piloto, a realizar em 2010.

O aproveitamento de dados administrativos para fins estatísticos, objecto de
insistentes recomendações a nível europeu e nacional, vem sendo uma das
vertentes de trabalho na preparação destas duas operações censitárias.
Nesse sentido, várias bases de dados de entidades públicas e empresariais
estão a ser objecto de análise aprofundada, visando a sua utilização nos
Censos, com esperados ganhos de qualidade e eficiência e redução de
custos.

A intensificação da utilização das tecnologias de informação e
comunicação nos processos estatísticos vai reflectir-se nestas grandes
operações, designadamente através do E-Censos, que permitirá aos
cidadãos responder aos Censos 2011 através da internet.

Prevê-se que o teste a realizar em 2009 venha já a utilizar um processo
tecnológico inovador, em que o dispositivo de recolha se encontra ligado a
um sistema de informação, que possibilitará a monitorização da operação
em tempo real e a redução das tarefas manuais, com ganhos significativos
de eficiência.
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Esperança de Vida


Disponibilização do indicador “Esperança Média de Vida”, numa base
definitiva para 2008 e numa base provisória para 2009. Ainda neste
âmbito, e de forma a estabilizar uma série temporal longa de
indicadores de esperança de vida para Portugal, proceder-se-á ao
cálculo de Tábuas de Mortalidade retrospectivas: Tábuas Completas de
Mortalidade para Portugal – retropolação até 1990; Tábuas de
Mortalidade regionais – retropolação até 2000.

Migrações


Disponibilização de informação estatística relativa a 2008 sobre
movimentos migratórios internacionais, efectivos populacionais de
nacionalidade portuguesa e estrangeira e aquisições de nacionalidade
portuguesa, de modo a assegurar a implementação do regulamento
comunitário sobre Migrações e Protecção Internacional (Regulamento
(CE) n.º 862/2007 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de Julho
de 2007).

Perfil de Género


Melhoria do Dossiê de Género, criado em 2004 e disponível no Portal do
INE, ao nível dos indicadores disponibilizados e exploração de novas
fontes de informação.

Perfil de Família


Integração de um conjunto de indicadores para suporte à elaboração
de estudos e monitorização dos programas sobre a família, a nível
nacional.

Trabalho
Inquérito ao Emprego (IE)


Prosseguimento dos trabalhos de preparação da transição do modo de
recolha para entrevista telefónica.



Realização do módulo ad-hoc do Inquérito ao Emprego relativo a 2009
sobre a Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho.

Índice de Custo do Trabalho (ICT)


Divulgação dos dados provisórios retropolados do ICT, desde 2000, em
função da implementação da nova NACE.

Estatísticas da responsabilidade do GEP|MTSS


Intensificação da produção estatística da responsabilidade do GEP a
partir de dados administrativos e simplificação de questionários. Estas
iniciativas visam a redução dos custos de produção e a diminuição da
carga estatística sobre os inquiridos. O GEP prevê ainda uma
antecipação dos prazos de disponibilização da informação.
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Rendimento e Condições de Vida
Inquérito às Condições de Vida e Rendimento


Implementação do módulo 2009 deste inquérito, relativo à privação
material, visando retratar as condições em que vivem as pessoas,
ultrapassando as medidas de pobreza baseadas no rendimento. Em
particular, visa-se o estabelecimento de indicadores de caracterização
das condições de habitação, do acesso a bens essenciais e das
dificuldades financeiras de pagamento.

Inquérito ao Património das Famílias


Continuação, em articulação com o Banco de Portugal (BdP), da
preparação de uma operação visando a obtenção de informação de
carácter microeconómico relativa ao património e situação financeira
das famílias nos vários países da área do Euro.

Inquérito às Despesas das Famílias


Preparação da edição relativa a 2010.

Educação, Formação e Aprendizagem
Inquérito à Educação e Formação de Adultos


Divulgação dos resultados do inquérito realizado em 2007 no âmbito de
um Seminário que valorize a leitura dos resultados nas diferentes
perspectivas relacionadas com as políticas públicas.

Estatísticas da responsabilidade do GEPE|ME


Desenvolvimento e utilização de um sistema de cubos informáticos que
permite organizar e estruturar a informação estatística de forma a
agilizar a produção de publicações e resposta a pedidos de
informação. Este sistema será disponibilizado ao público possibilitando a
criação de perfis de utilizadores.



Melhoria dos modelos e dos processos de recolha da informação
através de parcerias com Universidades e Centros de Investigação.

Cultura


Continuação do processo de revisão dos sub-sistemas de informação
da cultura, no âmbito do Grupo de Trabalho das Estatísticas da Cultura
do CSE, tendo presente a maior prioridade dada a esta área a nível
europeu.

Justiça
Inquérito à Vitimação


Realização, em articulação com o Eurostat e outras entidades nacionais
com competências nesta área, de um teste ao questionário. Este
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inquérito enquadra-se no alargamento do âmbito de observação das
estatísticas sociais, através da observação de problemáticas inscritas na
Agenda Social Europeia.
Estatísticas da responsabilidade da DGPJ|MJ


Adaptação dos procedimentos de qualidade aos novos métodos de
recolha de informação estatística descentralizada.



Contextualização das estatísticas da Justiça com dados demográficos,
económicos e sociais através da selecção de um conjunto de
indicadores.



Disponibilização ao público, através da internet, de um conjunto de
relatórios dinâmicos para divulgação da informação das Estatísticas da
Justiça.



Disponibilização, através de informação georeferenciada, de um
conjunto de indicadores das Estatísticas da Justiça.



Adaptação do sistema de recolha de dados através de formulários na
Internet ou a recolha automática às mudanças legislativas ocorridas.



Identificação, para efeito de monitorização de políticas, das variáveis
necessárias para garantir informação estatística.

Saúde e Incapacidades
Causas de Morte


Recuperação, em articulação com a DGS|MS, dos calendários de
disponibilização de informação relativos a 2007 e 2008.

Inquérito Nacional de Saúde


Preparação, em articulação com o INSA e a DGS|MS, do 5º Inquérito
Nacional de Saúde, tendo em consideração o Inquérito Europeu de
Saúde.

Saúde Pública


Elaboração, em articulação com a DGS|MS, de estudos conducentes à
apropriação de dados administrativos.

Deficiência


Dinamização de grupo técnico Inter-institucional para inventariação da
cobertura e de fontes de informação relativas à área da deficiência.

Inquérito aos Centros de Saúde


Actualização, em estreita colaboração com a DGS|MS, do conteúdo
do Inquérito aos Centros de Saúde.

Mortalidade [DGS|MS]


Melhoria da qualidade dos dados estatísticos.
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Protecção Social
Prestações de Protecção Social


Elaboração de estudos conducentes à apropriação de dados
administrativos nas áreas das instituições de protecção social com a
finalidade de instituir um sistema integrado de fontes e recolha de
informação sobre prestações de protecção social.

Estatísticas da responsabilidade do II|MTSS


Intensificação da melhoria da qualidade das estatísticas produzidas na
área da protecção social com base em fontes administrativas.

2.3.2 Território e Ambiente
Território
Sistema de indicadores


Intensificação da disponibilização no Portal do INE dos indicadores
definidos para monitorização das políticas públicas, de suporte à gestão
do QREN e da generalidade das políticas territorializadas.

Índice Sintético de Desenvolvimento Regional


Apresentação pública do Índice para as regiões NUTS II e III e edição de
publicação em parceria com o Departamento de Prospectiva e
Planeamento e Relações Internacionais (DPP).

Poder de Compra Concelhio


Preparação da edição bienal do Estudo do Poder de Compra
Concelhio.

Cidades Estatísticas e Tipologia de Áreas Urbanas


Implementação de um sistema de informação de suporte à
caracterização das dinâmicas sócio-económicas dos territórios urbanos
a disponibilizar no Portal do INE.

Regiões Urbanas Funcionais


Estudo de uma metodologia para a delimitação de Regiões Urbanas
Funcionais, na sequência dos trabalhos desenvolvidos para a revisão da
Tipologia de Áreas Urbanas.

Ambiente
Estatísticas da água e dos resíduos


Consolidação da informação relativa a estas estatísticas com base em
fontes administrativas.
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Estatísticas dos Bens e Serviços do Ambiente


Realização de Inquérito anual (anterior Inquérito às Eco-Empresas)

2.3.3 Economia e Finanças
Contas Nacionais
Contas Nacionais Anuais


Mudança de base das Contas Nacionais Anuais que terão 2006 como
ano de referência (actualmente 2000), resultante, em grande medida,
da plena apropriação dos dados recolhidos no âmbito da IES, de base
censitária relativamente às sociedades não financeiras, com impacto
significativo na melhoria da qualidade das Contas Nacionais.

Contas Nacionais Trimestrais Sectoriais


Consolidação da produção de Contas Nacionais Trimestrais Sectoriais,
nomeadamente explorando mais intensivamente novas fontes de
informação e utilizando metodologias inovadoras no âmbito da
microeconometria entretanto desenvolvidas.



Compilação de uma série trimestral consistente de salários para a
economia portuguesa (e indirectamente, de Custos Unitários de
Trabalho por Unidade Produzida), que poderá afirmar-se como um
produto estatístico de enorme relevância.

Contas Satélite e Regionais
Contas satélite


Adaptação das contas satélite à nova base de contas nacionais.



Desenvolvimento da estimativa das contas de resíduos no âmbito da
NAMEA.



Concepção de indicadores de desenvolvimento sustentável.



Melhoria da Conta Satélite da Pesca particularmente no que se refere à
estimativa da pesca não declarada.



Exploração da vertente regional das Contas Económicas da Agricultura;



Início da concepção da Conta Satélite das Instituições sem Fins
Lucrativos (ISFL).

Contas regionais


Adaptação das contas regionais à nova base de contas nacionais.



Melhoria do calendário da sua divulgação consolidando os ganhos
verificados em 2008 (antecipação de 6 meses na divulgação de
resultados para 2006, e de cerca de 10 meses a divulgação de
resultados para 2007).
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Conjuntura Económica e Preços
Índice de Preços no Consumidor (IPC)


Melhoria e ampliação da informação compilada: novas séries de IPC,
reflectindo a respectiva mudança de base; e produção de estimativas
rápidas do IPC a integrar o Monetary Union Index of Consumer Prices.



Produção de um índice com impostos constantes sobre os produtos (em
cumprimento da regulamentação comunitária).



Produção de Índices de Preços da Habitação, no âmbito de projecto
europeu.

Indicadores de Curto Prazo (ICP)


Melhoria da qualidade dos ICP, designadamente
compilação de acordo com a nova NACE.

com

a

sua



Estudo sobre a exequibilidade de aplicação do conceito “now-casting”
ao processo de produção e cálculo de índices, com especial
incidência no IPC e nos indicadores produzidos no âmbito das
Estatísticas de Curto Prazo.



Apreciação da metodologia dos Indicadores quantitativos de Curto
Prazo, designadamente com a utilização do Sistema Harmonizado para
a produção de Índices de Preços (SHIP).

Empresas
Estatísticas das Empresas


Início da produção de indicadores sobre o empreendedorismo e a
globalização, no âmbito dos estudos desenvolvidos ao nível do Eurostat
e da OCDE.



Redução, em cerca de três meses, do prazo de disponibilização da
informação, beneficiando da Informação Empresarial Simplificada (IES).



Renegociação do protocolo entre o INE e o Ministério das Finanças,
para antecipação do envio ao INE de informação administrativa
relevante, nomeadamente a referente aos empresários em nome
individual e aos profissionais liberais.

Inquérito às Empresas de Comércio


Realização do novo Inquérito às Empresas de Comércio, ao abrigo do
Regulamento sobre Estatísticas Estruturais das Empresas.

2.3.4 Comércio Internacional


Consolidação do processo de redução dos prazos de disponibilização
(para 40 dias após mês anterior) da informação do comércio intra e
extracomunitário.



Aumento da qualidade da informação estatística divulgada em
resultado da revisão da metodologia de estimação das não respostas,
assim como a implementação da Política de Revisões.
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2.3.5

Agricultura, Floresta e Pescas

Agricultura e Floresta

RECENSEAMENTO AGRÍCOLA 2009 (RA09)
O ano de 2009 será marcado pela realização do Recenseamento Agrícola:



Inquérito Piloto, para teste do questionário,
organizativo e da aplicação informática;

do

modelo



Início da recolha no campo em Outubro de 2009, prevendo-se
uma duração de 6 meses;



Início da realização do inquérito de qualidade em Dezembro de
2009;



Acções de divulgação, incluindo campanha de publicidade em
meios de comunicação social, a lançar com o inquérito piloto.

Estatísticas dos Cereais para Grão e dos Efectivos Animais


Utilização de dados administrativos e estimativas de peritos do sector,
em substituição dos inquéritos tradicionais.

Pescas
Estatísticas da responsabilidade da DGPA|MADRP


Avaliação, em articulação com o INE, das operações estatísticas
necessárias à obtenção de informação socioeconómica da aquicultura
e da indústria transformadora dos produtos da pesca, conforme a 6ª
Decisão da SPEES do CSE, de 22-05-2006.



Reformulação da operação Estatísticas da Aquicultura de acordo com
a nova legislação comunitária aprovada em 2008.



Antecipação, em 1 mês, da disponibilização das Estatísticas da Pesca.
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2.3.6 Indústria, Energia e Construção
Indústria e Energia
Estatísticas da Indústria


Melhoria da componente de análise da informação divulgada, numa
perspectiva integrada de caracterização da indústria portuguesa.

Estatísticas da responsabilidade da DGEG|MEI


Melhoria dos prazos de disponibilização das estatísticas do sector
energético e dos recursos geológicos.



Estudo prévio visando a preparação do Inquérito ao Consumo de Energia
no Sector Doméstico, em articulação com o INE.

Construção e Habitação
Estatísticas das Obras Públicas


Disponibilização das “Estatísticas das Obras Públicas” com base no
aproveitamento de informação estatística proveniente do Instituto da
Construção e do Imobiliário (InCI), em resultado de nova legislação
recentemente publicada relativamente ao novo Código dos Contratos
Públicos.

Habitação Social


Estabelecimento de um protocolo com o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), com vista à realização de uma operação
estatística no domínio da caracterização da habitação social.

Sistema de Indicadores das Operações Urbanísticas


Divulgação de informação sobre as Obras Concluídas, no âmbito do
Sistema de Indicadores das Operações Urbanísticas, com recurso a uma
nova metodologia de estimação, visando essencialmente uma melhor
cobertura e um reforço da qualidade da informação.

2.3.7 Serviços
Turismo
Inquérito às Deslocações dos Residentes (Procura Turística dos Residentes)


Adopção da recolha de informação por via telefónica, visando a
redução dos custos de produção e da carga estatística.

Inquérito à Permanência de Hóspedes na Hotelaria


Adopção do modo de recolha electrónica (WebInq), que implicará i)
aumentar a qualidade da informação produzida, ii) reduzir os prazos de
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disponibilização de resultados, e iii) responder de forma mais eficiente
às necessidades dos diferentes utilizadores.
Estatísticas da responsabilidade do TP|MEI


Melhoria da qualidade estatística e incremento da ventilação espacial
da informação turística, destacando-se a utilização de Sistemas de
Informação Integrados na recolha de dados e na difusão de
informação personalizada.



Desenvolvimento de um sistema georeferenciado de monitorização da
oferta turística.



Articulação com as entidades regionais de turismo para apoio nas
inquirições para garantir melhores taxas de resposta.

2.3.8 Inovação e Conhecimento
Sociedade da Informação
Inquérito à Utilização das TIC pelos Estabelecimentos Hoteleiros


Divulgação dos resultados do primeiro Inquérito à Utilização das TIC
pelos Estabelecimentos Hoteleiros, realizado em 2008.

Inquérito à Utilização das TIC pelas Famílias


Revisão do questionário do inquérito visando uma melhor adequação
ao modo de recolha telefónica, maior qualidade da informação
estatística a disponibilizar e, ainda, reduzir a carga estatística junto das
famílias.

Estatísticas da Sociedade da Informação e Governo electrónico [UMIC|MCTES]


Consolidação das operações estatísticas existentes neste domínio e
compilação e disponibilização de séries cronológicas dos indicadores
nacionais e de benchmarking.

Ciência e Tecnologia
Estatísticas da Ciência e Tecnologia


Implementação do modelo Datawarehouse para esta área estatística,
em parceria com entidades externas, de acordo com o já adoptado
para as áreas da Educação e Formação.

Estatísticas da responsabilidade do GPEARI|MCTES


Produção de séries estatísticas sobre Alunos Inscritos e Diplomados do
Ensino Superior.



Elaboração do relatório de qualidade e publicação dos resultados da
operação estatística Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico
Nacional.
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2.4

Difusão da Informação

A divulgação da informação estatística produzida, em formatos e suportes que
permitam satisfazer as necessidades e expectativas dos utilizadores, constitui uma
preocupação permanente das entidades produtoras de estatísticas oficiais.
Deste modo, facilitar o acesso à informação estatística e melhorar a qualidade dos
serviços prestados são prioridades essenciais destas entidades, reflectidas em
actividade várias, devidamente articuladas com as LGAEN 2008-2012.

LITERACIA ESTATÍSTICA
Melhorar a literacia estatística é uma condição importante para garantir uma
adequada utilização do serviço público de produção de estatísticas oficiais e
fomentar ambientes e experiências de aprendizagem diversificados.

Destacam-se as seguintes iniciativas no domínio da literacia estatística:

No âmbito da Acção Local de Estatística Aplicada (ALEA) – www.alea.pt:



Realização de acções para ampliação da utilização do ALEA, visando o
aumento do número de acessos e de conteúdos disponíveis, desenvolvendo,
entre outras, a componente “geografia” associada à informação estatística e
ampliando os conteúdos disponíveis na versão inglesa.



Renovação da imagem gráfica do ALEA, incluindo a estrutura e o layout.



Consolidação e ampliação da parceria entre o ALEA e o PmatE2 – Projecto
Matemática Ensino, com vista à promoção recíproca dos dois projectos e à
participação recíproca em actividades/iniciativas, designadamente:

-

1.ª Competição Nacional de Estatística – no âmbito da celebração do
10.º aniversário do ALEA – integrada nas Competições Nacionais do
PmatE;

-

Presença do ALEA no Road-show do PmatE, que percorre, durante
cerca de 3 meses, um elevado número de escolas portuguesas em
todo o Continente, permitindo a consulta e utilização do site do ALEA,
e a distribuição de materiais promocionais a muitas centenas de
professores e dezenas de milhar de alunos dos ensinos básico e
secundário;

-

Participação no Encontro de Aprendizagem Formal e Informal, que
terá lugar no Porto (em data a anunciar).

No âmbito da Rede de Informação do INE em Bibliotecas do Ensino Superior (RIIBES)



Prossecução do alargamento da RIIBES, procurando abranger novas áreas
geográficas e instituições onde é necessária a utilização de informação
estatística;



Estudo da viabilidade da inclusão de sessões formativas sobre a informação

2 O Projecto Matemática Ensino (PmatE) da Universidade de Aveiro tem desenvolvido, desde 1990, uma
plataforma de Ensino Assistido por Computador, actualmente disponível apenas na Internet, abrangendo os
vários graus de ensino, do básico ao superior. Os programas têm sido desenvolvidos, quer no modo
competição, quer no modo formativo (diagnóstico e treino). Estes programas são instrumentos de apoio ao
ensino, à avaliação e à aprendizagem, tendo como objectivo básico e transversal o aumento ou a criação
de gosto pela matemática, nomeadamente pelas matemáticas escolares.
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estatística produzida e divulgada pelo INE nos curricula de determinadas
áreas disciplinares (economia, finanças, sociologia, geografia, etc.) do ensino
superior e sobre a sua pesquisa e utilização através da RIIBES.

No âmbito da Rede de Bibliotecas Escolares do Ministério da Educação



Participação do INE em actividades da Rede de Bibliotecas Escolares do
Ministério da Educação, por forma a incluir no plano de formação um módulo
de formação integrado sobre a informação estatística produzida e divulgada
pelo INE, assim como sobre a sua pesquisa e a sua utilização.

Implementação da Política de Difusão


Implementação da Política de Difusão, definida pelo INE, em 2008, para
regular e orientar a sua actividade de difusão, com a definição do
conjunto dos procedimentos a adoptar, visando a melhoria efectiva do
serviço prestado.

Aumentar a Qualidade do Serviço Prestado
De modo a satisfazer as necessidades dos utilizadores de informação estatística
e dando continuidade aos esforços que vêm sendo desenvolvidos para a
adequada resposta aos seus pedidos, vão ser desencadeadas várias
iniciativas, visando designadamente:


A resposta célere aos pedidos de informação estatística;



A satisfação das necessidades de informação estatística de âmbito
comunitário, enquanto centro de atendimento integrado no ESDS –
European Statistical Data Support;



A intensificação da utilização do Portal de Estatísticas Oficiais –
www.ine.pt;



O acesso remoto dos investigadores a bases de dados de estatísticas
oficiais;



A ampliação dos conteúdos disponíveis para os investigadores e
melhoria das condições técnicas de acesso às bases de dados
disponibilizadas no âmbito da parceria entre o INE e o Ministério da
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES);



A implementação das Práticas de Articulação Bilateral (PAB)3 com o
intuito de estabelecer contactos entre as associações e as unidades
orgânicas responsáveis pela produção de estatísticas nas respectivas
áreas, de modo a identificar necessidades específicas de informação, e
a adequar os produtos e serviços.

3 Acções de proximidade junto de associações empresariais e/ou sectoriais, destinadas a identificar
necessidades específicas de informação em mercados de manifesto potencial, com vista a implementar
estratégias de diversificação, segmentação, personalização e adequação de produtos e serviços,
correspondendo desta forma ao propósito de elevar permanentemente o nível de qualidade do serviço
prestado pelo INE.
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Disponibilização de Informação Estatística e Plano de Publicações
A estratégia de disponibilização de informação estatística passa,
essencialmente, pela divulgação de informação através de sites,
nomeadamente no INE através do Portal de Estatísticas Oficiais.
As datas de disponibilização de informação que se apresentam de forma
exaustiva para todas as actividades estatísticas (no quadro 5) constituem um
compromisso do primeiro momento em que a informação estatística se
encontra disponível ao público.
O Plano de Publicações, que se encontra no quadro 6, do anexo 2, apresenta
os títulos e respectivas datas de disponibilização nos seus diferentes suportes
(papel, CD-ROM e/ou Site), prevendo-se a edição de 101 títulos dos quais:


58 da responsabilidade do INE;



43 da responsabilidade de outras entidades intervenientes na produção
estatística nacional.

No INE, com excepção do CD-ROM “País em Números - 1991-2007”, as
publicações editadas em suporte papel são também disponibilizadas no Portal
das Estatísticas Oficiais na área “Publicações” (versão integral das publicações
em PDF e respectivos quadros em formato Excel). Do total das publicações a
editar pelo INE, 13 são de edição exclusiva no Portal.
Das 43 publicações da responsabilidade das outras Entidades, 27 são de
edição exclusiva na internet, sendo as restantes igualmente disponíveis por este
meio.

Novas Tecnologias na Transmissão de Informação às Organizações Internacionais
Alargamento da utilização do Euro-SDMX (Statistical Data and Metada
Exchange) para transmissão de informação ao Eurostat e, no futuro a outras
organizações internacionais.
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2.5

Gestão da Qualidade

Auditorias da Qualidade
A actividade de auditoria interna e externa continuará a marcar as actividades da
Gestão da Qualidade no INE. Em 2009 prevê-se:


Preparação das actividades de auditoria da qualidade aos órgãos
delegados do INE, no âmbito do novo regime de delegação de
competências;



Continuação da concretização de auditorias ao processo estatístico, no
âmbito da aplicação do Manual de Procedimentos da Produção
Estatística.

Auscultação dos Utilizadores


Manter-se-á como prioridade a continuação do contacto com os
utilizadores de informação estatística, em particular, para avaliação da
satisfação em relação aos produtos e serviços do INE (implementação do
inquérito pós-venda, melhoria dos inquéritos às bibliotecas do INE, inquérito
dirigido a associações sectoriais e abordagem junto dos estabelecimentos
de ensino).

Carta da Qualidade


Na sequência da implementação da Política de Difusão, será publicada a
nova edição da Carta da Qualidade do INE, onde os compromissos com os
clientes e fornecedores de informação serão renovados.

Código de Conduta


Acompanhamento da concretização do Plano de Acções de Melhoria no
INE, decorrente do Peer Review sobre a implementação do Código de
Conduta para as Estatísticas Europeias.



Realização de acções de sensibilização sobre os princípios do Código de
Conduta no seio do Sistema Estatístico Nacional.

Quality Coaching
Ao nível do Sistema Estatístico Europeu importa realçar a criação da actividade
“Quality Coaching”, promovida pelo Eurostat, cujos objectivos serão:


Promoção da implementação do Princípio 4 do Código de Conduta
(Compromisso com a Qualidade), fazendo uso de abordagens standard
existentes;



Promoção da transferência de conhecimentos no SEE, na área da garantia
da qualidade;



Intensificação da cooperação entre Gestores da Qualidade no SEE;



Apoio à implementação das acções de melhoria sobre o Princípio 4,
decorrentes dos vários Peer Reviews.
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3 ACTIVIDADE INTERNACIONAL
3.1

Actividades no âmbito do Sistema Estatístico Europeu

A actividade internacional do INE desenvolver-se-á essencialmente no seio do Sistema
Estatístico Europeu (SEE), associada ao cumprimento de obrigações estatísticas
comunitárias, bem como ao acompanhamento da preparação da legislação
estatística comunitária.
Neste contexto, em 2009, a intervenção externa do INE envolverá:









3.2

Participação nas reuniões do Comité do Programa Estatístico e do
Conselho (Grupo de “Estatísticas”);
Participação nas actividades do SEE, designadamente nos Grupos de
Trabalho Sectoriais e Task Forces do EUROSTAT, no âmbito da aplicação do
Programa Estatístico Comunitário;
Participação na discussão dos actos legislativos em preparação nas
instâncias comunitárias, e respectiva coordenação a nível interno, de
acordo com as prioridades definidas pelas futuras Presidências Checa e
Sueca, do Conselho da União Europeia;
Participação em acções do Programa de Formação do Sistema Estatístico
Europeu (ESTP);
Participação nas acções de Coaching na área da qualidade enquanto
beneficiário e animador;
Colaboração com organizações internacionais no domínio da estatística –
em particular no âmbito das Nações Unidas e da OCDE.

Cooperação estatística internacional

Ao nível das actividades de cooperação estatística com outros países importa referir,
em particular, a cooperação com os PALOP e com a CPLP, no âmbito das prioridades
da política de cooperação nacional.
É também de salientar a cooperação estatística com os países da UE e os programas
PHARE e MEDSTAT, através dos quais Portugal participa nas estratégias comunitárias de
cooperação estatística com países terceiros.
No âmbito da delegação de competências explorar-se-á a possibilidade de envolver
os órgãos delegados na actividade de cooperação internacional.
Na esfera da cooperação estatística é ainda de referir que, apesar dos
constrangimentos internos:


Portugal, através do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento
(IPAD), poderá aderir ao Fundo Comum da Estatística de Moçambique;



Existe uma forte solicitação externa para a participação do INE em
parcerias para projectos de cooperação extra-PALOP;



É reconhecida externamente a competência dos técnicos do INE em
determinadas áreas estatísticas, o que se reflecte nas frequentes
solicitações para participação em projectos internacionais.
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3.3

Principais eventos

Organização de Eventos pelo INE
O INE prevê organizar vários eventos destacando-se:



“Numeracia e cidadania – O que fazer com (tantos) dados?”

2º Fórum e-estatística, no âmbito do projecto ALEA

Lisboa, 1º trimestre 2009



“Work Session on Statistical Metadata”

METIS 2008, UNECE-Eurostat-OECD, INE

Lisboa, 11, 12 e 13 de Março de 2009



“Apresentação dos resultados do Inquérito à Educação e Formação de
Adultos (IEFA) – 2007”

INE

Lisboa, 2º Semestre 2009



“O novo enquadramento do Sistema Estatístico Europeu”

INE, com participação do Eurostat

Lisboa, 2º Semestre 2009

Participação do INE em Eventos Internacionais




Seminários da Conferência de Estaticistas Europeus/ONU, Geneve, Junho
de 2009:
-

“Balancing
principles
of
professional
autonomy
and
accountability with the mandate to produce policy relevant
data”, organizado pela Irlanda;

-

“Strategic issues in business statistics – the use of administrative
data”, organizado pelo Canadá e pelo Eurostat.

57ª Sessão do International Statistical Institute (ISI), Durban, Agosto de 2009.
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4 RECURSOS HUMANOS, FINANCEIROS E
TECNOLÓGICOS
4.1

Recursos Humanos e Financeiros

O número de trabalhadores que irão estar afectos à actividade estatística nacional
em 2009 (1220), representarão 0,023% do emprego total previsto na economia.
Concomitantemente, e de acordo com o Orçamento do Estado para 2009, os custos
totais da actividade estatística prevista para 2009, no montante de 49,7 Milhões de
Euros, representarão 0,03% do PIB e 0,07% da Despesa Pública Corrente Primária.

Recursos Humanos
A Actividade Estatística do INE e das Outras Entidades Intervenientes na Produção
Estatística Nacional prevista para 2009 envolverá 1220 trabalhadores, 215 dos quais
(200 técnicos profissionais e 15 técnicos superiores) a contratar a termo certo,
especificamente para a realização do Recenseamento Agrícola (RA 2009).
Do total de trabalhadores, 77% estarão afectos ao INE (dos quais 17% para a
execução do RA 2009), 18% às Outras Entidades Intervenientes na Produção Estatística
Nacional e 5% decorrentes da participação dos Serviços de Estatística das Regiões
Autónomas na produção das estatísticas nacionais.
42% do total dos trabalhadores afectos ao conjunto da produção estatística nacional
são portadores de habilitações de nível superior (licenciatura, mestrado ou
doutoramento), correspondendo os restantes 58% a trabalhadores portadores de
habilitações de nível não superior. De salientar que, nas outras Entidades Intervenientes
na Produção Estatística Nacional, a estrutura dos recursos humanos dedicados a esta
produção, em termos de habilitações é substancialmente diferente, isto é, 60% tem
formação de nível superior e 40% outros níveis de habilitações.

Recursos Financeiros
Em termos financeiros, prevê-se que o custo da produção estatística nacional venha a
atingir, em 2009, cerca de 49,7 milhões de euros, correspondendo 82% deste montante
à actividade desenvolvida pelo INE. No conjunto das Outras Entidades Intervenientes
na Produção Estatística Nacional destacam-se a DGPJ/MJ e o GEP/MTSS, cujos custos
com a produção de estatísticas oficiais atingem 1,5 e 1,4 milhões de euros,
respectivamente.
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QUADRO 1 - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ÁREAS DE ACTIVIDADE EM 2009-INE

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Áreas de Actividade (a)

(1)

Pessoal (em número)
Número de
Actividades

Total

(2)

(3)=(4)+(5)

Técnicos
Técnicos
Superiores Profissionais
(4)

(5)

Custo Directo Custo Total das
das
Actividades
Actividades
Estatísticas
(1000 Euros) (1000 Euros)
(6)

(7)

Áreas de Actividade Estatística de Produção
21 - Ficheiros de Unidades Estatísticas

9

25,3

8,0

17,3

1511,42

22 - Metainformação Estatística

16

15,0

9,7

5,3

668,91

1999,23
874,93

23 - Metodologias de Normalização

6

19,3

19,3

0,0

668,34

889,57

24 - Infra-estruturas de Geoinformação

4

21,9

7,7

14,2

758,17

989,53

27 - Procedimentos e Práticas de Coordenação

3

4,7

3,2

1,5

189,32

244,10

29 - Estatísticas Múltitemáticas

1

3,2

2,4

0,8

141,38

187,94

31 - População

14

23,2

14,6

8,6

1325,59

1762,38

32 - Famílias

1

1,0

0,6

0,4

52,08

70,57

34 - Trabalho, Emprego e Desemprego

5

30,2

11,1

19,1

2702,71

3618,45

35 - Rendimento e Condições de Vida

3

15,1

11,1

4,0

751,69

998,72

36 - Educação, Formação e Aprendizagem

1

3,2

2,7

0,5

94,33

123,52

37 - Cultura, Desporto e Lazer

7

3,1

1,1

2,0

115,12

152,58

38 - Saúde e Incapacidades

8

3,9

3,3

0,6

256,16

335,75

39 - Protecção Social

2

2,1

1,1

1,0

84,88

111,16

40 - Justiça

1

1,4

1,0

0,4

77,57

101,55

41 - Protecção Civil e Segurança do Consumidor

1

0,4

0,3

0,1

15,23

20,04

42 - Sistema de Indicadores Sociais

1

0,8

0,3

0,5

40,41

53,21

45 - Território

4

4,1

4,1

0,0

181,50

237,68

46 - Ambiente

12

8,6

5,1

3,5

315,54

417,98

50 - Contas Nacionais

25

38,3

35,7

2,6

1338,95

1794,01

51 - Conjuntura Económica e Preços

40

85,9

32,3

53,6

3622,28

4850,86

52 - Empresas

10

23,1

12,3

10,8

683,12

905,04

54 - Administrações Públicas

5

9,8

3,0

6,8

314,17

420,92

57 - Comércio Internacional de Bens

2

43,0

13,8

29,2

1249,29

1660,32

60 - Agricultura e Floresta (b)

24

242,0

29,9

212,1

6465,81

7783,57

61 - Pescas

2

0,9

0,2

0,7

31,87

41,93

65 - Indústria e Energia

1

13,6

3,4

10,2

438,15

586,36

66 - Construção e Habitação

7

7,0

2,6

4,4

260,69

343,06

70 - Comércio Interno

2

5,6

2,1

3,5

175,83

233,86

71 - Transportes

11

10,1

2,3

7,8

320,52

427,68

72 - Comunicações

3

0,2

0,0

0,2

6,51

8,57

73 - Turismo

4

19,9

6,5

13,4

841,30

1123,11

74 - Serviços Especializados

1

6,7

3,9

2,8

258,56

343,74

80 - Ciência e Tecnologia

1

1,6

1,6

0,0

57,10

74,75

81 - Sociedade da Informação

2

9,4

3,7

5,7

466,40

621,84

11 - Gestão da Qualidade

3,2

3,0

0,2

167,23

172,42

12 - Comunicação Institucional

8,7

1,9

6,8

308,20

400,21

14 - Relacionamento com os Respondentes

4,5

1,5

3,0

208,86

214,31

Outras Áreas de Actividade Estatística

18 - Tecnologias de Informação e Comunicação

27,6

19,1

8,5

1917,80

2311,22

85 - Difusão Estatística

45,6

12,4

33,2

1593,17

2081,90

7,8

6,5

1,3

754,20

984,69

801,0

304,4

496,6

31430,35

40573,21

90, 91, 92, 93 - Cooperação Internacional
1 - Total das Áreas de Actividade Estatística

239

Áreas de Actividade não Estatística
10 - Planeamento

5,6

2,9

2,7

1123,50

16 - Recursos Humanos

36,6

10,0

26,6

852,55

17 - Recursos Materiais e Financeiros

20,0

4,0

16,0

776,81

6,3

3,4

2,9

300,91

65,5

35,3

30,2

6089,09

2 - Total das Áreas de Actividade não Estatística

134,0

55,6

78,4

9142,87

3 - Total da Áreas de Actividade Estatística e
não Estatística [ 1 + 2 ]

935,0

360,0

575,0

40573,21

Conselho Superior de Estatística (actividade 004)
Outras Actividades de gestão e administração e
custos de estrutura

(a) Baseadas na Classificação Geral de Actividades do INE.
(b) Inclui a contratação a termo certo de 215 técnicos necessários à realização do Recenseamento Agrícola 2009 ( 15 Técnicos
Superiores; 200 Técnicos Profissionais)
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QUADRO 2 - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ÁREAS DE ACTIVIDADE EM 2009, OUTRAS ENTIDADES

Outras Entidades Intervenientes na Produção Estatística Nacional
Áreas de Actividade (a)

Pessoal (em número)
Entidade

(1)

Número de
Actividades

(2)

(3)

21 - Ficheiros de Unidades Estatísticas

GEP/MTSS

1

23 - Metodologias de Normalização

GEP/MTSS

34 - Trabalho, Emprego e Desemprego

GEP/MTSS

9

Total

Técnicos
Superiores

Técnicos
Profissionais

(4)=(5)+(6)

(5)

(6)

Custo
Custo
Reportado das Estimado das
Actividades
Actividades
(1000 Euros) (1000 Euros)
(7)

(8)

Áreas de Actividade Estatística de Produção

36 - Educação, Formação e Aprendizagem

3,0

3,0

0,0

73,70

2,0

2,0

0,0

70,40

75,32
71,94

46,1

13,6

32,5

996,60

1018,45
257,61

GEPE/ME

2

8,0

6,7

1,3

250,67

GPEARI/MCTES

2

11,8

11,3

0,5

324,00

325,83

GEP/MTSS

1

7,8

1,5

6,3

152,30

155,64

38 - Saúde e Incapacidades

DGS/MS

4

20,0

10,0

10,0

584,10

626,97

39 - Protecção Social

II/MTSS

8

11,0

11,0

0,0

844,00

905,95

DGPJ/MJ

34

31,0

8,0

23,0

1452,93

1474,67

GEP/MTSS

1

1,0

1,0

0,0

38,30

39,14

27,3

23,4

3,9

635,82

641,74

40 - Justiça
52 - Empresas
60 - Agricultura e Floresta (b)
61 - Pescas
65 - Indústria e Energia

DRAP'S/MADRP
DGPA/MADRP

5

3,0

0,6

2,3

80,28

85,11

DGEG/MEI

14

10,0

7,0

3,0

349,43

358,73
341,55

73 - Turismo
80 - Ciência e Tecnologia

TP/MEI

5

7,0

4,4

2,6

338,40

GPEARI/MCTES

6

23,0

21,5

1,5

779,00

783,40

GEPE/ME

1

4,0

3,3

0,7

125,33

128,80

UMIC/MCTES

2

81 - Sociedade da Informação

DREM (c)
SREA (c)
Total da Áreas de Actividade Estatística - Outras
Entidades

95

4,0

4,0

0,0

125,00

132,71

37,0

15,0

22,0

840,24

849,97

28,0

3,0

25,0

861,17

866,03

284,9

150,3

134,6

8921,66

9139,56

(a) Baseadas na Classificação Geral de Actividades do INE.
(b) Não contempla os recursos a afectar à execução do Recenseamento Agrícola 2009 (40 técnicos a tempo inteiro).
(c) Recursos do SREA e da DREM afectos à produção de estatísticas nacionais.
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QUADRO 3 - PREVISÃO DE RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS POR ÁREAS DE ACTIVIDADE, EM 2009 - TOTAL
(INE e Outras Entidades)

Áreas de Actividade (a)

(1)

Número total
Número Total
de
de Pessoal
Actividades
(2)

(3)

Custo Total das actividades Estatísticas
(1000 Euros)
INE

Outras
Entidades

Total

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

Áreas de Actividade Estatística de Produção
21 - Ficheiros de Unidades Estatísticas

10

28,3

1999,23

22 - Metainformação Estatística

16

15,0

874,93

23 - Metodologias de Normalização

6

21,3

889,57

24 - Infra-estruturas de Geoinformação

4

21,9

989,53

989,53

27 - Procedimentos e Práticas de Coordenação
29 - Estatísticas Múltitemáticas

3

4,7

244,10

244,10

1

3,2

187,94

187,94

31 - População

14

23,2

1762,38

1762,38

32 - Famílias

1

1,0

70,57

34 - Trabalho, Emprego e Desemprego

14

76,3

3618,45

35 - Rendimento e Condições de Vida

3

15,1

998,72

36 - Educação, Formação e Aprendizagem

6

30,8

123,52

37 - Cultura, Desporto e Lazer

7

3,1

152,58

38 - Saúde e Incapacidades

12

23,9

335,75

75,32

2074,54
874,93

71,94

961,51

70,57
1018,45

4636,90

739,08

862,60

626,97

962,72

998,72
152,58

39 - Protecção Social

10

13,1

111,16

905,95

1017,11

40 - Justiça

35

32,4

101,55

1474,67

1576,22

41 - Protecção Civil e Segurança do Consumidor

1

0,4

20,04

42 - Sistema de Indicadores Sociais

1

0,8

53,21

53,21

45 - Território

4

4,1

237,68

237,68

46 - Ambiente

12

8,6

417,98

417,98

50 - Contas Nacionais

25

38,3

1794,01

1794,01

51 - Conjuntura Económica e Preços

40

85,9

4850,86

52 - Empresas

11

24,1

905,04

54 - Administrações Públicas

5

9,8

420,92

57 - Comércio Internacional de Bens

2

43,0

1660,32

60 - Agricultura e Floresta

24

269,3

7783,57

20,04

4850,86
39,14

944,18
420,92
1660,32

641,74

8425,31

61 - Pescas

7

3,9

41,93

85,11

127,04

65 - Indústria e Energia

15

23,6

586,36

358,73

945,09

66 - Construção e Habitação

7

7,0

343,06

343,06

70 - Comércio Interno

2

5,6

233,86

233,86

71 - Transportes

11

10,1

427,68

427,68

72 - Comunicações

3

0,2

8,57

73 - Turismo

9

26,9

1123,11

74 - Serviços Especializados

1

6,7

343,74

80 - Ciência e Tecnologia

7

24,6

74,75

81 - Sociedade da Informação

5

17,4

621,84

8,57
341,55

1464,66

783,40

858,15

343,74
261,51

883,35

DREM

37,0

849,97

849,97

SREA
Outras Áreas de Actividade Estatística

28,0

866,03

866,03

11 - Gestão da Qualidade

3,2

172,42

172,42

12 - Comunicação Institucional

8,7

400,21

400,21

14 - Relacionamento com os Respondentes

4,5

214,31

214,31

18 - Tecnologias de Informação e Comunicação

27,6

2311,22

2311,22

85 - Difusão Estatística

45,6
7,8

2081,90

2081,90

1085,9

40573,21

90, 91, 92, 93 - Cooperação Internacional
Total

334

984,69

984,69
9139,56

49712,77

Áreas de Actividade não Estatística do INE
10 - Planeamento

5,6

16 - Recursos Humanos

36,6

17 - Recursos Materiais e Financeiros

20,0

Conselho Superior de Estatística (actividade 004)

6,3

Outras Actividades de gestão e administração e custos
de estrutura

65,5

Total dos recursos humanos das áreas de
Actividade não Estatística do INE

134,0

Total dos Recursos Humanos do SEN

1219,9

(a) Baseadas na Classificação Geral de Actividades
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Do conjunto das áreas de actividades associadas à produção estatística, 12 apenas
são responsáveis por cerca de 68% dos custos totais da actividade estatística nacional:

Custos da Actividade Estatística previstos para 2009, em 1000 Euros, por área

Agricultura e Floresta

8425,31

Conjuntura Económica e Preços

4850,86
4636,90

Trabalho, Emprego e Desemprego
Tecnologias de Informação e Comunicação

2311,22

Difusão Estatística

2081,90

Ficheiros de Unidades Estatísticas

2074,54

Contas Nacionais

1794,01

População

1762,38
1660,32

Comércio Internacional de Bens
Justiça

1576,22

Turismo

1464,66
1017,11

Protecção Social
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Salientam-se, ainda, pelos custos que envolvem, as seguintes operações estatísticas:
Percentagem dos custos da actividade

Áreas de actividade

Operações estatísticas

Agricultura e Floresta

Recenseamento Agrícola
2009

Trabalho, Emprego e
Desemprego

No custo da
Área respectiva

No custo Total da Actividade
Estatística Nacional

87%

14,7%

69%

6,4%

Inquérito ao Emprego
(inclui inquirição telefónica –
CATI)

Conjuntura
Económica e Preços

Índice de Preços no
Consumidor

38%

3,7%

Ficheiros de Unidades
Estatísticas

Amostra-mãe

60%

2,5%

População

Censos 2011

69%

2,4%

Comércio
Internacional de Bens

Estatísticas do Comércio
Intracomunitário

70%

2,4%

Turismo

Inquérito às Deslocações
dos Residentes (Procura
Turística dos Residentes)

51%

1,5%

Rendimento e
Condições de Vida

Inquérito às Condições de
Vida e Rendimento (ICOR)

69%

1,4%

Contas Nacionais

Contas Nacionais
Definitivas

37%

1,3%
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Orçamento do INE
Os recursos colocados à disposição do INE para a execução das actividades
constantes no presente Plano de Actividades ascendem a 33,6 milhões de euros. 93,2%
dos quais provêm do Orçamento do Estado (Funcionamento e PIDDAC),
correspondendo os restantes 6,8% a Receitas Próprias do Instituto, decorrentes de
subvenções financeiras do EUROSTAT, da venda de publicações e da prestação de
serviços.
A despesa prevista para 2009 ascende a 40,6 milhões de euros, correspondendo 5,128
mil euros aos custos directos com o RA 2009 (mais 6,872 mil euros em 2010), para
inquirição de cerca de 500.000 explorações agrícolas.
78,5% da despesa prevista diz respeito a custos com pessoal, 12,8% dos quais
associados à execução do RA 2009, isto é, entrevistadores e técnicos a contratar a
termo certo para assegurar a coordenação do trabalho de campo.
Quadro 4

Execução Financeira (Óptica Orçamento do Estado)
2007-Realizado

2008-Orçamento 2009-Orçamento Variação 2009

1. RECEITAS

38.086.844

36.285.813

33.583.461

-7,45%

O. Funcionamento (Orc. Inicial Corrigido)
Receitas Próprias (Cobradas e Saldos Integrados)
PIDDAC - Correntes (Orc. Inicial Corrigido)
PIDDAC - Capital (Orc. Inicial Corrigido)

30.531.374
7.029.178
30.305
495.987

31.488.372
4.140.835
0
656.606

30.659.657
2.278.500
0
645.304

-2,63%
-44,97%
-1,72%

2. DESPESAS (a)

36.528.653

36.285.813

40.573.210

11,82%

Despesas com o pessoal (b)
Indemnizações por Rescisões de Contratos
Fornecimentos e Serviços Externos (c)
Investimentos

23.832.866
547.100
11.000.966
1.147.721

26.091.052
200.000
8.618.155
1.376.606

31.868.398
0
8.059.508
645.304

22,14%
-100,00%
-6,48%
-53,12%

1.558.191

0

-6.989.749

-

0

0

6.989.749

-

1.558.191

0

0

-

3. SALDO ORÇAMENTAL (1-2)
4. REFORÇO DA DOTAÇÃO INICIAL
5. SALDO FINAL (3-4)
(a) Inclui orçamento do RA 2009 (€ 5.128.000,00)

(b) Inclui todas as despesas com o Pessoal do Quadro, Requisitados, Contratados a Prazo e Entrevistadores.
(c) Inclui os custos de funcionamento dos quais se destacam: Rendas, Electricidade, Comunicações, Limpeza, Vigilância, etc.

O orçamento do INE apresenta, assim, um défice de cerca de 7 milhões de euros.
Este défice será necessariamente coberto através de um reforço de 5,128 mil euros
para a execução do RA 2009 e ainda da libertação dos cativos previstos na lei do OE,
no montante de cerca de 1,862 milhões de euros, para assegurar a totalidade dos
encargos com a restante actividade do Instituto.
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4.2

Recursos Tecnológicos

No domínio das tecnologias de Informação e Comunicação e dos Sistemas de
Informação importa realçar as seguintes actividades no INE:


Preparação da implementação de um Sistema Integrado de Gestão no
contexto das aplicações partilhadas a adoptar em 2010 por toda a
Administração Pública;



Construção e implementação dos sistemas informáticos de suporte ao
Recenseamento Agrícola 2009, incluindo os necessários à recolha de dados
que será realizada através de computador portátil (modo de recolha CAPI);



Consolidação da ampliação aos estabelecimentos do Sistema de Recolha
junto das empresas enquadrado no Sistema de Gestão de Universos e
Amostras e no WebInq – Inquéritos do INE na WEB;



Análise e implementação da nova solução do Centro de Contactos
destinado tanto aos processos de recolha de dados estatísticos como ao
apoio ao utilizador ou cliente;



Promoção da integração, no Datawarehouse (DW), dos resultados das
operações estatísticas actuais e históricas com informação administrativa
recebida ao abrigo dos protocolos celebrados, bem como de estudos de
qualidade da informação, transversais às várias áreas de matéria do INE,
com recurso aos dados existentes no DW e às novas funcionalidades da
ferramenta disponível;



Modernização dos equipamentos de comunicações, de suporte a
conferências e vídeo-conferências e do parque informático em geral.
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5 RELAÇÕES ENTRE AS LGAEN 2008-2012 E AS
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA 2009
Dando continuidade ao processo iniciado em 2008 e no sentido de facilitar a
monitorização da estratégia definida nas LGAEN 2008-2012, estabelece-se neste
capítulo a relação entre os actividades mais relevantes previstas para 2009 e as linhas
de actuação definidas no âmbito das LGAEN 2008-2012.

Objectivo 1 – Melhorar a qualidade das
estatísticas produzidas no âmbito do SEN, com
especial
incidência nas
vertentes
de
cumprimento dos prazos de disponibilidade
da informação e acessibilidade.
Obj1|LA1 – Aumentar a receptividade e participação das instituições, empresas e indivíduos nas operações de
recolha de informação, realizadas pelas entidades do SEN.

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Gestão dos respondentes: continuação da centralização das funções de
atendimento e contacto com as empresas, beneficiando da nova solução
do Centro de Contactos.

2.2 Recolha de
informação

INE

Articulação com as entidades regionais de turismo para apoio nas inquirições
para garantir melhores taxas de resposta.

2.3.7 Serviços

TP|MEI

Obj1|LA2 – Intensificar o uso de dados administrativos para fins estatísticos, assegurando a intervenção do SEN
desde o início da sua concepção.

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Continuação do reforço da utilização de informação administrativa na
actualização das bases de amostragem.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Melhoria da qualidade da informação recebida das entidades informadoras
adoptando a recolha através de sistemas informáticos de transferência
automática de dados em substituição dos formulários em papel nas
Estatísticas da Justiça.

2.2 Recolha de
informação

DGPJ|MJ

2.3.1 População e
Sociedade

INE

Continuação dos trabalhos relativos à racionalização das operações
2.3.1 População e
estatísticas da responsabilidade do GEP no âmbito do “Simplex”, tendo em
Sociedade
vista a obtenção da informação estatística através de dados administrativos.

GEP|MTSS

Saúde Pública: elaboração de estudos conducentes à apropriação de 2.3.1 População e
dados administrativos, em articulação com a DGS.
Sociedade

INE

Prestações de Protecção Social: elaboração de estudos conducentes à
2.3.1 População e
apropriação de dados administrativos nas áreas das instituições de
Sociedade
protecção social.

INE

Estatísticas das Empresas: Renegociação do protocolo entre o INE e o
Ministério das Finanças para antecipação do envio ao INE de informação
administrativa relevante, nomeadamente a referente aos empresários em
nome individual e aos profissionais liberais.

INE

Avaliação de ficheiros administrativos a utilizar nos CENSOS 2011.

2.3.3 Economia e
Finanças

Projecto do Plano de Actividades do INE e de outras Entidades Intervenientes na Produção Estatística Nacional 2009
Dezembro 2008
Página 40/87

Obj1|LA2 – Intensificar o uso de dados administrativos para fins estatísticos, assegurando a intervenção do SEN
desde o início da sua concepção.

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Intensificação da melhoria da qualidade das estatísticas produzidas na área 2.3.1 População e
da Protecção Social, com base em fontes administrativas.
Sociedade

Consolidação da informação relativa às estatísticas da Água e dos Resíduos
com base em fontes administrativas.

II|MTSS

2.3.2 Território e
Ambiente

INE

Obj1|LA3 – Reduzir globalmente os custos com a produção de informação estatística

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Consolidação dos modelos de gestão de apoio aos processos de
recolha (GPAP, GRESP, GPIE).
Expansão da recolha de dados via entrevista telefónica (CATI) aos
seguintes inquéritos: Inquérito ao Emprego – realização de inquérito
piloto em Julho de 2009, Inquérito à Utilização das Tecnologias de
Comunicação e de Informação nas Famílias, Inquérito às Deslocações
dos Residentes e Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores.
Soluções de recolha electrónica: integração no WEBINQ das seguintes
operações: Inquéritos aos serviços prestados às empresas; Inquéritos aos
estabelecimentos hoteleiros sobre permanência de hóspedes e
capacidade de alojamento; Índice de Preços na Produção de Produtos
Industriais; Inquérito Anual às Empresas de Comércio.

2.2 Recolha de
informação

INE

Novos modos de recolha: Introdução da recolha de dados com suporte
informático (CAPI) no Índice de Preços no Consumidor (IPC).

2.2 Recolha de
informação

INE

Generalização do preenchimento de inquéritos online na área da
Sociedade de Informação e do governo electrónico.

2.2 Recolha de
informação

UMIC|
MCTES

Inquirição electrónica sobre os alunos inscritos e diplomados do ensino
superior, sobre o registo biográfico dos docentes do ensino superior, sobre
Inovação - Inquérito Comunitário à Inovação 2008 (CIS 2008 - Community
Inovation Survey) e sobre Doutorados - Inquérito aos Doutorados 2008.

2.2 Recolha de
informação

GPEARI|
MCTES

Continuação do alargamento do sistema de inquirição por via electrónica
nas estatísticas do mercado de trabalho da responsabilidade do GEP|MTSS.

2.2 Recolha de
informação

GEP|MTSS

Intensificação da produção estatística da responsabilidade do GEP a partir
de dados administrativos e simplificação de questionários. Estas iniciativas
visam a redução dos custos de produção e a diminuição da carga
estatística sobre os inquiridos.

2.3. Produção
estatística

GEP|MTSS

Melhoria a qualidade estatística e incremento da ventilação espacial da
informação turística, destacando-se a utilização de Sistemas de Informação
Integrados na recolha de dados e na difusão de informação personalizada.

2.3.7 Serviços

TP|MEI






Obj1|LA4 – Reduzir o prazo de disponibilização da informação, respeitando os compromissos assumidos,
nomeadamente, junto dos Organismos Internacionais

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Redução dos prazos de disponibilização da informação estatística da área 2.3.1 População e
da competência do GEP|MTSS.
Sociedade

GEP|MTSS

Causas de Morte: recuperação dos calendários de disponibilidade de 2.3.1 População e
informação relativa a 2007 e 2008, em articulação com a DGS.
Sociedade

INE

Contas Regionais: melhoria do calendário da sua divulgação consolidando
os ganhos verificados em 2008 (antecipação de 6 meses na divulgação de
resultados para 2006, e de cerca de 10 meses a divulgação de resultados
para 2007).

2.3.3. Economia e
Finanças

INE

Estatísticas das Empresas: redução do prazo em cerca de três meses da
disponibilização da informação estatística beneficiando da IES.

2.3.3 Economia e
Finanças

INE
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Obj1|LA4 – Reduzir o prazo de disponibilização da informação, respeitando os compromissos assumidos,
nomeadamente, junto dos Organismos Internacionais

Actividades mais relevantes para 2009

Comércio Internacional: consolidação do processo de redução dos prazos
de disponibilização da informação mensal para 40 dias após o período de
referência, tanto para o comércio intra como extracomunitário.

Entidade

Capítulo/Área

2.3.4 Comércio
Internacional

INE

Desenvolvimento e utilização de um sistema de cubos informáticos que
permita organizar e estruturar a informação estatística produzida pelo GEPE
2.3.1 População e
de forma a agilizar a produção de publicações e resposta a pedidos de
Sociedade
informação. Este sistema será também disponibilizado ao público
possibilitando a criação de perfis de utilizadores.

GEPE|ME

Estatísticas da Pesca: antecipação em 1 mês da disponibilização da
informação.

2.3.5 Agricultura,
Floresta e Pescas

DGPA|
MADRP

Melhoria dos prazos de disponibilização das estatísticas do sector Energético
e dos Recursos Geológicos.

2.3.6 Indústria,
Energia e
Construção

DGEG|MEI

Obj1|LA5 – Produzir e disponibilizar séries cronológicas longas para os indicadores mais relevantes

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Compilação e disponibilização de séries cronológicas dos indicadores, quer
nacionais como de benchmarking.

2.3.8 Inovação e
Conhecimento

UMIC|
MCTES

Produção de séries estatísticas sobre Alunos Inscritos e Diplomados do Ensino
Superior.

2.3.8 Inovação e
Conhecimento

GPEARI|
MCTES

Obj1|LA6 – Definir e implementar uma política de revisão de dados

Actividades mais relevantes em 2009

Entidade

Capítulo/Área

1.3 Coordenação
do Sistema
Estatístico
Nacional

INE

Adaptação dos procedimentos de qualidade aos novos métodos de recolha 2.3.1 População e
de informação estatística descentralizada, no âmbito da DGPJ.
Sociedade

DGPJ|MJ

Implementação da Política de Revisões do INE.

Obj1|LA7 – Alinhar o sistema de metainformação estatística com as melhores práticas internacionais

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Desenvolvimento do Sistema de Metainformação a nível do Sistema
Estatístico Nacional, com a implementação do Sistema de Documentação
Metodológica e a reformulação do Sistema de Classificações no sentido de
facilitar a pesquisa das classificações e melhorar os tempos de resposta da
pesquisa.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Continuação das iniciativas que visam obter a cobertura total dos
documentos metodológicos de acordo com o modelo aprovado pelo
Sistema Estatístico Nacional.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Desenvolvimento da metainformação para apoio à utilização do Euro-SDMX
(Statistical Data and Metada Exchange).

2.1 Metodologia
estatística

INE
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Obj1|LA8 – Adequar o sistema de metainformação estatística às necessidades do intercâmbio de metadados
no SEN e no Sistema Estatístico Europeu

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Alargamento da utilização do Euro-SDMX (Statistical Data and Metada
Exchange).

2.1 Metodologia
estatística

INE

Renovação do Sistema Integrado de Metainformação para apoio à
interpretação dos produtos estatísticos disponibilizados pelo GEP de acordo
com as melhores práticas internacionais e tendo em vista a sua adequação
“às necessidades do intercâmbio de metadados no SEN e no Sistema
Estatístico Europeu” através do sistema standard SDMX.

2.1 Metodologia
estatística

GEP|MTSS

Obj1|LA9 – Definir e implementar uma política de difusão para as estatísticas oficiais

Actividades mais relevantes para 2009

Implementação da Política de Difusão do INE, definida em 2008.

Entidade

Capítulo/Área

1.3 Coordenação
do Sistema
Estatístico
Nacional
2.4 Difusão da
Informação

INE

Obj1|LA10 – Antecipar as necessidades dos utilizadores e desenvolver produtos e serviços adequados a
grupos de utilizadores diferenciados

Actividades mais relevantes para 2009

Melhoria da componente de análise da informação divulgada, numa
perspectiva integrada de caracterização da Indústria Portuguesa.

Entidade

Capítulo/Área

2.3.6 Indústria,
Energia e
Construção

Continuação do contacto com os utilizadores de informação estatística, em
2.5 Gestão da
particular, para avaliação da satisfação em relação aos produtos e serviços
Qualidade
do INE.
Desenvolvimento e utilização de um sistema de cubos informáticos que
permita organizar e estruturar a informação estatística produzida pelo GEPE
2.3.1 População e
de forma a agilizar a produção de publicações e resposta a pedidos de
Sociedade
informação. Este sistema será também disponibilizado ao público
possibilitando a criação de perfis de utilizadores.
Contextualização das Estatísticas da Justiça com dados demográficos, 2.3.1 População e
económicos e sociais através da selecção de um conjunto de indicadores.
Sociedade

INE

INE

GEPE|ME

DGPJ|MJ

Obj1|LA11 – Melhorar a qualidade na prestação de serviços de difusão

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Disponibilização ao público, através da internet, de um conjunto de relatórios 2.3.1 População e
dinâmicos para divulgação da informação das Estatística da Justiça.
Sociedade

Garantia de uma resposta célere aos pedidos de informação estatística;

Garantia da satisfação das necessidades de informação estatística de
âmbito comunitário, enquanto Centro de Atendimento integrado no
2.4 Difusão da
ESDS – European Statistical Data Support;
Informação

Intensificação da utilização do Portal de Estatísticas Oficiais do INE;

Acesso remoto dos investigadores a bases de dados de estatísticas
oficiais;

Implementação das Práticas de Articulação Bilateral (PAB).
2.5 Gestão da
Publicação de nova edição da Carta da Qualidade do INE.
Qualidade

DGPJ|MJ
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INE

INE

Obj1|LA12 – Aumentar a proximidade à comunidade científica

Actividades mais relevantes para 2009

Criação de fluxos e práticas padronizadas para garantia de
confidencialidade de bases de dados disponíveis aos investigadores e ao
público em geral.

Entidade

Capítulo/Área

2.1 Metodologia
estatística

INE

Melhoria dos modelos e dos processos de recolha da informação através de 2.3.1 População e
parcerias com Universidades e Centros de Investigação.
Sociedade

GEPE|ME

Ampliação dos conteúdos disponíveis para os investigadores e melhoria das
condições técnicas de acesso às bases de dados.

2.4 Difusão da
Informação

INE

Obj1|LA13 – Incrementar a literacia estatística

Actividades mais relevantes para 2009

Dinamização do ALEA realizando um conjunto acções que permitam ampliar
a sua utilização.

Prossecução do alargamento da RIIBES.

Participação do INE em actividades da Rede de Bibliotecas Escolares do
Ministério da Educação.

Entidade

Capítulo/Área

2.4 Difusão da
Informação
2.4 Difusão da
Informação
2.4 Difusão da
Informação
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INE

INE

INE

Objectivo 2 – Optimizar o funcionamento do
SEN através do reforço dos mecanismos de
coordenação e cooperação institucional e da
valorização dos Recursos Humanos.

Obj2|LA1 – Promover a cooperação entre autoridades estatísticas, no quadro da nova Lei do SEN

Actividades mais relevantes para 2009

Promover a coordenação e integração estatística através da participação
nas estruturas do CSE

Entidade

Capítulo/Área

1.2 Linhas gerais
da Actividade
Estatística
Nacional

INE

Obj2|LA2 – Promover um processo de delegação de competências eficaz, no quadro da nova Lei do SEN

Entidade

Actividades mais relevantes para 2009

Capítulo/Área

Celebração de novos protocolos de delegação de competências, no
âmbito da implementação da nova Lei do Sistema Estatístico Nacional.

1.3 Coordenação
do Sistema
Estatístico
Nacional

INE

Obj2|LA3 – Melhorar a eficiência do SEN no planeamento e execução das operações estatísticas

Actividades mais relevantes para 2009

Reestruturação do planeamento e controlo das actividades do INE e dos
Órgãos Delegados, com a revisão e reformulação dos Modelos do Plano e
Relatório de Actividades do INE e das Entidades com delegação de
competências do INE.



Avaliação, em articulação com o INE, das operações estatísticas
necessárias à obtenção de informação socioeconómica da aquicultura
e da indústria transformadora dos produtos da pesca, conforme a 6ª
Decisão da SPEES do CSE, de 22-05-2006 .

Entidade

Capítulo/Área

1.3 Coordenação
do Sistema
Estatístico
Nacional

2.3.5 Agricultura,
Floresta e Pescas

INE

DGPA|
MADRP

Obj2|LA4 – Implementar o Sistema de Gestão de Universos e Amostras e introduzir novas metodologias de
amostragem e de inferência estatística

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Reformulação dos indicadores de qualidade, e sua disponibilização regular,
relativos ao Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE).

2.1 Metodologia
estatística

INE

Verificação e actualização da informação relativa a empresas nacionais
participantes em grupos de empresas europeus (EGR – EuroGroups Register).

2.1 Metodologia
estatística

INE

Definição da nova base de amostragem agrícola, que decorrerá da
realização do Recenseamento Agrícola em 2009.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Continuação dos estudos de metodologias alternativas para o tratamento de
não respostas.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Desenvolvimento de actividades na área da estimação em pequenos
domínios.

2.1 Metodologia
estatística

INE
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Obj2|LA5 – Preparar uma nova Amostra-mãe

Entidade

Capítulo/Área

Actividades mais relevantes para 2009

Definição da metodologia de criação e actualização da Base de
Amostragem dos Inquéritos junto das Famílias (amostra-mãe), que decorrerá
do Recenseamento à População e Habitação de 2011.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Preparação dos dados geográficos para a realização do trabalho de
campo e controlo da qualidade dos resultados finais do Inquérito de
Actualização da Amostra-Mãe.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Obj2|LA6 – Potenciar o aproveitamento da Infra-estrutura de Referenciação Geográfica nas actividades de
produção e divulgação de informação estatística oficial

Entidade

Capítulo/Área

Actividades mais relevantes para 2009

Continuação do desenvolvimento da Infra-estrutura de Referenciação
Geográfica (IRG), de suporte à produção e divulgação da informação
estatística oficial, com prioridade para a construção do suporte cartográfico
dos Censos 2011.

2.1 Metodologia
estatística

INE

Prosseguimento da colaboração com as Autarquias e Associações de
Municípios, visando o aumento da qualidade e da cobertura da Base
Geográfica de Referenciação de Informação (BGRI), da Base Geográfica de
Edifícios (BGE) e da Base de Segmentos de Arruamentos (BSA).

2.1 Metodologia
estatística

INE

Disponibilização de um conjunto de indicadores das Estatísticas da Justiça 2.3.1 População e
através de informação georeferênciada.
Sociedade

DGPJ|MJ

Obj2|LA7 – Melhorar a articulação institucional com vista a contribuir para o aumento da qualidade da
informação produzida no SEN

Mortalidade: melhoria
mortalidade [DGS|MS].





da

qualidade

dos

dados

Entidade

Capítulo/Área

Actividades mais relevantes para 2009

estatísticos

sobre 2.3.1 População e
Sociedade

Preparação das actividades de auditoria da qualidade aos órgãos
delegados do INE, no âmbito do novo regime de delegação de
competências;

DGS|MS

2.5 Gestão da
Qualidade

INE

Continuação da concretização de auditorias ao processo estatístico.

Obj2|LA8 – Intensificar a participação nas actividades da Comissão de Estatística das Nações Unidas, do
Sistema Estatístico Europeu e nas actividades de cooperação estatística para o desenvolvimento

Actividades mais relevantes para 2009



Participação nas reuniões do Comité do Programa Estatístico e do
Conselho (Grupo de “Estatísticas);



Participação nas actividades do SEE, designadamente nos Grupos de
Trabalho Sectoriais e Task Forces do EUROSTAT, no âmbito da aplicação
do Programa Estatístico Comunitário;



Participação na discussão dos actos legislativos em preparação nas
instâncias comunitárias, e respectiva coordenação a nível interno, de
acordo com as prioridades definidas pelas futuras Presidências Checa e
Sueca, do Conselho da União Europeia;



Participação em acções do Programa de Formação do Sistema
Estatístico Europeu (ESTP);



Participação nas acções de Coaching na área da qualidade enquanto
beneficiário e animador;



Colaboração com organizações internacionais no domínio da estatística
– em particular no âmbito das Nações Unidas e da OCDE.

Cooperação com os PALOP e com a CPLP, no âmbito das prioridades da
política externa nacional, e com os países da UE e dos programas PHARE e
MEDSTAT

Entidade

Capítulo/Área

3.1 Actividades
no âmbito do
Sistema Estatístico
Europeu

INE

3.2 Cooperação
estatística
internacional

INE
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Objectivo 3 – Assegurar a produção estatística
em áreas de especial interesse para a
compreensão
das
sociedades
actuais,
colocando
particular
ênfase
na
sua
ventilação espacial.

Obj3|LA1 – Aumentar a eficiência na utilização dos recursos do SEN permitindo compatibilizar o reforço na
produção das estatísticas não económicas com o aprofundamento da produção de estatísticas económicas

Actividades mais relevantes para 2009

Entidade

Capítulo/Área

Ver objectivo 1 /LA2 e LA3

Obj3|LA2 – Assegurar a informação indispensável em áreas relevantes na vertente social e do bem-estar

Entidade

Actividades mais relevantes para 2009

Capítulo/Área

Execução do Programa de Acção e do Programa de Difusão dos Censos
2011.
Esperança de Vida: disponibilização do indicador “Esperança Média de
Vida” numa base definitiva para 2008 e numa base provisória para 2009 e
cálculo de Tábuas Completas de Mortalidade para Portugal e Tábuas de
Mortalidade Regionais.
Migrações: disponibilização de informação estatística relativa a 2008 sobre
movimentos migratórios internacionais, efectivos populacionais de
nacionalidade portuguesa e estrangeira e aquisições de nacionalidade
portuguesa.
Perfil de Género: melhoria do Dossiê de Género criado em 2004 e disponível
no Portal do INE.

2.3.1 População e
Sociedade

INE

2.3.1 População e
Sociedade

INE

2.3.1 População e
Sociedade

INE

Perfil de Família: integração de um conjunto de indicadores.

Inquérito ao Emprego (IE):

Prosseguimento dos trabalhos de preparação da transição do modo de
recolha para entrevista telefónica.

Realização do módulo ad-hoc do Inquérito ao Emprego relativo a 2009
sobre a Entrada dos jovens no mercado de trabalho.
Índice de Custo do Trabalho (ICT): divulgação dos dados provisórios
retropolados do ICT, desde 2000, em função da implementação da nova
NACE.
Inquérito às Condições de Vida e Rendimento: Implementação do módulo
2009 deste relativamente à privação material.
Inquérito ao Património das Famílias: preparação do Inquérito ao Património
das Famílias da área do Euro, em articulação com o Banco de Portugal.

2.3.1 População e
Sociedade
2.3.1 População e
Sociedade

INE

INE

2.3.1 População e
Sociedade

INE

2.3.1 População e
Sociedade

INE

2.3.1 População e
Sociedade
2.3.1 População e
Sociedade
2.3.1 População e
Inquérito às Despesas das Famílias: preparação da edição relativa a 2010.
Sociedade
Inquérito à Formação de Adultos: divulgação dos resultados do inquérito 2.3.1 População e
realizado em 2007.
Sociedade
Continuação do processo de revisão dos sub-sistemas de informação das 2.3.1 População e
Estatísticas da Cultura.
Sociedade
Inquérito à Vitimação: realização do teste ao questionário do Inquérito à 2.3.1 População e
Vitimação.
Sociedade
Estatísticas da Justiça [DGPJ |MJ]:

Identificação, para efeito de monitorização de políticas das variáveis
2.3.1 População e
necessárias, para garantir informação estatística;
Sociedade

Adaptação do sistema de recolha de dados através de formulários na
Internet ou a recolha automática às mudanças legislativas ocorridas.
2.3.1 População e
Inquérito Nacional de Saúde: preparação 5ª edição do Inquérito.
Sociedade

INE

INE

INE

INE

INE

INE

DGPJ|MJ

INE

Deficiência: dinamização, pelo INE, de grupo técnico Inter-institucional com
2.3.1 População e
vista à inventariação da cobertura e de fontes de informação relativas à
Sociedade
área da deficiência.

INE

Inquérito aos Centros de Saúde: actualização do conteúdo do inquérito em 2.3.1 População e
colaboração com DGS|MS
Sociedade

INE
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Obj3|LA2 – Assegurar a informação indispensável em áreas relevantes na vertente social e do bem-estar

Entidade

Capítulo/Área

Actividades mais relevantes para 2009

Território:


Intensificação da disponibilização no Portal do INE dos indicadores
definidos no âmbito do sistema de indicadores de monitorização do
contexto em que se desenrolam as políticas públicas, de suporte à
gestão do QREN e da generalidade das políticas públicas
territorializadas.



Preparação da nova edição, bienal, do Estudo do Poder de Compra
Concelhio.



Cidades Estatísticas e Tipologia de Áreas Urbanas: implementação de
um sistema de informação de suporte à caracterização das dinâmicas
sócio-económicas dos territórios urbanos no Portal do INE.



Regiões Urbanas Funcionais: dinamização na Secção Permanente de
Estatísticas de Base Territorial da discussão de uma metodologia para a
delimitação de Regiões Urbanas Funcionais, na sequência dos trabalhos
desenvolvidos para a revisão da Tipologia de Áreas Urbanas.



Elaboração do relatório de qualidade e publicação dos resultados da
operação estatística Inquérito ao Potencial Científico e Tecnológico
Nacional.

2.3.2 Território e
Ambiente

INE

GPEARI|

2.3.8 Inovação e
Conhecimento

MCTES

Obj3|LA3 – Desenvolver e consolidar a produção de estatísticas económicas sectoriais e do ambiente

Entidade

Actividades mais relevantes para 2009

Capítulo/Área

Mudança de base das Contas Nacionais que terão 2006 como ano de
referência (actualmente, 2000).

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

2.3.3 Economia e
Finanças

INE



Consolidação da produção de Contas Nacionais Trimestrais Sectoriais;



Compilação de uma série trimestral consistente de salários para a
economia portuguesa.

Índice de Preços no Consumidor (IPC)


Produção das novas séries de IPC;



Produção de um índice com impostos constantes sobre os produtos;



Produção de Índices de Preços da Habitação.

Contas Satélite


Adaptação das contas satélite à nova base de contas nacionais;



Desenvolvimento da estimativa das contas de resíduos no âmbito da
NAMEA;



Concepção de indicadores de desenvolvimento sustentável;



Melhoria da Conta Satélite da Pesca particularmente no que se refere à
estimativa da pesca não declarada;



Exploração da vertente regional das Contas Económicas da Agricultura;



Início da concepção da Conta Satélite das Instituições sem Fins
Lucrativos (ISFL).

Contas Regionais: adaptação das contas regionais à nova base de contas
nacionais.

Indicadores de Curto Prazo (ICP)


Melhoria da qualidade dos ICP, designadamente
compilação de acordo com a nova NACE;

com

a

sua



Estudo sobre a exequibilidade de aplicação do conceito “now-casting”
ao processo de produção e cálculo de índices;



Apreciação da metodologia dos Indicadores quantitativos de Curto
Prazo, designadamente com a utilização do Sistema Harmonizado para
a produção de Índices de Preços (SHIP).
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Obj3|LA3 – Desenvolver e consolidar a produção de estatísticas económicas sectoriais e do ambiente

Entidade

Actividades mais relevantes para 2009

Capítulo/Área

Estatísticas das Empresas: Início da produção de indicadores sobre o
empreendedorismo e a globalização, no âmbito dos estudos desenvolvidos
ao nível do Eurostat e ao nível da OCDE.

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

Realização do novo Inquérito às Empresas de Comércio.

2.3.3 Economia e
Finanças

INE

2.3.4. Comércio
Internacional

INE

Realização do Recenseamento Agrícola 2009.

2.3.5 Agricultura,
Floresta e Pescas

INE

Reformulação da operação Estatísticas da Aquicultura de acordo com a
nova legislação comunitária aprovada em 2008.

2.3.5 Agricultura,
Floresta e Pescas

Estudo prévio visando a preparação do Inquérito ao Consumo de Energia
no Sector Doméstico, em articulação com o INE.

2.3.6 Indústria,
Energia e
Construção

DGEG|MEI

2.3.6 Indústria,
Energia e
Construção

INE

Inquérito à Utilização das TIC pelos Estabelecimentos Hoteleiros: divulgação
dos resultados do primeiro inquérito realizado em 2008.

2.3.8 Inovação e
Conhecimento

INE

Sociedade da Informação e governo electrónico: Consolidação das
operações estatísticas existentes neste domínio e compilação e
disponibilização de séries cronológicas dos indicadores nacionais e de
benchmarking.

2.3.8 Inovação e
Conhecimento

Estatísticas da Ciência e Tecnologia: Implementação do modelo
Datawarehouse para esta área estatística, em parceria com entidades
externas, de acordo com o já adoptado para as áreas da Educação e
Formação.

2.3.8 Inovação e
Conhecimento

Comércio Internacional:
Aumento da qualidade da informação estatística divulgada em resultado
da revisão da metodologia de estimação das não respostas, assim como a
implementação da Política de Revisões.



Disponibilização das Estatísticas das Obras Públicas com base no
aproveitamento de informação estatística proveniente do Instituto da
Construção e do Imobiliário (InCI).



Estabelecimento de um protocolo com o Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana (IHRU), com vista à realização de uma operação
estatística no domínio da caracterização da habitação social.



Divulgação de informação sobre as Obras Concluídas, no âmbito do
Sistema de Indicadores das Operações Urbanísticas.

DGPA|
MADRP

UMIC|
MCTES

INE
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ANEXO 1
DESCRIÇÃO DAS ACTIVIDADES E SUA
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÃO, POR
ÁREA, PREVISTAS PARA 2009
O Quadro 5 descreve as actividades previstas para 2009, por área de actividade,
contendo uma descrição sumária de cada uma das actividades, na sua maioria
operações estatísticas.
A informação apresentada nesse quadro segue a estrutura da Classificação Geral
de Actividades do INE (CGA), e encontra-se agrupada pelas seguintes áreas:
Código
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
45
46
50
51
52
53
54
57
58
60
61
65
66
70
71
72
73
74
80
81

Designação
Estatísticas Multitemáticas
População
Famílias
Instituições sem Fins Lucrativos
Trabalho, Emprego e Desemprego
Rendimento e Condições de Vida
Educação, Formação e Aprendizagem
Cultura, Desporto e Lazer
Saúde e Incapacidades
Protecção Social
Justiça
Protecção Civil e Segurança do Consumidor
Sistema de Indicadores Sociais
Território
Ambiente
Contas Nacionais
Conjuntura Económica e Preços
Empresas
Sector Monetário e Financeiro
Administrações Públicas
Comércio Internacional de Bens
Comércio Internacional de Serviços
Agricultura e Floresta
Pescas
Indústria e Energia
Construção e Habitação
Comércio Interno
Transportes
Comunicações
Turismo
Serviços Especializados
Ciência e Tecnologia
Sociedade da Informação

Notas sobre a informação apresentada no quadro 5:
Coluna 1: Número de ordem.
Coluna 2: Código da Classificação Geral das Actividades atribuída.
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Colunas 3 e 4: Designação e descrição da operação estatística / outra
actividade estatística, cujos conceitos associados são:


Operação estatística – Actividade estatística enquadrada numa
metodologia estatística pré-definida, englobando os processos de
recolha, tratamento, análise e difusão de dados respeitantes a
características de uma população;



Outra Actividade estatística – Actividade estatística que não se
enquadre na definição anterior, como por exemplo:
-

Actividade que contribua para a produção estatística,
nomeadamente fonte de informação administrativa;

-

Desenvolvimento de Sistemas de informação estatística;

-

Actividade de compilação de informação
elaboração de publicação sectorial relevante;

-

Operação estatística em fase “embrionária” de concepção.

para

a

Coluna 5: Entidade responsável pela execução da actividade no quadro
do Sistema Estatístico Nacional.
Coluna 6: Tipo de operação estatística, classificada de acordo com a
seguinte tipologia:


Recenseamento – Operação estatística, em que todos os elementos
de uma população são observados;



Inquérito amostral – Operação estatística, na qual só uma parte da
população é observada;



Estudo estatístico – Operação estatística, em que se produzem novas
estatísticas modelizando ou transformando dados. Incluem-se a
produção de indicadores para os quais não haja recolha directa de
dados, previsões e implementação de metodologias de
investigação aplicada;



Estudo analítico – Operação estatística em que se analisam dados
de fontes já existentes. Incluem-se a produção de relatórios de
análise, artigos e outros textos de divulgação.

Coluna 7: Número de unidades inquiridas (caso se aplique).
Coluna 8: Número de variáveis inquiridas (caso se aplique).
Coluna 9: O período de referência para as operações estatísticas
corresponde ao período a que a informação estatística se refere.
Coluna 10: Periodicidade com que ocorre a operação estatística.
Coluna 11: Justificação pela qual a operação estatística se realiza, tendo
em conta a seguinte classificação:


IE – Indicadores Estruturais (de acordo com a Estratégia de Lisboa
definida em Março de 2000, pelo Conselho Europeu, e reajustada
em 2005 focando como objectivos base o Crescimento e Emprego
na Europa);



LN – Legislação Nacional;



LC – Legislação Comunitária;
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PEC – Programa Estatístico Comunitário.

Coluna 12: Unidade de observação, que consiste na unidade estatística
para a qual se recolhe informação.
Coluna 13: Nível de desagregação geográfica a que os resultados podem
ser disponibilizados.
Coluna 14: Data da disponibilização da informação, independentemente
do meio utilizado para difusão (a ausência de informação nesta coluna diz
respeito a operações estatísticas que: não disponibilizam informação no
período referente ao presente plano de actividades – 2009, ou que apuram
informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais - nacional e
comunitária).
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Preparação e divulgação de informação estatística até ao nível municipal,
indispensável para o conhecimento da realidade social e económica de âmbito
regional e local. Estes Anuários abrangem um vasto conjunto de temas, da
Demografia ao Emprego, passando pela Saúde, a Actividade Económica e o
Ambiente. Editados para cada uma das Regiões NUTS II do nosso país, têm uma
estrutura temática única que permite comparações temporais e regionais.

INE

2008

Anual

2008
2009

Anual

2008/2009
2008
2009

Trimestral
Anual

2008/2009
2008
2009

Trimestral
Anual

2008/2009

Trimestral

2008
2009

Anual

LN, PEC

2008

Anual

PEC

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Estatísticas Multitemáticas – Área 29
Outras actividades estatísticas
1
442
Anuários Estatísticos Regionais

Município

População – Área 31
Operações estatísticas
2
227
Nados Vivos

3

4

5

228

229

230

Óbitos

Casamentos

Divórcios e Separações de Pessoas e Bens

6

236

Inquérito aos Movimentos Migratórios de Saída

7

237

Estatísticas da População Estrangeira

8

243

Tábuas Completas de Mortalidade

Recolha e tratamento de informação sobre os nascimentos de nados-vivos, com
base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.

Recolha e tratamento de informação sobre os óbitos, com base nos dados
registados pelas Conservatórias de Registo Civil.

Recolha e tratamento de informação sobre os casamentos celebrados, com base
nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.

Recolha e tratamento de informação sobre divórcios e separação de pessoas e
bens decretados, com base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo
Civil e Tribunais Judiciais.
Estimação do número e características dos indivíduos que anualmente deixam o
país para trabalhar ou viver no estrangeiro. Em reformulação metodológica.
Recolha administrativa, tratamento e divulgação dos dados sobre indivíduos
estrangeiros que entram legalmente em Portugal para trabalhar ou viver.

Disponibilização de Tábuas Completas de Mortalidade, por sexos, para Portugal,
NUTS I e II e do indicador Esperança Média de Vida aos 0 e aos 65 anos por
NUTS III.

INE

INE

INE

Recenseamento

Recenseamento

Recenseamento

INE

Inquérito amostral

INE

58

Recenseamento

INE

INE

28

Recenseamento

22

22

22 500

18

24

2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2008 (Def.)
2009 (Prov.)
2006-2008

Estudo estatístico

LN, PEC

LC, PEC

10

245

246

11

246

12

248

Previsões Mensais de Nados Vivos, Óbitos e Saldos
Migratórios

Estimativas Demográficas - Estimativas Mensais da
População Residente

Estimativas Demográficas - Estimativas Anuais da
População Residente
Indicadores Demográficos

Outras actividades estatísticas
13
215
Recenseamento da População e Habitação
14
216
Recenseamento da População e Habitação - 2011

15

249

Estudos no âmbito do Sistema de Informação Demográfica

Previsão de nados vivos, óbitos e saldo migratório numa base mensal, por sexo,
com recurso a métodos previsionais de curto prazo, a aplicar no cálculo das
estimativas mensais de população. Informação intermédia para a produção de
estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Cálculo de efectivos populacionais mensais por sexo e idades, para diferentes
níveis de desagregação geográfica e para utilização em outros projectos
estatísticos.
Cálculo de efectivos populacionais por sexo e idades, para diferentes níveis de
desagregação geográfica, para 31 de Dezembro de cada ano civil.
Disponibilização de conjunto de indicadores demográficos para caracterização
conjuntural da situação demográfica portuguesa.

Resposta a pedidos de dados censitáros.
Preparação da operação Censos 2011 - realização do 2º Inquérito teste. Este
inquérito destina-se a testar os questionários, a resposta através do e-censos e o
sistema informático de modo a preparar os Censos 2011.
Desenvolvimento de estudos analíticos sobre a situação demográfica portuguesa,
sobre o envelhecimento e a esperança de vida, a mortalidade, a fecundidade e as
migrações internacionais, em colaboração com entidades nacionais e
internacionais. Esta actividade pretende ainda proceder à divulgação de destaques
temáticos sempre que as problemáticas estudadas e a disponibilização de
resultados o justifiquem.

Município

LN, PEC

Anual

Anual

Município

17/Abr/09
19/Abr/10
trim(n)+73d
17/Abr/09
19/Abr/10

trim(n)+73d
17/Abr/09
19/Abr/10

trim(n)+73d

LN, PEC

Município

Indivíduo

31/Jul/09
30/Jul/10

NUTS II

País
NUTS I, II, III

17/Set/09
29/Mai/09
16/Set/10
28/Mai/10
22/Mai/09
13/Nov/09

País
NUTS I, II, III

21/Mai/10
15/Nov/10

Município

LN

2007-2009

9

Município

INE

Estudo estatístico

2009

Anual

PEC

NUTS III

INE

Estudo estatístico

2009

Anual

PEC

NUTS II

31/Mar/09

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

LN, LC, PEC

Município

16/Jun/09

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

PEC

Município

30/Set/09

INE

INE

Março 2009

INE

Famílias – Área 32
Outras actividades estatísticas
16
256
Concepção e Desenvolvimento do Sistema de Informação
das Famílias

Estudo da viabilidade de implementação de um inquérito junto dos agregados
familiares e indivíduos, numa perspectiva de integração multitemática, valorizando
a informação produzida, do ponto de vista da coerência, integração,
comparabilidade e abrangência, no âmbito da criação de um Sistema Europeu de
Módulos.

INE
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

NUTS II

30/Nov/09

Outro

NUTS II

trim(n)+45d

LC, PEC,
IE

Indivíduo

NUTS II

trim(n)+45d

Trimestral

LC, PEC

Estabelecimento

NUTS II

trim(n)+44d

2008/2009

Semestral

LC

Estabelecimento

NUTS II

sem(n)+180d

52

2007

Anual

LC, LN

Acidente de
Trabalho

País

30/Set/09

9

1º trim. 08
2º trim. 08
3º trim. 08
4º trim. 08
2008

Trimestral
Anual

LN

Empresa
(com NPC)

País

30/Jan/09
30/Abr/09
31/Jul/09
30/Out/09
31/Dez/09

n.d.

2007

Anual

LN

Estabelecimento

País

n.d.

2007
2008

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INE

Recenseamento

440

80

2008

Anual

GEP/MTSS

Inquérito amostral

12 500

5

2008/2009

Trimestral

INE

Inquérito amostral

22 500

120

2008/2009

Trimestral

INE

Inquérito amostral

5 000

100

2008/2009

GEP/MTSS

Inquérito amostral

11 000

9

GEP/MTSS

Recenseamento

n.d.

Trabalho, Emprego e Desemprego – Área 34
Operações estatísticas
17
265
Inquérito às Associações Patronais

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

270

272

281

282

283

284

287

288

289

290

Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos

Inquérito ao Emprego

Índice de Custo do Trabalho

Inquérito aos Ganhos

Acidentes de Trabalho

Greves

Actividade do Serviço de Saúde, Higiene e Segurança no
Trabalho

Quadros de Pessoal

Balanço Social

Inquérito aos Salários por Profissões na Construção

28
291
Inquérito Quadrienal ao Custo da Mão-de-Obra
Outras actividades estatísticas
29
271
Inquérito ao Emprego – CATI

30

274

Estudos sobre Emprego

Inquérito anual, junto das organizações patronais para recolha e tratamento de
dados referentes à filiação, movimento de associados, pessoal ao serviço, duração
de trabalho, demonstração de resultados, actividade desenvolvida e convenções
colectivas de trabalho.
Inquérito trimestral por amostragem, junto de unidades locais do sector estruturado
da economia. Deverá abranger todos os sectores de actividade económica com
excepção da Agricultura, da administração Pública (a obter por via administrativa
através da BEP), Defesa e Segurança Social Obrigatória, Famílias com
Empregados Domésticos, Actividades dos Organismos Internacionais e outras
Instituições Extra-Territoriais e organizações políticas e organizações religiosas.
Inquérito trimestral por amostragem junto das famílias, para recolha, tratamento e
análise de informação sobre o Mercado de Trabalho (emprego, desemprego,
população activa, etc.).
Inquérito trimestral por amostragem, junto dos estabelecimentos para recolha de
dados sobre a evolução do custo de mão-de-obra, por sectores de actividade,
regiões NUTS II e grupos profissionais.
Inquérito por amostragem, efectuado junto das unidades locais, tendo por objectivo
a obtenção de informação semestral sobre os níveis dos ganhos médios e duração
remunerada do trabalho.
A informação relativa a Acidentes de Trabalho resulta do aproveitamento estatístico
dos dados recolhidos através das participações de Acidentes de Trabalho enviadas
às entidades seguradoras com elementos relativos à ocorrência do acidente e
caracteriza a entidade patronal, o acidentado e o acidente, bem como da
informação proveniente do mapa de encerramento do processo que diz respeito às
consequências do acidente.
Às empresas abrangidas pelos pré-avisos de greves entregues na Direcção Geral
de Emprego e das Relações de Trabalho é enviado o "Boletim Estatístico de
Greves", através do qual são recolhidos os elementos pretendidos. Com base em
fontes administrativas.

Recolha de dados sobre saúde e higiene e segurança no trabalho, para analisar as
condições de higiene e segurança, bem como o desempenho dos serviços de
saúde nas empresas. As publicações disponibilizarão informação estatística sobre:
estruturas de saúde, higiene e segurança existentes no País, formação profissional
proporcionada nesses domínios, actividades desenvolvidas relativamente às
condições de trabalho, intervenções nas características dos locais de trabalho e
práticas de trabalho, medidas de protecção colectiva e individual, nº de acções
promovidas no âmbito da saúde no trabalho e nº de acidentes e doenças
profissionais registados no período de referência. Actividade em estudo.
Aproveitamento estatístico da fonte administrativa "Quadros de Pessoal" de
periodicidade anual com dados relativos à estrutura empresarial, emprego,
remunerações, duração do trabalho e contratação colectiva. Os "Quadros de
Pessoal" contêm informação referenciada ao mês de Outubro e são de entrega
obrigatória para todas as entidades com trabalhadores ao seu serviço. Exceptua-se
desta obrigação legal a administração central, regional e local e os Institutos
Públicos (sendo para estas entidades apenas aplicável relativamente aos
trabalhadores em regime de contrato individual de trabalho) e a empregadores de
trabalhadores de serviço doméstico. Em 2009 irão decorrer os trabalhos de análise
e tratamento da informação relativa a 2008.
A execução do Balanço Social encontra-se em estudo à luz da nova
regulamentação do Código do Trabalho.

Inquérito por amostragem realizado a empresas com 10 e mais pessoas ao serviço
do sector da Construção, destinado a obter informação trimestral sobre os níveis e
evolução da Taxa de Salário nas profissões mais significativas da Construção Civil.
Informação estrutural sobre o nível e a composição do custo da mão-de-obra.

Desenvolvimento dos trabalhos (estudos, testes de recolha de informação e análise
de resultados) com vista a implementar o novo modo de recolha (CATI) no
Inquérito ao Emprego.
Elaboração de documentos e análises no âmbito do Grupo de Trabalho do CSE;
desenvolvimentos técnicos do IE; estudos sobre Emprego e Desemprego e taxas
mensais de desemprego.

GEP/MTSS

Recenseamento

GEP/MTSS

Recenseamento

GEP/MTSS

Recenseamento

GEP/MTSS

Recenseamento

GEP/MTSS

Inquérito amostral

GEP/MTSS

Inquérito amostral

INE

Inquérito amostral

2 500

20 000

29

Anual

LN

Empresa,
Estabelecimento e
Trabalhador

Freguesia

31/Mar/09
29/Jan/10

NUTS I

31/Mar/09
(Síntese)
30/Abr/09
(Detalhada)

58

2007

Anual

LN

Empresa
(com NPC)

5

2008/2009

Trimestral

LN

Estabelecimento

NUTS II

trim(n)+60d

60

2008

Quadrienal

LC

Estabelecimento

NUTS II

30/Jun/10

2009

INE
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

País

18/Dez/09
17/Dez/10

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INE

Inquérito amostral

4 500

610

2008
2009

Anual

LC, PEC, IE

INE

Inquérito amostral

2010

Quinquenal

PEC

INE

Inquérito amostral

22 500

15

2009

Ocasional

LC, PEC,
IE

Indivíduo

NUTS II

30/Abr/10

GEPE/ME

Recenseamento

12 000

14

Ano lectivo
2008/2009

Anual

LC, PEC

Indivíduo

NUTS II

30/Out/09

GEPE/ME

Recenseamento

12 000

41

Ano lectivo
2009/2010

Anual

LC, PEC

Indivíduo

NUTS II

30/Nov/09

GPEARI/MCTES

Recenseamento

305

26

Ano lectivo
2008/2009

Anual

LN, PEC

Indivíduo

NUTS III

02/Nov/09
( Prov.)
30/Nov/09
(Def.)

GPEARI/MCTES

Recenseamento

305

50

Ano lectivo
2008/2009

Anual

LC, PEC

Indivíduo

NUTS III

30/Nov/09

GEP/MTSS

Inquérito amostral

10 000

12

2005-2007

Trienal

Empresa
(com NPC)

Continente

31/Mar/09

INE

Recenseamento

620

30

2008

Anual

PEC

Outro

Município

07/Dez/09

INE

Recenseamento

1 100

12

2008

Anual

PEC

Outro

Município

07/Dez/09

INE

Recenseamento

1 500

72

2008

Anual

PEC

Outro

Município

07/Dez/09

INE

Recenseamento

2008

Anual

Outro

Município

07/Dez/09

INE

Recenseamento

2008

Anual

Outro

Município

07/Dez/09

Rendimento e Condições de Vida – Área 35
Operações estatísticas
31
294
Inquérito ao Património das Famílias – Fase 2009

32

33

296

297

ICOR – Inquérito às Condições de Vida e Rendimento

IDEF – Inquérito às Despesas das Famílias

Desenvolvimento dos estudos metodológicos e dos instrumentos de recolha
associados à preparação de um inquérito à situação financeira das famílias nos
países da área do Euro.
Inquérito anual junto das famílias residentes em Portugal, para obtenção de
indicadores de pobreza, desigualdade na distribuição dos rendimento e privação
material.

Preparação da nova edição do Inquérito às Despesas das Famílias, prevista para
2010. O IDEF é um inquérito quinquenal, realizado com vista ao apuramento de
indicadores sobre rendimentos e despesas das famílias residentes em Portugal,
constituindo parte integrante da série Orçamentos Familiares.

INE / BdP

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos
Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

Nuts II

Educação, Formação e Aprendizagem – Área 36
Operações estatísticas
34
304
Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho

35

36

37

38

39

306

306

307

307

312

Recenseamento Escolar 2008/2009

Recenseamento Escolar 2009/2010 – Inquérito Preliminar

Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do Ensino
Superior – REBIDES

Inquérito Estatístico aos Alunos Inscritos e Diplomados do
Ensino Superior – RAIDES

Inquérito ao Impacto das Acções de Formação Profissional

Outras actividades estatísticas
40
308
Desenvolvimento do Sistema de Informação da Educação
e Formação

O módulo “Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho” insere-se no plano de
módulos ad-hoc, estipulado a nível comunitário (Regulamento da Comissão nº
207/2008 de 5 de Março de 2008 e regulamento do Conselho nº 577/98), de
execução conjunta com o Inquérito ao Emprego no 2º trimestre de cada ano.
Este inquérito tem como principal objectivo avaliar e conhecer em que moldes o
processo de transição entre a vida escolar e a vida activa se efectua. Em particular,
analisa as características do primeiro emprego, os factores que afectam a entrada
dos jovens no mercado de trabalho, as ligações entre o nível de escolaridade e o
mercado de trabalho.
Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre alunos
matriculados e o seu aproveitamento, e dos recursos humanos – pessoal docente e
pessoal não docente, em exercício no estabelecimento de educação e ensino
(dados relativos ao final do ano lectivo).
Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre alunos
matriculados e recursos humanos – pessoal docente e pessoal não docente, em
exercício no estabelecimento de educação e ensino (dados relativos ao início do
ano lectivo).
Inquérito informatizado, a todos os estabelecimentos de ensino superior, referente
à composição e qualificação dos respectivos corpos docentes. Recolha, tratamento
e sistematização de informação estatística a fim de assegurar a difusão nacional e
internacional, assim como a sua comparabilidade.
Inquérito informatizado, a todos os estabelecimentos de ensino superior, referente
a estudantes inscritos e diplomados. Recolha, tratamento e sistematização de
informação estatística a fim de assegurar a difusão nacional e internacional, assim
como a sua comparabilidade, e de variáveis sócio-económicas caracterizadoras
dos inscritos pela primeira vez no 1º ano no ensino superior. Elaboração de
indicadores do sistema de ensino superior que permitam estabelecer metodologias
e critérios para apoio à decisão nos domínios da política educativa do Ensino
Superior.
Inquérito trienal por amostragem junto das empresas com 10 ou mais pessoas do
Continente, abrangendo todas as Secções da CAE Rev. 3, com excepção das
Secções A, O, T e U. Obtem informação sobre empresas com e sem Formação
Profissional no triénio, o número de formandos no triénio, as horas de formação, as
áreas de formação e a evolução das empresas com e sem formação, em termos de
organização e gestão, inovação, etc, e a relação com a Formação Profissional.

Definição e organização do subsistema de estatísticas da Educação e Formação
na perspectiva dos conteúdos de informação e metainformação, em articulação
com as entidades co-produtoras de estatísticas oficiais e Eurostat.

INE

Cultura, Desporto e Lazer – Área 37
Operações estatísticas
41
315
Inquérito aos Museus

42

316

Inquérito às Galerias de Arte

43

318

Inquérito aos Espectáculos ao Vivo

44
45

319
321

Estatísticas do Cinema
Inquérito às Publicações Periódicas

Inquérito anual aos Museus de forma a obter dados físicos (funcionamento e
instalações; acervo e colecções; visitantes; actividades oferecidas), pessoal,
receitas e despesas.
Inquérito anual às galerias de arte e outros espaços sobre a actividade
desenvolvida ao longo do ano.
Inquérito anual às entidades que realizam espectáculos ao vivo (teatro, ópera,
concertos de música clássica e ligeira, circo e outras modalidades) no que respeita
à oferta (sessões), procura (bilhetes vendidos e oferecidos), preços e receitas.
Análise da informação proveniente do ICAM sobre estatísticas do cinema.
Inquérito anual às publicações periódicas (jornais, revistas, boletins, anuários e
outras) sobre as principais características e actividade desenvolvida ao longo do
ano.

3 500

14

PEC
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Outro

Município

20/Out/09

LC

País

05/Jun/09

Anual

PEC

Município

31/Dez/09

2008

Anual

PEC

Município

23/Out/09

Recenseamento

2008

Anual

Município

31/Jul/09

INE

Recenseamento

2008

Anual

Município

03/Ago/09

INE / DGS/MS

Recenseamento

2008

Anual

NUTS II

19/Out/09

DGS/MS

Estudo estatístico

2007

Anual

Regiões de Saúde

30/Set/09

INE / DGS/MS

Recenseamento

2007
2008

Anual

NUTS II

15/Out/09
15/Out/09

INE

Recenseamento

2008

Anual

NUTS II

08/Jun/09

DGS/MS

Estudo estatístico

2006

Anual

DGS/MS

Recenseamento

2008

Anual

DGS/MS

Estudo estatístico

2008

Anual

INE / INSA

Inquérito amostral

2014

Quinquenal

INE

Estudo estatístico

2007

Anual

PEC

29/Jan/10

INE

Estudo estatístico

2007

Anual

PEC

29/Jan/10

II/MTSS

Recenseamento

22

2008/2009

Mensal

Município

mês(n)+30d

II/MTSS

Recenseamento

22

2008/2009

Mensal

Município

mês(n)+30d

II/MTSS

Recenseamento

22

2008/2009

Mensal

Município

mês(n)+30d

II/MTSS

Recenseamento

22

2008/2009

Mensal

Município

mês(n)+30d

II/MTSS

Recenseamento

22

2008/2009

Mensal

Distrito

mês(n)+60d

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

46

322

INE

Recenseamento

308

235

2008

Anual

PEC

INE

Recenseamento

50

3

2008

Anual

INE / DGS/MS

Recenseamento

198

1 000

2008

INE / DGS/MS

Recenseamento

377

220

INE / INFARMED

47

324

Financiamento Público da Actividade Cultural

Inquérito aos Recintos Culturais

Inquérito anual às Câmaras Municipais, sobre as despesas efectuadas nos vários
domínios culturais: património cultural, literatura, música, artes cénicas, cinema,
fotografia, jogos e desporto, entre outros.
Inquérito às entidades proprietárias ou exploradoras dos recintos culturais.

Saúde e Incapacidades – Área 38
Operações estatísticas
48
330
Inquérito aos Hospitais

49

330

Inquérito aos Centros de Saúde

50

331

Farmácias

51

332

Pessoal de Saúde

52

333

Vacinações e Morbilidade

53

333

Morbilidade Hospitalar

54

334

Causas de Morte

55

335

Partos

56

338

Risco de Morrer em Portugal

57

339

Doenças de Declaração Obrigatória

58

340

Mortalidade Infantil, Perinatal e Materna

Outras actividades estatísticas
59
336
5º Inquérito Nacional de Saúde

Inquérito anual aos Hospitais, sobre características gerais, recursos humanos e
acção desenvolvida.
Inquérito anual aos Centros de Saúde, sobre características gerais, recursos
humanos e acção desenvolvida.
Apuramento de resultados anuais sobre as farmácias e postos de medicamentos,
com base na informação enviada pelo INFARMED.
Obtenção de dados físicos sobre pessoal de saúde inscrito em ordens,
associações ou sindicatos.
Recolha e tratamento de informação estatística sobre prevenção (vacinação) e
alguma morbilidade (tuberculose, tumores, doenças de declaração obrigatória e
HIV/SIDA). Com base em fontes administrativas.
Tratamento de alguns dados relativos a episódios de internamento em hospitais do
SNS existentes na base de dados dos GDH (Grupos de Diagnósticos
Homogéneos).
Recolha e tratamento de informação sobre mortalidade no País, por causas de
morte. Com base nos dados registados pelas Conservatórias de Registo Civil.
Recolha e tratamento de informação estatística sobre o número de partos ocorridos
no País, e algumas características associadas. Com base nos dados registados
pelas Conservatórias de Registo Civil.
Análise da base de dados dos óbitos.

Compilação e análise da base de dados gerada pela notificação das doenças de
declaração obrigatória.
Compilação de um conjunto de dados nas áreas da mortalidade infantil e materna.

Preparação da nova edição do Inquérito Nacional de Saúde, previsto para 2014,
que integrará a adequação ao Inquérito Europeu de Saúde.

19

PEC

PEC

Regiões e Subregiões de Saúde
Regiões e Subregiões de Saúde
Regiões e Subregiões de Saúde

30/Out/09

31/Jul/09

30/Out/09

NUTS II

Protecção Social – Área 39
Operações estatísticas
60
350
SEEPROS – Dados financeiros

61

350

SEEPROS – Beneficiários de Pensões

62

350

Complemento Solidário para Idosos

63

350

PF – Prestações Familiares

64

65

66

350

350

350

Doença e Maternidade

Rendimento Social de Inserção

Invalidez, Velhice, Morte e Sobrevivência

Apuramento das receitas e despesas da Protecção Social por regimes e por
funções ou riscos de protecção social, através da integração de dados
administrativos e da informação recolhida no âmbito das Instituições Públicas e
Privadas de Protecção Social. Este apuramento é realizado no quadro do
SEEPROS (Sistema Europeu de Estatísticas de Protecção Social).
A operação Beneficiários de Pensões consubstancia-se no apuramento de dados
físicos sobre os beneficiários de pensões, constituindo informação complementar
aos dados financeiros também apurados no quadro SEEPROS (Sistema Europeu
de Estatísticas da Protecção Social). Tal como na vertente financeira, os
beneficiários de pensões são apurados por regimes e por funções ou riscos de
protecção social.
Informação relativa ao complemento solidário para idosos, na sua caracterização
ao nível dos respectivos beneficiários. Com base em fontes administrativas.
Informação relativa a: Abono de Família, Bonificação por deficiência, Subsídio de
Educação Especial, Subsídio Vitalício, Subsídio Assistência de 3ª Pessoa, Subsídio
de Funeral, Subsídio de Lar. Com base em fontes administrativas.
Informação relativa aos sub-temas: Requerimentos e caracterização dos
requerentes, Subsídio de Doença, Subsídio de Tuberculose, Subsídio por doença
de familiares, Subsídio de maternidade, Subsídio de paternidade, Subsídio de
adopção, Subsídio de situação de risco específico, Subsídio de gravidez. Com
base em fontes administrativas.
Informação relativa aos sub-temas: Requerimentos e caracterização dos
requerentes, Beneficiários e famílias com RSI e sua caracterização. Com base em
fontes administrativas.
Informação relativa aos sub-temas: Pensão de Sobrevivência, Pensão de Invalidez,
Pensão de Velhice, Complemento Social, Complemento de cônjuge a cargo,
Subsídio de apoio social por Morte, Deficiência ou invalidez, Subsídio por Morte,
Familiares com Pensão por Morte, Complemento por dependência. Com base em
fontes administrativas. A informação é disponibilizada mensalmente, por Distrito e
anualmente por Concelho.
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Mensal

Município

mês(n)+30d

2008/2009

Mensal

Município

mês(n)+120d

2008/2009

Mensal

Município

mês(n)+30d

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

67

351

II/MTSS

Recenseamento

22

2008/2009

II/MTSS

Recenseamento

22

II/MTSS

Recenseamento

22

DGPJ/MJ

Recenseamento

430

11

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

9

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

9

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

11

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

27

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

22

DGPJ/MJ

Recenseamento

430

14

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

5

DGPJ/MJ

Recenseamento

1 272

128

DGPJ/MJ

Recenseamento

19

97

DGPJ/MJ

Recenseamento

34

105

DGPJ/MJ

Recenseamento

24

17

DGPJ/MJ

Recenseamento

15

15

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

21

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

30

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

9

DGPJ/MJ

Recenseamento

705

71

DGPJ/MJ

Recenseamento

134

DGPJ/MJ

Recenseamento

DGPJ/MJ

68

69

352

353

Desemprego e Apoio ao Emprego

Gestão de Remunerações

IDQ – Identificação e Qualificação

Informação relativa aos sub-temas: Subsídio de Desemprego, Subsídio Social de
Desemprego, Subsídio Social Subsequente ao Subsídio de Desemprego, Subsídio
Prolongamento de desemprego. Com base em fontes administrativas.
Informação relativa aos sub-temas: Remunerações e Contribuições. Inclui
Remunerações declaradas e contribuições efectuadas à Segurança Social. Com
base em fontes administrativas.
Informação relativa a Pessoas Singulares e Colectivas inscritas na Segurança
Social. Inclui a sua identificação e qualificação perante a Segurança social. Com
base em fontes administrativas.

Justiça – Área 40
Operações estatísticas
70
357
Pessoal ao Serviço nos Tribunais

71

358

Advogados e Estagiários Inscritos

72

359

Solicitadores e Estagiários Inscritos

73

360

Centro de Estudos Judiciários

74

368

Tribunal Constitucional

75

369

Tribunal de Contas

76

370

Custas Pagas nos Tribunais

77

371

Tribunais das Comunidades Europeias

78

372

Tribunais Judiciais de 1ª Instância

79

373

Tribunais Judiciais Superiores

80

374

Tribunais Administrativos e Fiscais

81

377

Gabinetes de Consulta Jurídica

82

378

Centros de Arbitragem

83

384

Processos na Provedoria da Justiça

84

385

Comissão Nacional de Protecção de Dados

85

386

Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos

86

392

Criminalidade Registada

87

88

393

394

Inquéritos e Autos nos Órgãos de Polícia Criminal

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica

89

395

Autos de Transgressão de Trânsito e Transporte

90

396

Medicina Legal

91

92

403

405

Comissão de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos

Associação Portuguesa de Apoio à Vitima

Recolha e tratamento da informação sobre pessoal ao serviço nos tribunais através
de mapa anual.
Recolha e tratamento de informação sobre o número de advogados e advogados
estagiários inscritos na Ordem, através de mapa anual de situação.
Recolha e tratamento da informação sobre o número de solicitadores e
solicitadores estagiários inscritos na Câmara dos Solicitadores, através de mapa
anual de situação.
Recolha e tratamento da informação sobre auditores de justiça em formação, por
carreiras, através de mapa anual de situação.
Recolha e tratamento da informação sobre movimento mensal de processos no
Tribunal Constitucional e a caracterização dos processos findos.
Recolha e tratamento da informação sobre o movimento de processos no Tribunal
de Contas.
Recolha e tratamento da informação sobre o quantitativo das custas pagas nos
tribunais.
Recolha, tratamento e divulgação da informação sobre o movimento e
caracterização de processos nos Tribunais das Comunidades Europeias.
Recolha e tratamento de informação sobre movimento mensal de processos nos
tribunais judiciais de 1ª instância e a caracterização dos processos.
Recolha e tratamento de informação sobre movimento mensal de processos nos
tribunais judiciais superiores e a caracterização dos processos findos.
Recolha e tratamento de informação sobre processos administrativos e fiscais em
1ª instância e em recurso e a caracterização dos processos findos.
Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre consultas por
áreas jurídicas, bem como sobre algumas características dos utentes dos GCJ.
Recolha e tratamento de informação sobre os casos apresentados e resolvidos
pelos Centros de Arbitragem.
Recolha e tratamento de informação sobre o movimento anual de processos na
Provedoria de Justiça.
Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre a actividade da
Comissão Nacional de Protecção de Dados.
Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre a actividade da
Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos.
Recolha e tratamento de informação sobre os crimes chegados ao conhecimento
mensalmente da PJ, PJMilitar, PSP, GNR, I. Geral Jogos, I. Geral Actividades
Económicas, D. Geral Alfândegas, D. Geral Contribuições e Impostos, Polícia
Marítima, Guarda Florestal e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.
Recolha e tratamento de informação sobre o movimento mensal de processos na
PJ, PSP, GNR, DGAIEC e Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, através de mapa
de movimento.
Recolha e tratamento de informação sobre o movimento anual de processos e
inspecções levados a efeito pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
(ASAE).
Recolha e tratamento da informação sobre o movimento anual de autos de
transgressão em matéria de trânsito e transporte.
Recolha e tratamento da informação sobre o movimento mensal de exames
laboratoriais e outros, feitos pelos Institutos de Medicina Legal, através de mapa de
movimento.
Recolha e tratamento da informação sobre os processos apreciados pela Comissão
de Apoio às Vítimas de Crimes Violentos, sobre as circunstâncias relativas ao facto
constitutivo do direito a indemnização, sobre o processo-crime (caso tenha sido
instaurado) e sobre a decisão ministerial.
Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre a actividade da Associação
e algumas características dos seus utentes.

2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)

31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09

Anual

LN

Comarca

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

Comarca

Anual

LN

País

Anual

LN

Comarca

Anual

LN

Comarca

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

Anual

LN

País

2008

Anual

LN

NUTS III

31/Dez/09

17

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

1

13

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

Recenseamento

3

11

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

DGPJ/MJ

Recenseamento

23

17

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

19

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

17

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)

31/Dez/09
31/Dez/09

31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

Anual

LN

País

31/Dez/09
31/Dez/09

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

NUTS III

31/Dez/09
31/Dez/09

87

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

NUTS III

31/Dez/09
31/Dez/09

312

93

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

NUTS III

31/Dez/09
31/Dez/09

Recenseamento

118

33

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

NUTS III

31/Dez/09
31/Dez/09

DGPJ/MJ

Recenseamento

2 454

119

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

LN

NUTS III

31/Dez/09
31/Dez/09

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

38

Anual

LN

País

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

6

Anual

LN

País

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

11

Anual

LN

País

Anual

LN

País

2008

Trienal

PEC

País

2008

Anual

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

93

406

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

68

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

Anual

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

154

2007 (Def.)
2008 (Prov.)

DGPJ/MJ

Recenseamento

324

101

DGPJ/MJ

Recenseamento

336

DGPJ/MJ

Recenseamento

DGPJ/MJ

94

95

96

97

408

414

415

416

Reclusos em Estabelecimentos Prisionais Comuns

Reinserção Social e Acolhimento a Menores

Registo Civil

Registo Predial

Registo Comercial

98

417

Registo Automóvel

99

418

Notariado

100

419

Registos Centrais

101

420

Identificação Civil

102

421

Identificação Crimina

103

422

Identificação de Pessoas Colectivas

104

425

Inquérito à Vitimação

Recolha e tratamento de informação sobre reclusos nos estabelecimentos
prisionais comuns, através de 11 mapas enviados pela Direcção-Geral dos
Serviços Prisionais.
Recolha e tratamento de informação sobre novas solicitações dos tribunais e casos
de acompanhamento em meio não institucional. Caracterização de menores
existentes nos colégios de acolhimento, educação e formação, e informação sobre
as acções de formação que frequentaram e actividades exercidas.
Recolha e tratamento dos actos praticados pelas Conservatórias do Registo Civil,
através de mapa de actos, e caracterização dos divórcios e separação de pessoas
e bens por mútuo consentimento.
Recolha e tratamento dos actos praticados pelas Conservatórias do Registo Predial
através do mapa de actos, e caracterização dos contratos de compra e venda de
prédios e contratos de mútuo com hipoteca voluntária.
Recolha e tratamento dos actos praticados pelas Conservatórias do Registo
Comercial, através de mapa de actos, e caracterização das constituições e
dissoluções de sociedade.
Recolha e tratamento dos actos praticados pelas Conservatórias do Registo
Automóvel.
Recolha e tratamento dos actos praticados pelos Cartórios Notariais e
caracterização das constituições, dissoluções, contratos de compra e venda de
prédios e contratos de mútuo com hipoteca voluntária.
Recolha e tratamento dos actos praticados pela Conservatória dos Registos
Centrais, através de mapa de movimento.
Recolha e tratamento de informação sobre identificação civil de pessoas
singulares.
Recolha e tratamento da informação sobre identificação criminal de pessoas
singulares.
Recolha e tratamento de informação sobre identificação de pessoas colectivas.

2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)
2007 (Def.)
2008 (Prov.)

DGPJ/MJ

Recenseamento

1

140

Obtenção de informação sobre o crime e percepção da segurança pelos indivíduos.
A operação piloto tem como principais objectivos a avaliação cognitiva do
questionário, bem como a qualidade da tradução e adaptação da versão
portuguesa. Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais
(nacionais e comunitárias).

INE

Inquérito amostral

1 000

320

Avaliação das necessidades e inventariação das fontes disponíveis para responder
às solicitações comunitárias no domínio das estatísticas da qualidade alimentar.
Acompanhamento dos trabalhos do Eurostat.

INE

Sistematização de um conjunto de dados que permitam caracterizar as condições
de vida das famílias em Portugal através da análise de indicadores sobre a
estrutura da população, educação, cultura e lazer, saúde, emprego, protecção
social, justiça e sociedade da informação.

INE

Estudo analítico

2008

Anual

Estudo estatístico através de técnicas de análise de dados, cujo resultado permite
caracterizar os municípios portugueses sob o ponto de vista do poder de compra.

INE

Estudo estatístico

2007

Bienal

Município

2006

Anual

NUTS III

2008

Anual

31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09
31/Dez/09

Protecção Civil e Segurança do Consumidor – Área 41
Outras actividades estatísticas
105
435
Estatísticas da Qualidade e Segurança Alimentar

29/Jun/09

Sistema de Indicadores Sociais – Área 42
Operações estatísticas
106
214
Indicadores Sociais

País

29/Dez/09

Território – Área 45
Operações estatísticas
107
448
Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio

Outras actividades estatísticas
108
441
Desenvolvimento do Sistema de Informação de Base
Regional

109

110

448

457

Índice Sintético de Desenvolvimento Regional

Desenvolvimento do Sistema de Informação do Espaço
Urbano

Definição e organização do sistema de informação de base regional na perspectiva
dos conteúdos de informação e metainformação, para a caracterização
sócioeconómica das regiões e sub-regiões portuguesas.
Actualização do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional para as regiões
NUTS II e NUTS III. Projecto desenvolvido em parceria com o Departamento de
Prospectiva e Planeamento (DPP) com produção anual e divulgação bienal.
Definição e organização do sistema de informação do espaço urbano na
perspectiva dos conteúdos de informação e metainformação, para a caracterização
das Cidades Estatísticas e Áreas Urbanas.

INE

Estudo estatístico

INE / DPP

Estudo estatístico

INE

Estudo estatístico

Aproveitamento de dados aministrativos resultantes da recolha realizada pela APA
através do sistema SIR-APA junto de produtores e operadores de gestão de
resíduos não urbanos. Principais variáveis recolhidas: quantidades de resíduos
produzidos, armazenados temporariamente, remetidos para destino final e
respectivas operações de eliminação e valorização de resídos aplicados.

INE

Recenseamento

27/Nov/09

Ambiente – Área 46
Operações estatísticas
111
475
Estatísticas dos Resíduos não Urbanos

40 000

12

NUTS II

16/Dez/09
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Anual

Concelho

16/Dez/09

2008

Anual

NUTS II

16/Dez/09

10

2008

Anual

Continente

16/Dez/09

Estudo estatístico

5

2008

Anual

NUTS I

16/Dez/09

INE

Recenseamento

308

181

2008

Anual

PEC

Município

16/Dez/09

INE

Inquérito amostral

25

16

2008

Anual

PEC

NUTS II

16/Dez/09

INE

Recenseamento

400

60

2008

Anual

NUTS I

16/Dez/09

INE

Recenseamento

475

75

2008

Anual

PEC

NUTS II

16/Dez/09

INE

Recenseamento

132

150

2008

Anual

PEC

NUTS II

16/Dez/09

INE

Inquérito amostral

5 800

103

2008

Anual

LC

NUTS II

16/Dez/09

INE

Recenseamento

900

253

2008

Anual

País

16/Dez/09

INE

Estudo estatístico

2007

Anual

LC, PEC

País

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

LC, PEC

País

11/Mar/09

INE

Estudo estatístico

2006
2007

Anual

LC, PEC,
IE

País

29/Jan/10
29/Jan/10

INE

Estudo estatístico

2006
2007

Anual

LC, PEC,
IE

País

29/Jan/10
29/Jan/10

INE

Estudo estatístico

1995-2007

LC, PEC

País

29/Jan/10

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

LC, PEC

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Trimestral

LC, PEC

País

trim(n)+45d
trim(n)+70d

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Trimestral

LC, PEC

País

trim(n)+90d

INE

Estudo estatístico

2007

Anual

LC, PEC

NUTS III

26/Fev/10

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

112

476

INE

Recenseamento

28

10

2008

INE

Recenseamento

400

41

INE

Estudo estatístico

INE

113

114

115

478

479

480

Estatísticas dos Resíduos Urbanos

INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Água, Águas Residuais (V. Física)

Ambiente – Administração Central

Ambiente – Administração Regional

116

481

Inquérito aos Municípios – Protecção do Ambiente

117

483

Inquérito às Entidades Gestoras de Resíduos Urbanos

118

484

INSAAR – Inventário Nacional de Sistemas de
Abastecimento de Águas (V. Económica-Financeira)

119

485

Inquérito ao Ambiente – Acção dos Corpos de Bombeiros

120

486

Inquérito às Organizações não Governamentais de
Ambiente

121

490

Inquérito às Empresas – Gestão e Protecção do Ambiente

122

491

Inquérito aos Bens e Serviços do Ambiente

Aproveitamento de dados administrativos, resultantes da recolha realizada pela
APA através do sistema SIR-APA, junto de entidades gestoras de sistemas de
operação e gestão de resíduos urbanos. Principais variáveis recolhidas: quantidade
de resíduos recolhidos, quantidade de resíduos recolhidos selectivamente por
fluxos, quantidade de resíduos por tipo de equipamento de valorização ou
eliminação de resíduos.
Aproveitamento de dados administrativos resultantes da recolha realizada pelo
INAG junto de entidades gestoras de sistemas urbanos de abastecimento de água
e de drenagem, tratamento e rejeição de águas residuais através do Sistema
INSAAR.
Recolha anual de dados financeiros, efectuada através da análise dos documentos
contabilísticos dos organismos da Administração Central em actividades de gestão
e protecção do ambiente. Variáveis de observação: rubricas das despesas.
Recolha anual de dados financeiros, efectuada através da análise dos documentos
contabilísticos dos organismos da Administração Central em actividades de gestão
e proteção do ambiente. Variáveis de observação: rubricas das despesas.
Recolha de dados económicos junto dos municípios para caracterização do
financiamento dos municípios nas actividades de protecção do ambiente.
Recolha de dados financeiros junto das entidades gestoras de resíduos urbanos,
para caracterizar o financiamento destas entidades.
Operação realizada com periodicidade anual, através da Internet, junto das
entidades gestoras dos sistemas públicos urbanos de abastecimento de água e de
drenagem e tratamento de águas residuais. A informação recolhida incide sobre
dados económico-financeiros.
Inquérito realizado junto dos Corpos de Bombeiros, para obtenção de dados sobre
emprego, acções realizadas e resultados financeiros.
Inquérito a realizar junto das ONGA cuja actividade principal incida sobre a
conservação da natureza, a defesa e valorização do ambiente, do património
natural e/ou construído.
Recolha de dados económicos relativos às actividades de gestão e protecção do
ambiente, junto das empresas da indústria e da construção.
Recolha de dados junto dos produtores característicos especializados das
actividades de gestão e protecção do ambiente (eco-empresas).

Empresa
(com NPC)

Contas Nacionais – Área 50
Operações estatísticas
123
507
Contas Nacionais – Recurso IVA

124

125

126

508

510

510

Contas Nacionais Anuais Preliminares

Contas Nacionais Definitivas por Ramos de Actividade
(Base 2006)

Contas Nacionais Definitivas por Sector Institucional (Base
2006)

127

511

Retropolação das Contas Nacionais

128

512

Relatório do Rendimento Nacional Bruto

129

518

130

519

131

525

Contas Nacionais Trimestrais

Contas Trimestrais dos Sectores Institucionais (não
Financeiras)
Contas Regionais (Base 2006)

Disponibilização de informação detalhada das contas nacionais para o relatório
IVA. Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Esta estimativa resulta do processo de elaboração das contas trimestrais, ou seja,
a estimativa do ano t resulta da soma dos agregados dos quatro trimestres do
mesmo ano. As fontes de informação reportam-se, estritamente, a dados de
acompanhamento de conjuntura e os resultados apurados são muito agregados,
reduzindo-se a um quadro dos principais agregados macro-económicos.
Informação divulgada com o 4º trimestre das Contas Nacionais Trimestrais.
Descrição de forma sistemática e pormenorizada do conjunto da economia
nacional. Numa óptica funcional descrevem o processo de produção e os fluxos de
bens e serviços na economia.
Descrição de forma sistemática e pormenorizada do conjunto da economia
nacional. Proporcionam informação numa óptica institucional relativa aos diferentes
estádios do processo económico (produção, formação, distribuição, redistribuição e
utilização do rendimento e acumulação financeira e não financeira), por sector, total
da economia do resto do mundo.
Produzir uma série longa (1995-2007) de Contas Naconais Anuais coerente com a
base 2006 de Contas Nacionais.
Estimativas dos agregados macroeconómicos, para transmissão do valor do
Rendimento Nacional Bruto (RNB) para efeitos de cálculo da contribuição.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
As Contas Económicas Trimestrais correspondem a um conjunto coerente de
operações, contas e saldos, definidas nos domínios não financeiro e financeiro
proporcionando uma imagem global de curto prazo da actividade económica. O
padrão trim(n)+45dias corresponde à divulgação das estimativas rápidas.
Estimativa dos agregados trimestrais das contas não financeiras por sector
institucional.
As Contas Regionais correspondem a uma especificação regional dos agregados
referentes ao total da economia. Neste sentido regionalizam os principais
agregados de contabilidade nacional objecto do SEC 95.
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

NUTS III

30/Jun/10

País

23/Nov/10

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

132

526

Retropolação de Contas Regionais (Base 2006)

INE

Estudo estatístico

1995-2007

133

531

Conta Satélite das ISFL

INE

Estudo estatístico

2006

INE

Estudo estatístico

2008
(2ª Estimativa)
2009
(1ª Estimativa)

Anual

LC, PEC

País

INE

Estudo estatístico

2007
2008

Anual

LC, PEC

País

27/Fev/09
30/Set/09

INE

Estudo estatístico

2006
2007

Anual

País

31/Dez/09
31/Dez/09

INE

Estudo estatístico

2006

Anual

País

31/Dez/09

INE

Estudo estatístico

1980-2005

INE

Estudo estatístico

2007

Anual

LC, PEC

NUTSIII

31/Dez/09

INE

Estudo estatístico

2006
2007
2008

Anual

LC, PEC

País

31/Dez/09
31/Dez/09
05/Mar/10

INE

Estudo estatístico

2006
2007
2008

Anual

LC, PEC

País

31/Dez/09
31/Dez/09
19/Mar/10

INE

Estudo estatístico

1986-2005

INE

Estudo estatístico

2006-2007

INE

Estudo analítico

2000-2006

134

135

136

534

534

534

137
138

534
534

139

535

140

141

142
143

536

537

537
539

Contas Económicas da Agricultura (contas preliminares
Base 2000)

Contas Económicas da Agricultura (Base 2000)

Contas Económicas da Agricultura (Base 2006)

Contas de Fluxos de Materiais – Cálculo Outputs
Retropolação das Contas Económicas da Agricultura
(Base 2006)
Contas Económicas da Agricultura Regionais

Contas Económicas da Pesca (Base 2006)

Contas Económicas da Silvicultura (Base 2006)

Retropolação das Contas da Silvicultura (Base 2006)
NAMEA (Base 2006)

144

539

NAMEA – Resíduos

145

540

Conta Satélite do Turismo

146

543

Conta Satélite da Saúde (Base 2006)

147

543

Retropolação da Conta Satélite da Saúde (Base 2006)

Produzir séries (mais) longas de contas regionais, segundo a Base 2006 e NUTS
2002 e 1989, para o período 1995-2007.
Esta conta, entre outros aspectos, deverá permitir avaliar o contributo de ISFL para
a actividade económica em Portugal e obter indicações mais precisas sobre as
suas características.
Estudo, recolha, compilação, análise e tratamento da informação proveniente de
inquéritos, registos administrativos, informações dos peritos e estimativas com vista
a estabelecer, de acordo com a metodologia (SEC 95) definida a nível comunitário,
as principais variáveis e respectivas evoluções (com destaque para indicadores de
rendimento) na área da agricultura.
Estudo, recolha, compilação, análise e tratamento da informação proveniente de
inquéritos, registos administrativos, informações dos peritos e estimativas com vista
a estabelecer, de acordo com a metodologia (SEC 95) definida a nível comunitário,
as principais variáveis e respectivas evoluções (com destaque para indicadores de
rendimento) na área da agricultura. Consiste na elaboração de contas definitivas e
provisórias, ainda na base 2000 que é necessário reportar.
Estudo, recolha, compilação, análise e tratamento da informação proveniente de
inquéritos, registos administrativos, informações dos peritos e estimativas com vista
a estabelecer, de acordo com a metodologia (SEC 95) definida a nível comunitário,
as principais variáveis e respectivas evoluções (com destaque para indicadores de
rendimento) na área da agricultura. Consiste na elaboração destas contas na base
2006, em paralelo com as contas Nacionais.
Cálculo dos outputs da conta de fluxo de materiais.
Produzir a série das contas Económicas da Agricultura, retropoladas, à base 2006.

Elaboração da regionalização das Contas Económicas da Agricultura, através do
recurso a informação proveniente de inquéritos, registos administrativos,
informações dos peritos e estimativas com vista a obter dados económicos
regionais relativos à agricultura. Informação intermédia para a produção de
estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Estudo, recolha, compilação e tratamento da informação proveniente de inquéritos,
registos administrativos, informações de peritos e estimativas com vista a
estabelecer, de acordo com a nova metodologia (baseada no SEC 95) definida a
nível comunitário, as principais variáveis do sector. Informação intermédia para a
produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Estudo, recolha, compilação, análise e tratamento da informação proveniente de
inquéritos, registos administrativos, informações de peritos e estimativas com vista
a estabelecer, de acordo com a nova metodologia (baseada no SEC 95) definida a
nível comunitário, as principais variáveis na área da silvicultura. Informação
intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Produzir a série das contas da Silvicultura, retropoladas, à base 2006.
Pretende calcular a contribuição das actividades económicas e famílias, em termos
de emissões atmosféricas e famílias. Engloba as Contas da Energia, como
extensão.
Pretende conhecer-se os resíduos produzidos pelas actividades económicas e
famílias.
Identificação das fontes de informação disponíveis, definição da metodologia de
apuramento dos agregados, sistematização das necessidades adicionais de
informação, preparação/manutenção da base de dados e elaboração das primeiras
estimativas da Conta Satélite do Turismo para Portugal.

Elaborar uma Conta Satélite para a Saúde de acordo com o SHA. Informação
intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Produzir a série das contas da Saúde, retropoladas, à base 2006.

INE

2006
(Base 2000)
2006
(Base 2006)
2007
(Base 2006)
2006 (Definitiva)
2007 (Definitiva)
2000-2005

Estudo estatístico

LC, PEC

Anual

27/Fev/09

LC, PEC

30/Nov/09

31/Dez/09

31/Dez/09

Anual

LC, PEC

País

30/Nov/09

06/Abr/09
Anual

País

15/Jan/10
15/Jan/10

INE

Estudo estatístico

INE

Estudo estatístico

Anual

País

INE

Inquérito amostral

1 200

15

2009

Mensal

LC,PEC

Empresa
(com NPC)

Continente

penúltimo dia útil
mês(n)

INE

Inquérito amostral

1 200

16

2009

Mensal

LC,PEC

Empresa
(com NPC)

Continente

penúltimo dia útil
mês(n)

INE

Inquérito amostral

1 000

11

2009

Mensal

LC,PEC

Empresa
(com NPC)

Continente

penúltimo dia útil
mês(n)

15/Jan/10

Conjuntura Económica e Preços – Área 51
Operações estatísticas
148
545
Inquérito Qualitativo de Conjuntura ao Comércio

149

150

546

547

Inquérito Qualitativo
Transformadora

de

Conjuntura

à

Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Serviços

Indústria

Informação de carácter qualitativo sobre a actividade do comércio por grosso e a
retalho, designadamente sobre a evolução das vendas, as encomendas a
fornecedores, nível de stocks e preços venda.
Informação qualitativa sobre a actividade da indústria transformadora relativa a
aspectos como a evolução da produção passada e futura, a carteira de
encomendas, procura externa, o stock de produtos acabados, a evolução de preços
do output e matérias-primas e aos principais obstáculos à produção.
Informação qualitativa sobre actividades do sector, vendas, carteira de encomendas
e principais obstáculos à actividade.
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Empresa
(com NPC)

Continente

penúltimo dia útil
mês(n)

LC,PEC

Alojamento

Continente

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

Continente

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

151

548

Inquérito Qualitativo de Conjuntura à Construção e Obras
Públicas

Informação qualitativa sobre a actividade do sector da construção nomeadamente
no que respeita às vendas, à carteira de encomendas e aos principais obstáculos à
actividade.
Informação mensal sobre a situação económica e financeira das famílias e as suas
expectativas sobre a evolução da economia. Indicador de clima.
Informação de carácter quantitativo e qualitativo sobre a evolução da Formação
Bruta de Capital Fixo, objectivos, tipo, financiamento, e restrições. Recolha de
informação quantitativa sobre a evolução do Leasing.

INE

Inquérito amostral

1 000

10

2009

Mensal

LC,PEC

INE

Inquérito amostral

2 000

15

2009

Mensal

Semestral

152

549

Inquérito Qualitativo de Conjuntura aos Consumidores

153

551

Inquérito Qualitativo de Conjuntura ao Investimento

2008
(2º Semestre)

INE

Inquérito amostral

4 500

14

2009
(1º Semestre)

2009

155

156

157

158

559

559

559

559

560

Índice de Preços no Consumidor (Base 2002=100)

Índice de Preços no Consumidor (Base 2008=100)

Índice de Preços de Habitação Própria

Índice Harmonizado de Preços no Consumidor com Taxas
de Imposto Constantes

Paridades do Poder de Compra

159

561

Indicador de Taxas de Juro Implícitas

160

561

Índices de Preços de Manutenção e Reparação Regular
da Habitação

161

162

163

164

165

166

167

561

561

561

562

564

564

565

Inquérito às Rendas de Habitação

Inquérito aos Valores da Avaliação Bancária de Habitação

Índice de Custos de Construção de Habitação Nova

Indices do Comércio Internacional

Índice de Preços de Produtos Agrícolas (Output)

Preços de Produtos Agrícolas (Output)

Índice de Preços dos Meios de Produção na Agricultura
(Input)

Este índice mede a evolução mensal dos preços para um conjunto de bens e
serviços considerados representativos da estrutura de despesa de consumo privado
da população residente.
Este índice mede a evolução mensal dos preços para um conjunto de bens e
serviços considerados representativos da estrutura de despesa de consumo privado
da população residente.
Implementação de um sistema harmonizado de índices de preços de habitação
própria, no âmbito do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor.
Participação no projecto-piloto de produção de Índices de Preços de Habitação
Própria: exploração dos dados do IMT e do IMI, com o objectivo de avaliar a
qualidade e viabilidade de utilização para o desenvolvimento de metodologias de
cálculo de índices de preços de transacções de habitações. Avaliação do IABH para
o mesmo efeito.
Medir o efeito de alteração na estrutura de impostos no Índice Harmonizado de
Preços no Consumidor. Na eventualidade de existir uma alteração na taxa
associada a um imposto, a diferença entre as taxas de variação mensais do IHPCCT e do IHPC permite aferir o efeito produzido pela alteração da taxa do imposto na
evolução dos preços, assumindo que esta alteração se repercute de imediato e na
totalidade nos preços no consumidor.
Estabelecimento de listas/painéis de produtos a nível comunitário tendo em vista a
recolha de preços a nível das cidades capitais e dos países membros da UE.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Recolha de informação de carácter contabilístico junto das instituições bancárias,
sobre os montantes de crédito cedido e de juros vencidos em cada período.
Acompanhar a evolução dos preços dos bens e serviços relacionados com a
manutenção e reparação regular da habitação, representativos da estrutura de
despesa das famílias.
Obtenção de informação para caracterização das condições contratuais de
arrendamento. Apuramento de preços médios mensais para integração no Índice de
Preços no Consumidor. Informação intermédia para a produção de estatísticas
oficiais (nacionais e comunitárias).
Obtenção de indicadores de valores de avaliação bancária de habitação, através de
aproveitamento da informação resultante dos processos de avaliação necessários
para a cedência de crédito para aquisição de habitação.
Acompanhar a evolução do custo de construção de habitações novas,
desagregando a análise quer ao nível dos tipos de construção: apartamentos e
moradias, quer ao nível dos factores de produção: mão de obra e materiais.
Ventilação de resultados detalhados de acordo com o conjunto de posições
definidas pelas contas nacionais e a sua agregação de acordo com os sectores de
actividade (CAE – Rev.2) e outras classificações. Informação intermédia para a
produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Tratamento de informação de preços absolutos de produtos vegetais e animais com
vista a, com base em metodologia definida a nível comunitário, calcular índices de
preços agrícolas, mensais e anuais. Estudo da sua tendência e elaboração de
previsões dos índices de preços anuais.

Recolha e tratamento dos preços/cotações dos produtos agrícolas, por variedade, a
nível regional e do continente, para a constituição de séries de preços.

09/Jul/09
29/Jan/10

(2º Semestre)

154

penúltimo dia útil
mês(n)
30/Jan/09

INE

Inquérito amostral

16 370

902

2008

Mensal

LC, PEC,
IE

Estabelecimento

NUTS II

mês(n)+10d.u.

INE

Inquérito amostral

16 370

1 200

2009

Mensal

LC, PEC,
IE

Estabelecimento

NUTS II

mês(n)+10d.u.

INE

Estudo analítico

INE

Estudo estatístico

INE

Inquérito amostral

300

2

2009

Anual

LC, PEC, IE

Estabelecimento

País

31/Dez/09

INE

Recenseamento

9

19

2008/2009

Mensal

País

mês(n)+28d

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Mensal

Continente

mês(n)+41d

INE

Inquérito amostral

1 500

9

2008/2009

Mensal

INE

Recenseamento

9

12

2008/2009

Trimestral

Município

trim(n)+28d

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Mensal

Continente

mês(n)+40d

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Trimestral

País

2000-2004
2005-2008
2008
2009 (Prev.)
2008/2009
2005-2008
2008
2008/2009
2000-2004
2005-2008
2008
2009 (Prev.)
2008/2009

Anual
Anual
Anual
Anual
Trimestral
Anual
Anual
Trimestral
Anual
Anual
Anual
Anual
Trimestral

INE

Estudo estatístico

INE

Recenseamento

INE

Estudo estatístico

Disponibilizar informação de índices de preços e previsões de alguns meios de
produção na agricultura.

LC, PEC, IE

LC, PEC

LC, PEC

LC, PEC

Alojamento

Cooperativa;
Org. Públicos;
Empresas;
Assoc. de
produtores

NUTS II

Continente

31/Mar/09
02/Mar/09
02/Mar/09
30/Out/09
trim(n)+45d
02/Mar/09
02/Mar/09
trim(n)+45d
31/Mar/09
02/Mar/09
02/Mar/09
30/Out/09
trim(n)+45d
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

168

565

2005-2008

Anual

2008

Anual

169

567

170

567

171

569

172

173

569

569

Preços dos Meios de Produção na Agricultura (Input)

Índice de Preços na Produção de Produtos Industriais
(Base 2000)
Índice de Preços na Produção de Produtos Industriais
(Base 2005)
Inquérito aos Preços de Materiais de Construção

Inquérito aos Armazenistas de Materiais de Aço para
Construção

Preços Médios de Materiais de Construção

174

575

Índices de Produção Industrial (Base 2000=100)

175

575

Índices de Produção Industrial (Base 2005=100)

176

576

Índices de Produção, Emprego, Remunerações e Horas
Trabalhadas na Construção e Obras Públicas (Base
2000=100)
Índices de Produção, Emprego, Remunerações e Horas
Trabalhadas na Construção e Obras Públicas (Base
2005=100)
Índices de Vol. de Negócios, Emprego, Remunerações e
Horas Trab. no Comércio a Retalho (Base 2000=100)

177

178

179

576

577

577

180

577

181

577

182

577

183

577

184

578

185

186

187

578

578

585

Índices de Vol. de Negócios, Emprego, Remunerações e
Horas Trab. no Comércio a Retalho (Base 2005=100)

Índices de Vol. de Negócios, Emprego, Remunerações e
Horas Trabalhadas nos Serviços (Base 2000=100)
Índices de Vol. de Negócios, Emprego, Remunerações e
Horas Trabalhadas nos Serviços (Base 2005=100)
Índices de Vol. de Neg., Emprego, Remunerações e Horas
Trabalhadas na Indústria (Base 2000=100)
Índices de Vol. de Neg., Emprego, Remunerações e Horas
Trabalhadas na Indústria (Base 2005=100)
Índices de Novas Encomendas na Construção e Obras
Públicas (Base 2000=100)

Índices de Novas Encomendas na Indústria (Base
2000=100)

Índices de Novas Encomendas na Indústria (Base
2005=100)

Síntese Económica de Conjuntura

Recolha e tratamento de preços de vários tipos de bens de consumo corrente e de
investimento na agricultura, para constituir séries de preços absolutos, trimestrais e
anuais.

Cálculo de um índice de preços dos produtos com transacções significativas ao
nível da actividade industrial.
Cálculo de um índice de preços dos produtos com transacções significativas ao
nível da actividade industrial.
Recolha junto de um painel de empresas, dos preços de um conjunto de produtos
de modo a possibilitar o acompanhamento da evolução do custo dos materiais
utilizados no sector da construção. Os preços são ponderados pelas quantidades
vendidas. Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais
e comunitárias).
Recolha de informação relevante e cálculo de índices de preços referentes a
agregados de posições PRODCOM relevantes para a construção civil e as obras
públicas. Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Recolha, junto de um painel de empresas, dos preços de um conjunto de produtos
que permitem acompanhar a evolução do custo dos materiais utilizados no sector
da construção. Os preços são ponderados pelas quantidades produzidas.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Este indicador tem por objectivo medir no curto prazo a evolução real da produção
do sector da Indústria.
Este indicador tem por objectivo medir no curto prazo a evolução real da produção
do sector da Indústria.
Este indicador tem por objectivo medir no curto prazo a evolução real da produção
do sector da Construção.

Este indicador tem por objectivo medir no curto prazo a evolução real da produção
do sector da Construção.

Estes índices fornecem uma indicação do comportamento de curto prazo do
Volume de Negócios do Comércio a Retalho. Constituem um indicador de evolução
do Consumo Privado de bens.
Estes índices fornecem uma indicação do comportamento de curto prazo do
Volume de Negócios do Comércio a Retalho. Constituem um indicador de evolução
do Consumo Privado de bens.
Estes índices fornecem uma indicação sobre a evolução do Volume de Negócios
para o sector dos Serviços.
Estes índices fornecem uma indicação sobre a evolução do Volume de Negócios
para o sector dos Serviços.
Estes índices fornecem uma indicação do comportamento de curto prazo do
Volume de Negócios da Indústria.
Estes índices fornecem uma indicação do comportamento de curto prazo do
Volume de Negócios da Indústria.
Estes índices medem a evolução da procura dirigida à actividade de construção,
como indicação da produção futura dos sub-sectores Habitação, Edifícios não
residenciais e Obras públicas.
Estes índices medem a evolução da procura de produtos industriais, como
indicação da produção futura, identificando se essa procura tem origem no mercado
interno ou externo.
Estes índices medem a evolução da procura de produtos industriais, como
indicação da produção futura, identificando se essa procura tem origem no mercado
interno ou externo.
Análise da evolução de curto prazo das principais variáveis macro-económicas,
através de indicadores económicos baseados em informação estatística
maioritariamente produzida pelo INE. A análise evidencia as evoluções mais
recentes ao nível de cada uma das seguintes áreas: actividade económica; o
consumo; o investimento; o comércio externo; o mercado de trabalho; e os preços.

LC, PEC

Cooperativa;
Org. Públicos;
Empresas;
Assoc. de
produtores
Empresa
(com NPC)
Empresa
(com NPC)

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

02/Mar/09
Continente

02/Mar/09

País

mês(n)+20d

País

mês(n)+20d

INE

Inquérito amostral

68

2

2008/2009

Trimestral

INE

Inquérito amostral

2 600

6

2008

Mensal

LC, PEC

INE

Inquérito amostral

2 600

6

2009

Mensal

LC, PEC

INE

Inquérito amostral

50

2

2008/2009

Mensal

LN

Empresa
(com NPC)

Continente

INE

Inquérito amostral

20

2

2008/2009

Mensal

LN

Empresa
(com NPC)

Continente

INE

Inquérito amostral

200

2

2008/2009

Mensal

LN

Empresa
(com NPC)

Continente

INE

Inquérito amostral

3 300

18

2008

Mensal

LC, PEC

INE

Inquérito amostral

3 500

18

2009

Mensal

LC, PEC

INE

Inquérito amostral

1 890

16

2008

Mensal

LC, PEC

INE

Inquérito amostral

2 100

16

2009

Mensal

INE

Inquérito amostral

2 500

4

2008

INE

Inquérito amostral

2 500

4

INE

Inquérito amostral

3 500

INE

Inquérito amostral

INE

Empresa
(com NPC)
Empresa
(com NPC)

Data da
Disponibilização
da Informação
14

trim(n)+45d

País

mês(n)+30d

País

mês(n)+30d

Empresa
(com NPC)

País

mês(n)+40d

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

mês(n)+40d

Mensal

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

mês(n)+30d

2009

Mensal

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

mês(n)+30d

4

2008

Mensal

LC, PEC

País

mês(n)+40d

3 500

4

2009

Mensal

LC, PEC

País

mês(n)+40d

Inquérito amostral

2 040

12

2008

Mensal

LC, PEC

País

mês(n)+36d

INE

Inquérito amostral

2 500

12

2009

Mensal

LC, PEC

País

mês(n)+36d

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Trimestral

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

trim(n)+55d

INE

Inquérito amostral

1 396

20

2008

Mensal

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

mês(n)+38d

INE

Inquérito amostral

1 396

20

2009

Mensal

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

mês(n)+38d

INE

Estudo analítico

2008/2009

Mensal

Outro

País

mês(n)+13d.u.

Empresa
(com NPC)
Empresa
(com NPC)
Empresa
(com NPC)
Empresa
(com NPC)
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC, PEC

País

30/Abr/09

PEC

País

30/Abr/09

Município

31/Ago/09

NUTS III

sem(n)+144d

NUTS II

13/Nov/09

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

INE

Inquérito amostral

2007

Anual

PEC

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

INE

Estudo estatístico

2007

Anual

2007

Anual

1

2008/2009

Trimestral

816

2008

Anual

Empresas – Área 52
Operações estatísticas
188
589
Estatísticas das Filiais de Empresas Estrangeiras – FATS

189

190

191

192

193

194

195

196

197

593

594

594

595

596

597

598

599

607

Sistema de Contas Integradas das Empresas

Demografia das Empresas – EUROSTAT

Estudo da Demografia das Empresas e Estabelecimentos
e da Mobilidade dos Trabalhadores

Constituição e Dissolução de Pessoas Colectivas e
Entidades Equiparadas

Inquérito às Instituições de Crédito e Sociedades
Financeiras

Fundos de Investimento Mobiliário

Fundos de Investimento Imobiliário

Inquérito Anual às Companhias de Seguros e Resseguro

Painel Trimestral de Empresas

Outras actividades estatísticas
198
603
Informação Empresarial Simplificada

Caracterização da actividade das filiais de empresas estrangeiras por país de
origem. Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais comunitárias.
Processo de integração da informação estatística sobre empresas, baseado em
dados administrativos (com particular destaque para a Informação Empresarial
Simplificada), que tem como objectivo principal caracterizar o comportamento
económico-financeiro das empresas.
Indicadores de demografia das empresas - taxas de natalidade, de mortalidade e de
sobrevivência -, e respectivo emprego associado, por sector de actividade
económica, classe de pessoal remunerado e natureza jurídica.
Este estudo visa a obtenção, com base nos dados dos Quadros de Pessoal, de
elementos informativos adequados sobre a vida das empresas e dos
estabelecimentos numa perspectiva demográfica - nascimento, crescimento,
declínio, morte, como também a quantificação dos movimentos dos respectivos
trabalhadores traduzidos nas entradas e saídas da base, mudanças ou manutenção
dos empregos e correspondentes repercussões na criação e destruição de postos
de trabalho.
Resultados trimestrais, divulgados semestralmente, sobre empresas constituídas e
dissolvidas e respectivo Capital social, por sector de actividade económica, região e
natureza jurídica, com base em informação recolhida pelo Ministério da Justiça.
Recolha, controlo de qualidade, apuramento e divulgação de informação anual
sobre os fluxos de actividade económica e estrutura patrimonial das instituições de
crédito e sociedades financeiras. A partir de 2006, este inquérito é dirigido
unicamente às unidades que não respondem à Informação Empresarial
Simplificada.
Compilação da informação dos Fundos de Investimento Mobiliários fornecida pela
CMVM, sobre um conjunto de variáveis relativas à sua actividade - balanço,
demonstração de resultados. Carteira de títulos, impostos e taxas, juros, proveitos
equiparados e rendimentos de títulos dos Fundos de Investimento Mobiliário.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Compilação da informação dos Fundos de Investimento Imobiliário fornecida pela
CMVM, sobre um conjunto de variáveis relativas à sua actividade - balanço,
demonstração de resultados, carteira de títulos, impostos e taxas, juros e proveitos
equiparados e rendimentos de títulos dos Fundos de Investimento Imobiliário.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Recolha, controlo de qualidade, apuramento e divulgação de informação anual
sobre os fluxos de actividade económica e estrutura patrimonial das empresas de
seguros e resseguro. A partir de 2006, este inquérito é dirigido unicamente às
unidades que não respondem à Informação Empresarial Simplificada.
Recolha, controlo de qualidade, apuramento e disponibilização de indicadores de
evolução trimestral sobre a estrutura patrimonial, fluxos de actividade económica e
transacções com o exterior das empresas portuguesas, por referência a um painel
representativo por agregados de actividades económicas e dimensão do emprego.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).

Análise, correcção e controlo dos microdados da Informação Empresarial
Simplificada.
Fonte administrativa de informação para o Sistema Integrado de Contas das
Empresas.

GEP/MTSS

Estudo estatístico

Cerca de
340 000
(Empresas)
400 000
(Estabelecimentos)

INE

Estudo estatístico

1

INE

Recenseamento

INE

Recenseamento

229

209

2008

Anual

LC
(em preparação)

País

29/Mai/09

INE

Recenseamento

49

232

2008

Anual

LC
(em preparação)

País

29/Mai/09

INE

Recenseamento

120

2008

Anual

NUTS II

08/Jan/10

INE

Inquérito amostral

109

2008/2009

Trimestral

4 000

Empresa,
Estabelecimento e
Trabalhador

LC, PEC

LC, PEC

Empresa
(com NPC)

País

Empresa
(com NPC)

País

INE

Administrações Públicas – Área 54
Operações estatísticas
199
624
Estatísticas das Administrações Públicas

200

201

625

627

Contas Trimestrais das Administrações Públicas

Procedimento dos Défices Excessivos (PDE)

Recolha e tratamento de dados primários com origem nas Contas de Gerência,
Balanços, Demonstração de resultados dos organismos pertencentes aos
subsectores das Administrações Públicas, Serviços Autónomos da Administração
Central e Local, Fundos Autónomos, Câmaras Municipais, Juntas de Freguesia e
outros. Com base em fontes administrativas. Informação intermédia para a
produção de estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Tratamento de dados trimestrais das Administrações Públicas com vista à
compilação das contas não financeiras trimestrais das administrações públicas.
Informação intermédia para a produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).
Compilação da informação das administrações públicas com vista à determinação
do saldo entre receitas e despesas e outra informação complementar, para efeitos
da notificação relativa ao procedimento dos défices excessivos.

INE

Recenseamento

2007
2008

Anual

LC,PEC

INE

Estudo estatístico

2008/2009

Trimestral

LC,PEC

País

INE

Estudo estatístico

2008 (1ª Not.)
2008 (2ª Not.)

Anual

LC,PEC

País

31/Mar/09
28/Set/09
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC,PEC

País

31/Mar/09

Anual

LC,PEC

País

29/Set/09

2008/2009

Mensal

LC,PEC

Outro

NUTS III

mês(n)+40d

18

2008/2009

Mensal

LC,PEC

Empresa
(com NPC)

NUTS III

mês(n)+70d

1 043

15

2008

Anual

PEC

Lagar de
Azeite

Recenseamento

299

30

2009

Anual

PEC

Viveiro

INE / DRAP’s

Inquérito amostral

276

260

2008

Anual

LC, PEC

Empresa;
Viveiro;
Cooperativa

INE / DRAP’s

Estudo estatístico

51

30

2008/2009

Mensal

INE

Estudo estatístico

2008-2009

INE

Estudo estatístico

INE

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

202

628

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

INE

Estudo estatístico

2008

INE

Recenseamento

42 000

28

INE

Inquérito amostral

22 000

INE / GPP / DRAP’s

Recenseamento

INE

Recenseamento

INE

203

629

Conta Preliminar das Administrações Públicas

Conta Provisória das Administrações Públicas

Determinação da primeira versão da estimativa dos principais agregados não
financeiros anuais das Administrações Públicas. Esta estimativa resulta do
processo de elaboração das contas trimestrais não financeiras das Administrações
Públicas.
Determinação da versão provisória da estimativa dos principais agregados anuais
das contas não financeiros do sector das Administrações Públicas. Esta estimativa
resulta do processo de actualização da versão preliminar dos principais agregados
anuais das contas não financeiras do sector das Administrações Públicas.

Comércio Internacional de Bens – Área 57
Operações estatísticas
204
632
Estatísticas Correntes do Comércio Extracomunitário

205

633

Estatísticas Correntes do Comércio Intracomunitário

Recolha, tratamento e difusão da informação relativa às trocas de bens com países
terceiros, constantes nos documentos únicos enviados ao INE pelas estâncias
aduaneiras de todo o país.
Recolha, tratamento e difusão da informação obtida pelo INE junto dos operadores
e terceiros declarantes do comércio intra-comunitário. Cálculo, análise e envio das
estimativas CECIT para utilização das Contas Nacionais Trimestrais.

Agricultura e Floresta – Área 60
Operações estatísticas
206
650
Recenseamento Agrícola 2009

207

655

Inquérito à Produção de Azeite

208

656

Inquérito à Venda de Árvores de Fruto e Oliveiras

209

657

Estatísticas da Produção Vegetal

210

211

212

213

658

659

659

659

214

659

215

660

Estado das Culturas e Previsão das Colheitas

Balanços de Aprovisionamento de Produtos Vegetais –
Leguminosas secas, hortícolas, frutos e batata

Balanços de Aprovisionamento de Produtos Vegetais –
Cereais, arroz e açúcar

Balanços de Aprovisionamento de Produtos Vegetais –
Oleaginosas, Óleos, Gorduras e Bagaços

Balanços de Aprovisionamento de Produtos Vegetais –
Vinho
Estatísticas dos Cereais para Grão

216

669

Estatísticas dos Efectivos Animais

217

670

Previsões da Produção Indígena Bruta – Carnes

218

671

219

671

220

672

Inquérito aos Aviários de Produção de Ovos para
Consumo
Inquérito aos Aviários de Multiplicação e Incubadoras

Inquérito à Recolha, Tratamento e Transformação do Leite

221
222

672
673

Leite de Vaca e Produtos Lácteos
Estatísticas da Produção Animal

223

674

Gado Abatido e Aprovado para Consumo

224

675

Inquérito ao Abate de Aves e Coelhos

225

676

Balanços de Aprovisionamento de Produtos Animais –
Leite e Produtos Lácteos

Preparação do Recenseamento Geral da Agricultura 2009/2010. Elaboração do
documento metodológico, instrumento de notação e realização do inquérito piloto.
Recolha e tratamento de informação relativa à produção dos lagares de azeite.

Recolha e tratamento de informação relativa à venda de árvores de fruto e oliveiras
pelos viveiristas.
Recolha e sistematização da informação a partir de inquéritos e de informações
administrativas para o estabelecimento de um quadro anual com as áreas e
produções das principais culturas agrícolas.
Recolha e sistematização de informação mensal para o estabelecimento de
previsões de áreas, rendimentos e produções das principais culturas agrícolas.
Informação disponibilizada mensalmente mas divulgada através de Destaque
apenas nos meses de Janeiro, Maio e Julho.
Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos necessários ao
estabelecimento dos balanços de aprovisionamento dos principais produtos
vegetais.
Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos necessários ao
estabelecimento dos balanços de aprovisionamento dos principais produtos
vegetais.
Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos necessários ao
estabelecimento dos balanços de aprovisionamento dos principais produtos
vegetais.
Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos necessários ao
estabelecimento do balanço do vinho.
Inquérito por amostragem às explorações agrícolas com produção de cereais no
Continente. Determinação de áreas, produções, produtividade e outras informações
relevantes para o sector cerealífero.
Determinação dos efectivos de bovinos, ovinos, caprinos e suínos e respectiva
estrutura, a nível nacional através de inquérito por amostragem (por entrevista).
Cálculo, com base em várias fontes de informação, da produção indígena bruta das
carnes de bovino, suíno, ovino e caprino. Informação intermédia para a produção de
estatísticas oficiais (nacionais e comunitárias).
Recolha e tratamento de dados com vista ao cálculo da produção de ovos para
consumo. Informação disponibilizada no boletim mensal de agricultura.
Recolha e tratamento de dados sobre a produção de ovos e pintos do dia.
Informação sobre a produção de ovos e pintos, do dia e estabelecimento de
previsões de produção.
Recolha e tratamento de informação sobre quantidade de leite recolhido, produtos
lácteos produzidos nas fábricas de lacticínios, e quantidades de manteiga e leite em
pó magro obtidos.
Inquérito exaustivo às unidades de recolha e/ou transformação de leite de vaca.
Determinação das produções animais com base em diversas fontes de informação,
incluindo inquéritos.
Recolha e tratamento de informação sobre o número de cabeças e o peso limpo do
gado abatido.
Recolha e tratamento de dados para o cálculo da produção de carne das principais
espécies avícolas, assim como dos coelhos.
Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos necessários ao
estabelecimento do balanço de produtos animais.

Reg. Agrária/
NUTS II
Reg. Agrária/
NUTS II

07/Ago/09

03/Nov/09

Reg. Agrária/
NUTS II

29/Jun/09

LC,PEC

Continente

mês(n)+13d.u.

Anual

PEC

País

15/Abr/09

2007-2008

Anual

PEC

País

30/Jan/09

Estudo estatístico

2007

Anual

PEC

País

16/Fev/09

INE

Estudo estatístico

2008-2009

Anual

LC,PEC

País

30/Nov/09

INE

Inquérito amostral

5 000

49

2008

Anual

LC, PEC

Exploração
agrícola

Reg. Agrária/
NUTS II

29/Jun/09

INE

Inquérito amostral

9 197

31

2008

Anual

LC, PEC

Exploração
agrícola

Reg. Agrária/
NUTS II

29/Jun/09

INE

Estudo estatístico

2009

Anual

LC, PEC

INE

Inquérito amostral

150

4

2008/2009

Mensal

PEC

Aviário

País

mês(n+1)+11d.u.

INE

Recenseamento

41

12

2008/2009

Mensal

LC, PEC

Aviário

País

mês(n+1)+11d.u.

INE

Recenseamento

282

124

2008

Anual

LC, PEC

Empresa

País

08/Jul/09

INE

Recenseamento

150

26

2008/2009

Mensal

LC, PEC

Empresa

País

mês(n+1)+11d.u.

INE

Estudo estatístico

209

26

2008

Anual

PEC

País

29/Jun/09

LC, PEC

Matadouros

Reg. Agrária/
NUTS II

mês(n+1)+11d.u.

Centros de
Abate

País

mês(n+1)+11d.u.

País

31/Jul/09

INE

Recenseamento

INE

Recenseamento

INE

Estudo estatístico

131

62

18

17

2008/2009

Mensal

2008/2009

Mensal

PEC

2007-2008

Anual

PEC

País
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

PEC

País

29/Mai/09

PEC

País

29/Jun/09

PEC

NUTS I

mês(n)+50d

NUTS II

12/Jun/09

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

226

676

Estudo estatístico

2008-2009

Anual

688

Recolha, tratamento e análise crítica de todos os dados estatísticos necessários ao
estabelecimento do balanço de produtos animais.
Recolha e tratamento de informação sobre a estrutura da floresta nacional e a
produção dos principais produtos florestais. Compilação, harmonização e
publicação de dados sobre as superfícies e produções florestais.

INE

227

Balanços de Aprovisionamento de Produtos Animais –
Carne e Ovos
Estatísticas Florestais

INE

Estudo estatístico

2008

Anual

INE

Inquérito amostral

2008

Não Periódica

Estudo estatístico

2008/2009

Mensal

Outras actividades estatísticas
228
682
Indicadores Agro-Ambientais

229

684

Estatísticas dos Produtos de Protecção das Plantas

Inventariação e compilação de informações de natureza administrativa ou
provenientes de inquéritos, com o objectivo de responder nomeadamente aos 35
indicadores agro-ambientais definidos pela Comissão Europeia. Acompanhamento
dos trabalhos do Eurostat.
Responder às necessidades de informação comunitárias que irão decorrer do
controlo sobre as estatísticas dos pesticidas que se encontram em fase de
aprovação.

65

17

INE

Pescas – Área 61
Operações estatísticas
230
694
Estatística Mensal da Pesca

231

232

233

234

235

236

694

694

694

694

694

695

Estatística Anual da Pesca

Descarga de Pesca em Portos Nacionais

Descarga de Pesca em Portos não Nacionais

Capturas no Atlântico Norte

Capturas fora do Atlântico Norte

Estatísticas da Aquicultura

Recolha e tratamento de dados provenientes de actos administrativos.
Disponibilizar informação nacional sobre as descargas em portos nacionais
segundo as variáveis: “Quantidade”, “Valor” e “Preço Médio”.
Recolha e tratamento de dados provenientes de actos administrativos ou por via de
inquéritos.

Processamento da informação relativa às descargas de pescado em Portos
Nacionais. Actualização do Sistema Integrado de Informação das Pescas. Com
base em fontes administrativas. Esta operação estatística publica mensalmente
parte da informação nas "Estatísticas Mensais da Pesca" e a restante informação só
é publicada anualmente nas publicações "Recursos da Pesca" e "Estatísticas da
Pesca".
Processamento da informação relativa às descargas de pescado em Portos Não
Nacionais. Actualização do Sistema Integrado de Informação das Pescas. Com
base em fontes administrativas. Esta operação estatística publica informação
anualmente nas publicações "Recursos da Pesca" e "Estatísticas da Pesca".
Recolha e tratamento da informação constante nos Diários de pesca e Declarações
de descarga dos navios que operam no Atlântico Norte. Com base em fontes
administrativas. Esta operação publica anualmente informação nas publicações
“Recursos da Pesca” e Estatísticas da Pesca”.
Recolha e tratamento da informação constante nos Diários de pesca e Declarações
de descarga dos navios que operam fora do Atlântico Norte. Com base em fontes
administrativas. Esta operação publica anualmente informação nas publicações
“Recursos da Pesca” e Estatísticas da Pesca”.
Readaptação do sistema de recolha de informação relativo à actividade dos
estabelecimentos da Aquicultura, com utilização de fontes administrativas. Esta
operação estatística disponibiliza anualmente informação no site da DGPA e na
publicação "Estatísticas da Pesca”.

INE

INE

Recenseamento

DGPA/MADRP

200

50

Capitanias,
Delegações
Marítimas e
Empresas

2008

Anual

LC, PEC

Recenseamento

2008/2009

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+30d

DGPA/MADRP

Recenseamento

2008

Anual

LC, PEC

País

29/Mai/09

DGPA/MADRP

Recenseamento

2008

Anual

LC, PEC

Áreas de pesca
FAO

29/Mai/09

DGPA/MADRP

Recenseamento

2008

Anual

LC, PEC

Áreas de pesca
FAO

29/Mai/09

DGPA/MADRP

Recenseamento

1 500

8

2007

Anual

LC, PEC

País

29/Mai/09

INE

Inquérito amostral

16 200

23 000

2007
2008

Anual

LC, PEC

País

25/Fev/09
25/Fev/10

DGEG/MEI

Recenseamento

31

27

2008

Anual

LN

Continente

03/Ago/09

DGEG/MEI

Recenseamento

42

9

2008

Anual

LN

Continente

30/Set/09

DGEG/MEI

Recenseamento

71

24

2008

Anual

LC, LN

Continente

30/Jul//09

DGEG/MEI

Recenseamento

1 600

21

2008

Anual

LC, LN

Continente

31/Dez/09

DGEG/MEI

Estudo estatístico

2008

Anual

LC, PEC

País

30/Out/09

DGEG/MEI

Recenseamento

2008/2009
2008

Mensal
Anual

LC, PEC

País

mês(n)+62d
30/Out/09

Indústria e Energia – Área 65
Operações estatísticas
237
701
Inquérito à Produção Industrial

238

239

705

706

Estatística de Águas Engarrafadas

Estatística de Termalismo

240

707

Estatística de Minas

241

708

Estatística de Pedreiras

242

243

710

711

Elaboração do Balanço Energético

Estatísticas do Carvão

Observação das empresas que representam 90% da produção de cada ramo de
actividade. Recolha de informação sobre a produção (quantidade e valor) com base
numa lista de produtos com cerca de 5000 posições, compras de matérias primas e
consumos de fontes energéticas por ramo de actividade. É utilizada uma
codificação compatível com a NC-lista PRODCOM.
Recolha e tratamento de elementos referentes às unidades produtoras do sector
(águas minerais naturais e de nascente). Esta operação publica informação
anualmente no "Boletim de Minas" do 2º semestre do ano seguinte ao período de
referência.
Recolha e tratamento de elementos referentes aos balneários termais. Esta
operação publica informação anualmente no "Boletim de Minas" do 2º semestre do
ano seguinte ao período de referência.
Recolha e tratamento de elementos estatísticos referentes às unidades produtivas
do sector mineiro.
Recolha e tratamento de elementos estatísticos referentes às unidades produtivas
do sector das pedreiras. Esta operação publica informação anualmente no "Boletim
de Minas" e na internet.
Elaboração do balanço energético anual, com base nas informações estatísticas
mensais, trimestrais e anuais relativas à produção e consumo das várias formas de
energia, por fonte de energia primária e por sector de actividade.
Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
ao consumo, por sector de actividade e importações por origem.

Empresa
(com NPC)
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

244

711

Estatísticas do Petróleo e Derivados

DGEG/MEI

Recenseamento

245

711

Estatísticas do Gás Natural

DGEG/MEI

Recenseamento

2008/2009
2008
2008/2009
2008

Mensal
Anual
Mensal
Anual

246

711

Estatísticas da Energia Eléctrica

DGEG/MEI

Recenseamento

2008

DGEG/MEI

Recenseamento

DGEG/MEI

Recenseamento

DGEG/MEI /
INE

Inquérito amostral

DGEG/MEI

Inquérito amostral

DGEG/MEI

Inquérito amostral

INE

Recenseamento

308

INE

Recenseamento

INE

247

711

Estatísticas Relativas à Cogeração

248

711

Estatísticas das Energias Renováveis

249

713

Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico

250

714

251

714

Estatísticas dos Preços de Venda ao Público dos
Combustíveis Líquidos e Gasosos
Estatísticas dos Preços Relativos ao Gás Natural e
Electricidade

Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas dos
consumos por produto e por sector de actividade.
Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
ao consumo e por sector de actividade.
Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
à produção e consumo de energia eléctrica, por fonte de energia e por sector de
actividade.
Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
à produção e consumo de energia por cogeração, por fonte de energia e por sector
de actividade.
Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas relativas
à produção e consumo de energia por fonte de energia renovável e por tecnologia.
Realização de estudo prévio visando a preparação da recolha e tratamento de
informação tendo em vista aprofundar o conhecimento do consumo das várias
formas de energia neste sector.
Recolha e tratamento de informação com vista à monitorização e elaboração de
estatísticas dos preços de venda ao público dos Combustíveis líquidos e gasosos.
Recolha e tratamento de informação com vista à elaboração de estatísticas dos
preços do Gás Natural e da Electricidade.

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

mês(n)+62d
30/Out/09
mês(n)+62d
30/Out/09

LC, PEC

País

LC, PEC

País

Anual

LC, PEC

País

30/Out/09

2008

Anual

LC, PEC

País

30/Out/09

2008/2009
2008

Mensal
Anual

LC, PEC

País

mês(n)+31d
30/Out/09

Não periódica

PEC

Continente

2009

Semanal

LN, LC

Continente

2008/2009

Semestral

LN, LC

País

115

2008/2009

Mensal

LN

10 000

25

2008/2009

Trimestral

Recenseamento

308

38

2008/2009

Mensal

INE

Recenseamento

308

115

2008/2009

INE

Recenseamento

308

38

INE

Recenseamento

308

INE

Inquérito amostral

INE

3ªf de cada
semana
02/Mar/09
31/Ago/09

Construção e Habitação – Área 66
Operações estatísticas
252
718
Inquérito às Operações de Loteamento Urbano

253

254

255

256

718

718

718

718

Inquérito à Conclusão de Obras e sua Utilização

Inquérito aos Trabalhos de Remodelação de Terrenos

Inquéritos aos Projectos de Obras de Edificação e de
Demolição de Edifícios

Inquérito às Alterações de Utilização de Edifícios

257

718

Inquérito à Caracterização da Habitação Social

258

722

Inquérito Anual às Empresas de Construção

O Inquérito às Operações de Loteamento Urbano é uma operação estatística
implementada com o objectivo de sistematizar no contexto da produção estatística
oficial o conjunto de elementos informativos inerentes aos procedimentos
administrativos de licenciamento das operações de loteamento urbano.
Inquérito exaustivo realizado junto das Câmaras Municipais, para apuramento
trimestral do número de obras concluídas, ao nível total e por tipo de destino.
Complementarmente é recolhida informação junto dos proprietários das obras.
O Inquérito à Remodelação de Terrenos é uma operação estatística baseada no
processamento mensal de dados das licenças e autorizações deste tipo de
operações urbanísticas, que visam a transformação dos solos por forma a permitir a
sua afectação a determinadas funções específicas (parques de campismo, campos
de golfe, …).
Inquérito mensal às câmaras municipais para recolha de informação relativa a
licenças, autorizações, comunicações prévias, pareceres prévios e projectos
municipais de obras de edificação e de demolição de edifícios.
Operação estatística de inquérito aos alvarás de licença/autorização de utilização
dos edifícios e fracções autónomas com vista a obter dados referentes à
reafectação desses bens imóveis a novas funções (habitação, agricultura e pesca,
indústria, turismo, serviços comerciais, serviços não comerciais e usos gerais).
Caracterização do Parque Habitacional propriedade das Câmaras Municipais.

Inquérito anual que recolhe informação específica sobre o valor dos trabalhos de
construção e respectivos materiais utilizados, como complemento à informação
contabilística anual, necessária quer a nível nacional para as Contas Nacionais quer
por imposição de regulamento comunitário das Estatísticas Estruturais das
Empresas.

Câmaras
Municipais

Freguesia

mês(n)+40d

Alojamento

Freguesia

trim(n)+75d

LN

Câmaras
Municipais

Freguesia

mês(n)+40d

Mensal

LC, PEC

Câmaras
Municipais

Freguesia

mês(n)+40d

2008/2009

Mensal

LN

Câmaras
Municipais

Freguesia

mês(n)+40d

30

2009

Anual

Câmaras
Municipais

Município

22/Jan/10

3 700

125

2008

Anual

LC

Empresa
(com NPC)

NUTII

18/Dez/09

Inquérito amostral

4 000

200

2008

Anual

LC

Empresa
(com NPC)

NUTS II

29/Mar/10

INE

Recenseamento

1 500

265 30

2008

Anual

Estabelecimento

NUTS II

22/Jan/10

INE

Inquérito amostral

29 000

44

2008

Anual

Veículo

Continente

31/Mar/09

INE

Inquérito amostral

30 000

86

2008
2008/2009

Anual
Trimestral

Veículo

NUTS II

16/Out/09
trim(n)+150d

Comércio Interno – Área 70
Operações estatísticas
259
725
Inquérito às Empresas de Comércio

260

726

Inquérito às Unidades Comerciais de Dimensão Relevante

Novo inquérito anual essencialmente para obtenção de informação específica sobre
discriminação de vendas por produtos, por imposição de regulamento comunitário
das Estatísticas Estruturais das Empresas e para resposta às necessidades
nacionais de informação sobre a actividade do comércio por grosso e a retalho.
Caracterizar as Unidades Comerciais de Dimensão Relevante dos sectores do
Comércio a Retalho, em Estabelecimentos Não Especializados (divisão 521 da CAE
Rev. 2) e Especializados (divisões 522. 523, 524 e 525) e Comércio por Grosso
(divisão 51).

Transportes – Área 71
Operações estatísticas
261
732
Inquérito ao Transporte Rodoviário Transfronteiriço

262

733

Inquérito ao Transporte Rodoviário de Mercadorias

Recolha e tratamento da informação sobre o transporte rodoviário transfronteiriço
de veículos pesados de mercadorias, nas principais fronteiras Portugal-Espanha,
com vista a quantificar e caracterizar este tipo de transporte. Inquérito com recolha
de informação trimestral e disponibilidade de informação anual.
Recolha e tratamento de informação sobre veículos automóveis pesados de
mercadorias, camiões e tractores, de matrícula nacional para conhecer o tráfego de
mercadorias por estrada e as suas principais características.

LC,IE
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

LC

NUTS II

24/Jul/09

LC,IE

NUTS II

PEC

NUTS II

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

263

743

Inquérito à Infra-estrutura Ferroviária

INE

Recenseamento

1

100

2008

Anual

264

744

Inquérito ao Tráfego por Caminho-de-ferro

265

745

Inquérito ao Metropolitano

2008
2008/2009
2008
2008/2009

Anual
Trimestral
Anual
Trimestral

266

751

Transporte Fluvial de Passageiros e Veículos

267

752

Inquérito ao Pessoal, Custos, Proveitos e Investimentos
nos Portos

268

753

269

758

Inquérito ao Transporte Marítimo de Passageiros e
Mercadorias
Inquérito a Navegação Aérea

270

758

Inquérito aos Aeroportos e Aeródromos

271

758

Inquérito às Empresas de Transporte Aéreo

Recolha e tratamento de informação sobre infra-estrutura ferroviária, emprego e
características económico-financeiras.
Recolha e tratamento de informação sobre: tráfego ferroviário, material rolante,
emprego e variáveis económicas.
Recolha e tratamento de informação sobre: tráfego, material rolante, infraestruturas, emprego e variáveis económicas.
Recolha e tratamento de informação sobre as actividades de transportes fluviais de
passageiros e veículos. (Anual e trimestral).
Inquérito realizado às Administrações e Juntas Autónomas dos Portos do
Continente e Regiões Autónomas, por forma a caracterizar a estrutura de pessoal
ao serviço, e das variáveis económicas custos e perdas, proveitos e ganhos e
investimentos nos portos do país.
Recolha e tratamento de dados harmonizados a nível comunitário sobre transporte
marítimo de passageiros e mercadorias.
Recolha e tratamento de informação sobre: sobrevoo, chegadas e partidas no
espaço aéreo nacional, emprego e variáveis económicas.
Recolha e tratamento de informação sobre tráfego aéreo comercial de passageiros,
mercadorias e de correio, infra-estruturas aero-portuárias, emprego, assim como
informação económico-financeira.
Recolha e tratamento de informação sobre tráfego aéreo, frota, emprego e variáveis
económico-financeiras.

24/Jul/09
trim(n)+60d
24/Jul/09
trim(n)+60d

INE

Recenseamento

2

100

INE

Recenseamento

2

50

INE

Recenseamento

7

5

2008/2009

Trimestral

PEC

Continente

trim(n)+60d

INE

Recenseamento

25

62

2008

Anual

PEC

País

16/Out/09

INE

Recenseamento

27

18

2008
2008/2009

Anual
Trimestral

LC,IE

País

31/Jul/09
trim(n)+60d

INE

Recenseamento

1

30

2008

Anual

LC

NUTS I

24/Jul/09

INE

Recenseamento

35

100

2008
2009

Anual
Trimestral

LC,IE

NUTS I

24/Jul/09
trim(n)+60d

INE

Recenseamento

8

100

2008
2008/2009

Anual
Trimestral

LC,IE

NUTS I

24/Jul/09
trim(n)+60d

INE

Recenseamento

1

135

2008

Anual

PEC

Empresa
(com NPC)

País

29/Set/09

INE

Recenseamento

9

96

2008

Anual

PEC

Empresa
(com NPC)

País

29/Set/09

INE

Recenseamento

60

204

2008

Anual

PEC

Empresa
(com NPC)

País

29/Set/09

TP/MEI

Recenseamento

206

30

2008

Anual

LC, PEC

Estabelecimento

NUTS II

30/Out/09

INE

Recenseamento

200

5

2008/2009

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+40d

INE

Recenseamento

60

6

2008/2009

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+40d

INE

Recenseamento

2 000

40

2008/2009

Mensal

LC, PEC

NUTS II

mês(n)+40d

TP/MEI

Recenseamento

936

8

2008

Mensal

Estabelecimento

NUTS II

31/Mar/09

TP/MEI

Recenseamento

1 030

6

2008/2009

Mensal

Estabelecimento

Distrito

mês(n)+45d

TP/MEI

Recenseamento

2008/2009

Mensal

Campos de golfe

NUTS II

31/Jul/09

INE

Inquérito amostral

8 500

24

2008
2009

Trimestral

Alojamento

País

15/Jun/09
15/Jun/10

TP/MEI

Recenseamento

761

7

2008

Mensal

Estabelecimento

NUTS II

29/Mai/09

Comunicações – Área 72
Operações estatísticas
272
767
Inquérito aos Serviços Postais Nacionais

273

274

767

768

Inquérito aos Serviços Postais Independentes

Inquérito às Telecomunicações

Recolha de dados junto dos CTT para caracterizar as infra-estruturas e tráfego
nacional de encomendas, assim como determinar alguns indicadores de carácter
económico-financeiro.
Recolha de dados junto das empresas relacionadas com actividades postais
independentes, vulgarmente designadas como "Correio expresso" ou "Courriers",
para caracterizar as infra-estruturas, o tráfego de correspondências e encomendas
efectuadas por operadores independentes, e determinar indicadores de carácter
económico-financeiro.
Recolha de dados junto dos operadores de Telecomunicações licenciados pela
ANACOM para caracterizar as infra-estruturas e tráfego das telecomunicações, e
determinar alguns indicadores de carácter económico-financeiro.

Turismo – Área 73
Operações estatísticas
275
774
Inquérito aos Parques de Campismo

276

775

277

775

278

775

279

280

775

775

Inquérito à Permanência de Campistas nos Parques de
Campismo
Inquérito à Permanência de Colonos nas Colónias de
Férias
Inquérito à Permanência de Hóspedes e outros dados da
Hotelaria

Inquérito ao Turismo no Espaço Rural

Sondagem Periódica à Hotelaria

281

775

Inquérito aos Campos de Golfe

282

776

Inquérito às Deslocações dos Residentes (procura turística
dos residentes)

283

779

Inquérito aos Preços ao Balcão na Hotelaria

Inquérito anual aos parques de campismo recenseados com o objectivo de obter
informação sobre capacidade de alojamento, pessoal ao serviço, proveitos e custos
entre outros.
Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre campistas e dormidas de
campistas por países de residência habitual.
Recolha e tratamento de informação sobre colonos e dormidas de colonos por
países de residência habitual.
Recolha, tratamento e divulgação de informação sobre o movimento de hóspedes,
dormidas, estada média e taxa de ocupação dos estabelecimentos hoteleiros, por
categoria dos estabelecimentos e países de residência habitual.
Inquérito sobre o movimento nas unidades de turismo no espaço rural recenseadas,
visando a obtenção de resultados por regiões e tipos de unidades. Inquérito mensal
com disponibilidade de informação anual.
Inquérito mensal aos estabelecimentos hoteleiros de 4 em 4 dias, com o objectivo
de apurar mensalmente as taxas médias de ocupação, quarto e cama e efectuar a
estimativa de dormidas.
Inquérito mensal incidindo sobre todos os campos de golfe do país. Inquérito
mensal com disponibilidade de informação anual.
Inquérito aos indivíduos residentes nas unidades de alojamento a seleccionar,
tendo por objectivo caracterizar as viagens por motivos de: lazer, recreio e férias;
profissionais e de negócios; visita a familiares e amigos. Inquérito trimestral com
disponibilidade de informação anual.
Inquérito incidindo sobre os preços praticados ao "balcão" no último dia de cada
mês. Resultados ponderados pela capacidade de alojamento de cada
estabelecimento. O apuramento dos preços é realizado tendo em vista o confronto
com as tarifas médias reais por quarto-ocupado/vendido. Inquérito mensal com
disponibilidade de informação anual.
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Recolha, tratamento e divulgação da informação dos principais indicadores sobre as
empresas prestadoras de serviços, incluindo a caracterização do tipo de serviço
prestado.

INE

Inquérito amostral

170

2008

Anual

PEC

GPEARI/MCTES

Recenseamento

1 041

25

2007

Bienal

LN, LC, PEC, IE

Estabelecimento

NUTS III

30/Jul/09

GPEARI/MCTES

Recenseamento

1 280

25

2007

Bienal

LN, LC, PEC, IE

Estabelecimento

NUTS III

30/Jul/09

GPEARI/MCTES

Recenseamento

168

25

2007

Bienal

LN, LC, PEC, IE

Estabelecimento

NUTS III

30/Jul/09

GPEARI/MCTES

Recenseamento

10 200

47

2007

Bienal

LN, LC, PEC, IE

Empresa
(com NPC)

NUTS III

30/Jul/09

GPEARI/MCTES

Inquérito amostral

n.d.

176

2006-2008

Bienal

LC

Empresa
(com NPC)

NUTS II

30/Set/10

GPEARI/MCTES

Inquérito amostral

6 000
(aprox.)

70

2008

Bienal

PEC

Indivíduo

País

UMIC/MCTES

Recenseamento

341

172

2009

Anual

LN

Outra

País

21/Dez/09

UMIC/MCTES

Recenseamento

308

239

2009

Anual

LN

Outra

País

21/Dez/09

INE /
UMIC/MCTES

Inquérito amostral

12 000

185

2009

Anual

PEC,IE

Alojamento

NUTS I

05/Nov/09

INE /
UMIC/MCTES

Inquérito amostral

7 700

250

2009

Anual

PEC,IE

Empresa
(com NPC)

País

04/Nov/09

GEPE/ME

Recenseamento

12 000

35

Ano lectivo
2008/2009

Anual

LN

Estabelecimento

NUTS II

30/Nov/09

Serviços Especializados – Área 74
Operações estatísticas
284
784
Inquérito aos Serviços Prestados às Empresas

13/Nov/09

Ciência e Tecnologia – Área 80
Operações estatísticas
285
790
Potencial Científico e Tecnológico Nacional – Estado

286

287

288

289

290

790

790

790

791

792

Potencial Científico e Tecnológico Nacional – Ensino
Superior

Potencial Científico e Tecnológico Nacional – Sector
IPSFL

Potencial Científico e Tecnológico Nacional – Sector
Empresas

Inquérito Comunitário à Inovação 2008
(CIS 2008 Community Inovation Survey)

Inquérito aos Doutorados

Outras actividades estatísticas
291
791
Desenvolvimento do Sistema de Estatísticas da Ciência e
Tecnologia

Inquérito a unidades do sector Estado com potencial envolvimento em actividades
de C&T. Recolha, análise e validação da informação estatística; sistematização dos
dados e preparação de textos analíticos; difusão da informação.
Inquérito a unidades do sector Ensino Superior com potencial envolvimento em
actividades de C&T. Recolha, análise e validação da informação estatística;
sistematização dos dados e preparação de textos analíticos; difusão da informação.
Inquérito a unidades do sector Instituições Privadas sem Fins Lucrativos com
potencial envolvimento em actividades de C&T. Recolha, análise e validação da
informação estatística; sistematização dos dados e preparação de textos analíticos;
difusão da informação.
Inquérito a empresas com potencial envolvimento em actividades de C&T. Recolha,
análise e validação da informação estatística; sistematização dos dados e
preparação de textos analíticos; difusão da informação.
Inquérito às empresas sobre actividades de inovação no periodo 2006-2008.
Objectivos: a) conhecer o sistema de inovação nas empresas portuguesas
(indústria e serviços); e b) obter dados comparáveis a nível internacional. Engloba
um módulo opcional sobre liderança com o objectivo de identificar factores
organizacionais e socioculturais associados à liderança e inovação.
Inquérito aos Recursos Humanos Altamente Qualificados residentes em Portugal
que recolhe informação sobre a formação académica, actividade profissional,
mobilidade internacional, actividade e produção científica. tradução e adopção do
modelo de questionário recomendado pela UOE; concepção da estrutura de dados;
constituição do universo de doutorados; construção da amostra; lançamento da
operação estatística; recolha de dados; análise e validação da informação
estatística.

Definição e organização do subsistema de estatísticas da Ciência e Tecnologia na
perspectiva dos conteúdos de informação e metainformação, em articulação com as
entidades co-produtoras de estatísticas oficiais e Eurostat.

INE

Sociedade da Informação – Área 81
Operações estatísticas
292
797
Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
na Administração Pública

293

797

294

798

295

799

296

800

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
pelas Câmaras Municipais
Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
nas Famílias

Utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação
pelas Empresas
Modernização Tecnológica das Escolas 2008/2009

Inquérito aos organismos da Administração Pública Central e Regional visando
aprofundar o conhecimento sobre a implementação e a utilização das tecnologias
de informação e da comunicação.
Inquérito às Câmaras Municipais visando aprofundar o conhecimento sobre a
implementação e a utilização das tecnologias de informação e da comunicação.
Inquérito anual junto das famílias e dos indivíduos para recolha de informação sobre
a posse e uso de tecnologias da informação (posse e uso de computador e acesso
e uso da Internet, entre outras).
Inquérito anual junto das empresas para recolha de informação sobre a posse e uso
de tecnologias da informação e comunicação e práticas de e-commerce.
Recolha, tratamento e divulgação de informação estatística sobre modernização
tecnológica das escolas, a nível dos estabelecimentos de educação e ensino, de
naturezas pública e privada.

Ficheiros de Unidades Estatísticas – Área 21
Outras actividades estatísticas
297
120
Ficheiro de Empresas

298

121

Ficheiro de Estabelecimentos

299

122

Ficheiro das Administrações Públicas

300

123

Ficheiro das Instituições sem Fins Lucrativos

Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Empresas. Compreende as tarefas de
tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Estabelecimentos. Compreende as tarefas de
tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Administrações Públicas. Compreende as
tarefas de tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de concepção, normalização, segurança, manutenção e
avaliação da qualidade do Ficheiro de Instituições Sem Fins Lucrativos.
Compreende as tarefas de tratamento de informação administrativa e de inquéritos.

INE /
GEP/MTSS

INE /
GEP/MTSS

INE

INE
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

301

124

2010

Anual

302

303

304

305

125

126

127

128

Ficheiro de Grupo de Empresas

Ficheiro de Alojamentos (Amostra-Mãe)

Ficheiro de Explorações Agrícolas (Base de Amostragem
Agrícola)

Ficheiro de Veículos

Desenvolvimento do Sistema Integrado de Ficheiros de
Unidades Estatísticas

Abrange as tarefas de gestão e actualização do Ficheiros de Grupos de Empresas
(empresas “cabeça de grupo” e respectivas empresas participantes e participadas).
Compreende as tarefas de tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas de manutenção e actualização da base de amostragem de
alojamentos. Compreende as tarefas de tratamento de informação administrativa e
de inquéritos.
Abrange as tarefas de manutenção e actualização da base de amostragem de
explorações agrícolas. Compreende a análise de informação administrativa e de
inquéritos.
Abrange as tarefas de gestão, manutenção, e actualização do ficheiro de veículos
(na acepção de veículos automóveis rodoviários pesados). Compreende as tarefas
de tratamento de informação administrativa e de inquéritos.
Abrange as tarefas que concorrem para o desenvolvimento de processos que
permitam melhorar o aproveitamento das fontes, assim como a utilização e
disponibilização racional das mesmas. Compreende ainda a introdução de novos
processos que conduzam à integração dos diferentes ficheiros de unidades
estatísticas.

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

INE

INE

INE

INE

INE

Metainformação Estatística – Área 22
Outras actividades estatísticas
306
134
Conceitos Estatísticos

307

308

139

140

Classificações Territoriais

Classificações Nacional e Internacional de Profissões
(CNP/CITP)

309

141

310

142

311

143

Classificação Portuguesa de Actividades Económicas –
Rev. 3
Nomenclaturas Europeia e Internacional de Actividades
Económicas
Classificação Portuguesa das Construções

312

144

Classificações de Produtos Associados às Actividades

313

145

Classificação Nacional de Bens e Serviços

314

147

Classificações Funcionais

315

148

Nomenclatura Combinada 2010

316
317

149
151

Ficheiro Mestre de Artigos do Comércio Internacional
Classificações Temáticas

318

157

Sistema Integrado de Nomenclaturas Estatísticas

319

158

Sistema de Metainformação – Documentação

320

321

159

160

Sistema de Metainformação – Variáveis

Sistema de Metainformação – Fontes Estatísticas

Abrange as tarefas de análise de conceitos propostos, actualização da base de
dados de conceitos estatísticos, preparação de documentação para enviar ao CSE
com vista à aprovação de conceitos e acompanhamento dos grupos de trabalho
que apreciam os conceitos.
Abrange as tarefas de concepção, análise, normalização e coordenação de
classificações territoriais bem como a criação de tabelas de correspondência.
Compreende a recolha de informação, actualização e manutenção de bases de
dados de classificações territoriais, bem como a preparação da informação para
difusão.
Estudo e elaboração da Classificação Portuguesa de Profissões (CPP)/Revisão da
CNP/94. Acompanhamento dos trabalhos de revisão da CITP88 da OIT.
Preparação dos originais da publicação da CPP.
Formação sobre a CAE-Rev.3; acompanhamento da aplicação da CAE-Rev.3 e
apoio técnico a entidades internas e externas.
Acompanhamento dos trabalhos comunitários de implementação da NACE Rev.2 e
da CITA/Rev.4. Participação nos trabalhos de tradução da NACE Rev.2.
Acompanhamento da aplicação da CC-PT. Acompanhamento dos trabalhos de
revisão da CC do Eurostat.
Acompanhamento dos trabalhos comunitários de implementação da CPA/2008.
Tradução da CPA/2008.
Preparação de documentos para aprovação da CNBS/2008 pelo CSE. Formação
sobre a CNBS. Apoio técnico a entidades internas e externas.
Estudo e elaboração da Classificação Portuguesa do Consumo Individual por
Objectivo (CCIO) e respectivas tabelas de equivalência. Acompanhamento dos
trabalhos de revisão das classificações funcionais europeias. Apoio técnico a
entidades internas e externas. Preparação de documentos para aprovação da CCIO
pelo CSE e dos originais para publicação.
Abrange as tarefas de acompanhamento da gestão da Nomenclatura Combinada e
do Sistema Harmonizado.
Gestão e actualização dos ficheiros de base do comércio com o exterior.
Abrange as tarefas de concepção, análise, normalização e coordenação das
classificações não compreendidas nas actividades anteriores, bem como a criação
de tabelas de correspondência. Compreende a preparação de informação para
difusão.
Abrange as tarefas de concepção, desenvolvimento, testes, carregamento e gestão
do Sistema Integrado de Nomenclaturas Estatísticas.
Abrange as tarefas de definição do conteúdo da Documentação Metodológica e sua
integração no sistema de metainformação. Compreende as tarefas de concepção,
desenvolvimento, testes e carregamento do sistema de suporte a toda a
Documentação Metodológica.
Gestão e coordenação do sistema; acompanhamento dos utilizadores internos e
externos na definição de indicadores para o Portal; implementação de novas
funcionalidades.
Abrange as tarefas de concepção e desenvolvimento de um sistema para
armazenamento e gestão de metainformação estatística relativa a operações
estatísticas, suportes de recolha de informação (questionários e ficheiros) e fontes
administrativas.

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE

INE
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Quadro 5 – Descrição das actividades e respectivas datas de disponibilização previstas para 2009, por área de actividade
OPERAÇÃO ESTATÍSTICA / OUTRA ACTIVIDADE

12

Nível de
Desagregação
Geográfica
13

Data da
Disponibilização
da Informação
14

Nº
Ord.

Cód.
CGA

Designação

Descrição

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

Nº Unidades
Inquiridas

Nº Variáveis
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Metodologias de Normalização – Área 23
Outras actividades estatísticas
322
166
Metodologias Gerais de Recolha de Informação

323

168

Metodologias Gerais de Amostragem e Inferência

324

169

Metodologias Gerais de Tratamento de Não Respostas

325

170

Metodologias Gerais de Controlo de Qualidade Estatística

326
327

171
172

Metodologias Gerais de Protecção da Confidencialidade
Metodologias de Avaliação da Carga Estatística

Abrange as tarefas de definição de metodologias genéricas para a recolha de dados
e para o relacionamento com os respondentes.
Abrange as tarefas de definição de metodologias de aplicação geral, e não
específica a um determinado inquérito.
Abrange as tarefas de definição de metodologias de aplicação geral, e não
específica a um determinado inquérito.
Abrange as tarefas de definição do conteúdo dos relatórios de qualidade, a
definição de indicadores de qualidade estatística e metodologias para o seu cálculo.
Abrange as tarefas de estudos de métodos para a protecção da confidencialidade.
Abrange as tarefas de definição de metodologias que permitam a avaliação da
carga estatística e a definição de medidas para a sua redução.

INE

INE /
GEP/MTSS
INE /
GEP/MTSS
INE /
GEP/MTSS
INE
INE /
GEP/MTSS

Infraestruturas de Geoinformação – Área 24
Outras actividades estatísticas
328
185
Gestão da Base Geográfica de Referenciação da
Informação
329
186
Construção da Base de Segmentos de Arruamentos

330

187

Construção da Base de Georreferenciação de Edifícios

331

188

Desenvolvimento de Metodologias de Geointegração da
Informação Estatística

Abrange as tarefas de actualização da Base Geográfica de Referenciação de
Informação - BGRI ao nível administrativo e estatístico.
Abrange as tarefas de construção e manutenção da Base de Segmentos de
Arruamentos - BSA.
Abrange as tarefas de construção e manutenção da Base Geográfica de Edifícios BGE.
Abrange as tarefas de gestão e manutenção da GEODATABASE do Sistema de
Informação Geográfica (INESIG) e de desenvolvimento de metodologias de
integração com o Data Warehouse.

INE

2011

Subsecção
estatística

Subsecção
estatística

2011

INE

2011

Eixo de via

Eixo de via

2011

INE

2011

Edifício

Edifício

2011

INE

Procedimentos e Práticas de Coordenação – Área 27
Outras actividades estatísticas
332
193
Coordenação da Recepção de Fontes Administrativas

333

194

Certificação Técnica e Registo das Operações Estatísticas

334

196

Gestão de Procedimentos e Fluxos de Informação
Estatística

Abrange as tarefas gestão dos fluxos de informação relativos a fontes
administrativas, nomeadamente no âmbito da coordenação da qualidade estatística
dos dados do fluxo, e também no âmbito da sua coordenação interna.
Controlar todo o processo de certificação técnica das operações estatísticas de
acordo com a OS e fazer o registo dos instrumentos de notação.
Abrange as tarefas de coordenação que asseguram a gestão de procedimentos e
fluxos de informação estatística, a elaboração de diagnósticos sobre fluxos internos
de troca de informação, e a elaboração de relatórios de diagnóstico dos principais
constrangimentos na articulação inter-departamental.
Inclui as tarefas de coordenação dos fluxos de informação estatística entre Portugal
e o Eurostat.

INE

INE

INE

d – Dias de calendário
d.u. – Dias úteis
n.d. – Não disponível
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ANEXO 2
PLANO DE PUBLICAÇÕES PARA 2009
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Quadro 6 - Plano de Publicações para 2009, por área de actividade

Período de
Periodicidade
Refª

Nº
Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

1

2

3

4

5

Site

Papel

CD-Rom

6

7

8

9

Estatísticas Multitemáticas - Área 29
Portugal em Números 2007 - Edição 2009

Publicação em formato de brochura que sintetiza os principais indicadores sobre Portugal apresentados sob a forma
de tabelas e gráficos, abrangendo um vasto conjunto de temáticas.
Edição bilingue (português e inglês).

INE

2007

Anual

05/Mar/09

20/Mar/09

-

2

País em Números - 1991-2007
(CD-ROM)

Informação essencial para a caracterização da realidade portuguesa, incorporando grande parte da produção
estatística do INE disponível à escala local (municípios e freguesias), organizada em 21 temas estatísticos,
designadamente: População, Construção, Empresas, Comércio internacional, Saúde ou Poder de Compra. Os
dados apresentam de um modo sistematizado o grande manancial de informação disponível para estes temas,
facilitando comparações temporais (com base em algumas séries).
O CD-ROM dispõe de menus que permitem uma consulta fácil e intuitiva, apresentando a informação em quadros,
gráficos e cartogramas, que o utilizador poderá imprimir ou exportar para outros formatos.

INE

1991 - 2007

Anual

-

-

23/Jun/09

3

Anuário Estatístico de Portugal 2007
(Papel/CD-ROM)

INE

2007

Anual

Disponível em 2008

12/Mar/09
(Transita do
PA2008)

30/Jan/09
(Transita do
PA2008)

4

Anuário Estatístico de Portugal 2008
(Papel/CD-ROM)

INE

2008

Anual

17/Dez/09

01/Fev/10

01/Fev/10

INE

2007

Bienal

31/Mar/09

06/Abr/09

06/Abr/09

INE

2007

Anual

02/Fev/09

11/Fev/09

INE

2007

Anual

02/Fev/09

20/Jan/09

INE

2007

Anual

02/Fev/09

13/Fev/09

INE

2007

Anual

02/Fev/09

09/Fev/09

INE

2007

Anual

02/Fev/09

26/Jan/09

1

5

Retrato Territorial de Portugal 2007

6

O Território - Região Alentejo 2007 - Edição 2009

7

O Território - Região Algarve 2007 - Edição 2009

8

O Território - Região Centro 2007 - Edição 2009

9

O Território - Região Lisboa 2007 - Edição 2009

10

O Território - Região Norte 2007 - Edição 2009

Compêndio de informação essencial sobre o país, com desagregação ao nível das regiões NUTS II agrupada por
grandes temas: “O território”, “As pessoas”, ”A actividade económica” e “O Estado”. Apresenta-se uma análise da
informação referente aos 4 grandes temas, combinando essencialmente texto, mapas, gráficos, tabelas de
informação e de indicadores, organizados em capítulos e sub-capítulos. Apresenta o “Retrato Síntese de Portugal”,
no qual entre outros aspectos se destaca a estrutura política do país e a formação e estrutura política da União
Europeia.
Com a edição em papel, será disponibilizado um CD-ROM com as séries disponíveis desde 1990, a metainformação
associada e a versão electrónica da publicação.
O Anuário é bilingue (português e inglês).

Privilegiando a informação divulgada nos Anuários Estatísticos Regionais, esta publicação de periodicidade bienal
apresenta uma caracterização sócioeconómica do território português. Encontra-se estruturada em três domínios Qualificação territorial, Qualidade de vida e coesão, Crescimento e Competitividade - e, em cada edição, são
tratadas diferentes temáticas associadas a estes domínios. Em cada temática é apresentado um texto de análise dos
dados, recorrendo-se para tal a indicadores sintéticos e a imagens gráficas e cartográficas apelativas.
Esta publicação é acompanhada de um CD-ROM com a informação estatística dos Anuários Regionais e os textos
de análise do Retrato Territorial de Portugal.

Publicações sobre as regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, em formato de brochura que sintetizam os
principais indicadores, apresentados sob a forma de tabelas, gráficos, mapas, que caracterizam o território dessas
regiões abrangendo um vasto conjunto de temáticas.
Edição bilingue (português e inglês).
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Quadro 6 - Plano de Publicações para 2009, por área de actividade

Período de
Periodicidade
Refª

Nº
Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

1

2

3

4

5

6

INE

2007

INE
INE

Site

Papel

CD-Rom

7

8

9

Anual

19/Jan/09
(Transita do
PA2008)

-

2007

Anual

23/Jan/09

-

2007

Anual

29/Jan/09

-

INE

2008

Anual

14/Dez/09

-

INE

2008

Anual

17/Dez/09

-

11

Anuário Estatístico da Região Lisboa 2007

12

Anuário Estatístico da Região Centro 2007

13

Anuário Estatístico da Região Norte 2007

14

Anuário Estatístico da Região Algarve 2008

15

Anuário Estatístico da Região Alentejo 2008

16

Anuário Estatístico da Região Lisboa 2008

INE

2008

Anual

21/Dez/09

-

17

Anuário Estatístico da Região Centro 2008

INE

2008

Anual

28/Dez/09

-

18

Anuário Estatístico da Região Norte 2008

INE

2008

Anual

04/Jan/10

-

19

As Pessoas 2007 - Edição 2009

INE

2007

Anual

28/Jan/09

04/Fev/09

20

A Península Ibérica em Números/La Península Ibérica en Cifras
2008

INE

2008

Anual

Disponível em 2008

Fev. 2009

21

A Península Ibérica em Números/La Península Ibérica en Cifras
2009
(Apenas disponível no Portal)

INE

2009

Anual

A definir

-

-

22

Boletim Mensal de Estatística 2009
(Apenas disponível no Portal)

O Boletim Mensal de Estatística, contém os principais dados estatísticos mensais e trimestrais organizados nos
seguintes capítulos: Síntese de Destaques, Contas Nacionais Trimestrais; População e Condições Sociais;
Agricultura, Produção Animal e Pesca; Indústria e Construção; Comércio Interno e Internacional; serviços; Finanças
e Empresas; Comparações Internacionais.

INE

2009

Mensal

mês(n)+18d.u.

-

-

23

A Actividade Económica 2008 - Edição 2009

Publicação, em formato de brochura e simultaneamente em português e inglês, que sintetiza um conjunto de
indicadores, apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, caracterizadores da actividade económica de Portugal
abrangendo 14 temáticas: Ambiente; Contas Nacionais; Preços; Empresas; Comércio Internacional; Agricultura,
Floresta e Pescas; Indústria e Energia; Construção e Habitação; Comércio Interno; Turismo; Transportes;
Comunicações; Sector Monetário e Financeiro; Inovação e Conhecimento.

INE

2008

Anual

17/Nov/09

23/Nov/09

-

24

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL, Volume 7, Nº. 1, MARCH
2009

INE

Mar-09

Irregular

28/Abr/09

04/Mai/09

-

INE

Jun-09

Semestral

17/Jul/09

29/Jul/09

-

INE

Nov-09

Semestral

23/Nov/09

10/Dez/09

-

INE

2007

Bienal

27/Nov/09

27/Nov/09

27/Nov/09

25

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL, Volume 7, Nº. 2, JUNE
2009

26

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL, Volume 7, Nº. 3,
NOVEMBER 2009

27

Estudo do Poder de Compra Concelhio 2007
(Papel/CD-ROM)

Divulgação de informação estatística até ao nível municipal, indispensável para o conhecimento da realidade social e
económica de âmbito regional e local. Estes Anuários abrangem um vasto conjunto de temas, da Demografia ao
Emprego, passando pela Saúde, a Actividade económica e o Ambiente. Editados para cada uma das Regiões NUTS
II do nosso país, têm uma estrutura temática única que permite comparações temporais e regionais.
Edição bilingue (português e inglês).

Publicação, em formato de brochura que sintetiza um conjunto de indicadores, apresentados sob a forma de tabelas
e gráficos, relacionados com 6 temáticas: População, Educação, Cultura e Lazer, Saúde, Trabalho e Protecção
Social.
Edição bilingue (português e inglês).
Esta publicação visa, por um lado, apresentar a situação de Portugal e Espanha relativamente a um conjunto de
indicadores que cobrem, numa abordagem genérica, os grandes temas que caracterizam a vida das nossas
sociedades e por outro mostrar a posição que cada um dos países ocupa no contexto da União Europeia,
relativamente a alguns indicadores em áreas temáticas tão diversas como a tecnologia e o mercado de trabalho,
passando pela educação e pelos transportes.

Publicação de artigos de relevante conteúdo científico, abrangendo todos os ramos da Probabilidade e da
Estatística, que oferece um contributo efectivo para o esclarecimento e a divulgação de métodos estatísticos
inovadores, fundamentados em problemas reais.
Edição em língua inglesa.

Estudo estatístico através de técnicas de análise de dados, cujo resultado permite caracterizar os municípios
portugueses sob o ponto de vista do poder de compra.

26/Nov/09
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Quadro 6 - Plano de Publicações para 2009, por área de actividade

Período de
Periodicidade
Refª

Nº
Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

1

2

3

4

5

Estatísticas Demográficas 2008
(Papel/CD-ROM)

Publicação de análise dos principais acontecimentos demográficos em Portugal, composta por sete capítulos que
abarcam as seguintes temáticas: síntese dos principais acontecimentos demográficos do ano de referência,
evolução e composição da população residente, natalidade (nados-vivos), mortalidade geral, mortalidade fetal e neonatal, nupcialidade e divórcios, migrações internacionais e população estrangeira residente em Portugal. Inclui,
ainda, uma análise descritiva e exaustiva dos fenómenos demográficos, de forma a evidenciar as tendências e
aspectos mais relevantes da situação actual em Portugal. É acompanhada de um CD-ROM com os quadros de
resultados em formato XLS, que permite a consulta e exportação da informação.

INE

29

Estimativas Provisórias da População Residente 2008
(Apenas disponível no Portal)

A publicação “Estimativas Provisórias de População Residente - Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios - 2008”,
apresenta dados detalhados sobre população residente em 31 de Dezembro de 2008, por sexo e idades, para
Portugal, NUTS I, II, III e Municípios e Distritos. Esta edição tem a seguinte estrutura: no primeiro capítulo destacamse os principais resultados; no segundo constam os aspectos metodológicos inerentes ao cálculo das estimativas
provisórias; segue-se um terceiro capítulo com as estimativas por sexo e grupos etários e os principais indicadores
(de envelhecimento e dependência), referentes a Portugal, NUTS I, NUTS II, NUTS III, Municípios e Distritos, bem
como a população por idades ano a ano para Portugal e NUTS II.

30

Revista de Estudos Demográficos Nº 44

Site

Papel

CD-Rom

6

7

8

9

2008

Anual

10/Nov/09

23/Nov/09

23/Nov/09

INE

2008

Anual

23/Jul/09

-

-

INE

2º Semestre
2008

Semestral

05/Jan/09

18/Mar/09

INE

1º Semestre
2009

Semestral

20/Jul/09

06/Ago/09

-

INE

2º Semestre
2009

Semestral

23/Dez/09

16/Mar/10

-

INE

2009

Trimestral

trim(n)+45d

-

-

População – Área 31

28

31
32

Revista de Estudos Demográficos Nº 45

Aborda um conjunto alargado de temas demográficos actuais directa ou indirectamente relacionados com a
população, nomeadamente: envelhecimento, conjuntura demográfica, educação , fecundidade, família e
conjugalidade, mortalidade e longevidade, migrações e questões de género.

Revista de Estudos Demográficos Nº 46

Trabalho, Emprego e Desemprego – Área 34

33

Estatísticas do Emprego 2009
(Apenas disponível no Portal)

Nesta publicação estão reunidas as principais estimativas obtidas a partir do Inquérito ao Emprego,
designadamente: População activa, Taxa de actividade, Taxa de emprego, Taxa de desemprego, População
inactiva. Os dados foram calibrados tendo por referência as estimativas independentes da população calculadas a
partir dos resultados definitivos dos Censos 2001.

34

Boletim Estatístico

Recolha e sistematização de informação estatística mensal, da qual consta um conjunto de informação estatística, a
curto e a médio prazo, sobre aspectos relevantes da evolução do mercado de trabalho.

GEP/MTSS

2008/2009

Mensal

mês(n)+30d

-

-

35

Inquérito Trimestral aos Empregos Vagos

Informação sobre empregos vagos, junto de unidades locais do sector estruturado da economia. Deverá abranger
todos os sectores de actividade económica com excepção da Agricultura, da Administração Pública (a obter por via
administrativa através da BEP), Defesa e Segurança Social Obrigatória, Famílias com Empregados Domésticos,
Actividades dos Organismos Internacionais e outras Instituições Extra-Territoriais e organizações políticas e
organizações religiosas.

GEP/MTSS

2008/2009
2008

Trimestral
Anual

trim(n)+75d

ano(n)+75d

-

36

Inquérito aos Ganhos e Duração do Trabalho

Informação semestral sobre os níveis dos ganhos médios e duração remunerada do trabalho.

GEP/MTSS

2008/2009

Semestral

sem(n)+195d

sem(n)+240d

-
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Quadro 6 - Plano de Publicações para 2009, por área de actividade

Período de
Periodicidade
Refª

Nº
Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

1

2

3

4

5

GEP/MTSS

37

Site

Papel

CD-Rom

6

7

8

9

2007

Anual

30/Out/09

30/Out/09

-

Trimestral
Anual

30/Jan/09
30/Abr/09
31/Jul/09
30/Out/09
31/Dez/09

30/Jan/09
30/Abr/09
31/Jul/09
30/Out/09
31/Dez/09

-

Acidentes de Trabalho

Informação recebida pelas empresas de seguros. Abrangerá a Administração Pública.

38

Greves

Informação trimestral e anual sobre as greves, com base em elementos recolhidos a partir do "Boletim Estatístico de
Greves".

GEP/MTSS

1º trim. 08
2º trim. 08
3º trim. 08
4º trim. 08
2008

39

Quadros de Pessoal

Informação estatística relativa à estrutura empresarial, emprego, remunerações, duração do trabalho e contratação
colectiva. A informação é referenciada ao mês de Outubro.

GEP/MTSS

2007

Anual

30/Jun/09

29/Mai/09

-

40

Balanço Social

Informação sobre o Balanço Social de todas as empresas com 100 e mais pessoas ao serviço em 31 de Dezembro.
A informação é recolhida a partir do impresso próprio, preenchido pelas empresas, sobre o Balanço Social,
decorrente do disposto no Dec. Lei nº 9/92 de 22 de Janeiro e 155/92, de 28 de Junho, art.º 51.

GEP/MTSS

2007

Anual

31/Mar/09
(Síntese)
30/Out/09
(Detalhada)

30/Out/09

-

41

Inquérito aos Salários por Profissões na Construção

Informação trimestral sobre os níveis e evolução da Taxa de Salário nas profissões mais significativas da Construção
Civil.

GEP/MTSS

2008/2009

Trimestral

trim(n)+75d

trim(n)+75d

-

42

Inquérito ao Custo da Mão-de-Obra

Informação sobre a composição e distribuição dos ganhos dos trabalhadores por conta de outrem (TCO).

GEP/MTSS

2008

Quadrienal

31/Dez/10

31/Mar/11

-

INE

2007

Quinquenal

30/Nov/09

30/Nov/09

-

Educação, Formação e Aprendizagem – Área 36

43

Aprendizagem ao Longo da Vida - Inquérito à Educação e
Formação de Adultos 2007

Publicação na qual se pretende apresentar a análise de resultados do Inquérito à Educação e Formação de Adultos
2007. Apresentar-se-ão dados, nomeadamente acerca da participação dos indivíduos em actividades de educação
formal, de educação não-formal e de aprendizagem informal, bem como os factores que potenciam ou constituem
obstáculos à prossecução dessas actividades.

44

Estatísticas da Educação - 2008/2009 - Jovens

A publicação "Estatísticas da Educação" inclui elementos estatísticos sobre alunos matriculados, aproveitamento,
pessoal docente, pessoal não docente e estabelecimentos de educação e ensino relativos ao final do ano lectivo.

GEPE/ME

2008/2009

Anual

30/Nov/09

04/Jan/10

-

45

Estatísticas da Educação - 2008/2009 - Adultos

A publicação "Estatísticas da Educação" inclui elementos estatísticos sobre alunos matriculados nos cursos
destinados à educação e formação de adultos.

GEPE/ME

2008/2009

Anual

30/Nov/09

04/Jan/10

-

46

Perfil do Aluno 2008/2009

A publicação apresenta o perfil do aluno de acordo com os seguintes parâmetros: idade, sexo, nível de ensino,
modalidade de ensino e resultados escolares.

GEPE/ME

2008/2009

Anual

18/Dez/09

11/Jan/10

-

47

Perfil do Docente 2008/2009

A publicação apresenta o perfil de alguns grupos de docência (matemática, ciências da natureza, física e química,
informática, português e inglês) através de indicadores estatísticos previamente seleccionados.

GEPE/ME

2008/2009

Anual

18/Dez/09

11/Jan/10

-

48

A Modernização Tecnológica das Escolas 2008/2009

A publicação apresenta informação estatística sobre, por exemplo, parque informático, software, equipamentos
multimédia, Internet, redes locais, cartão electrónico do aluno.

GEPE/ME

2008/2009

Anual

30/Nov/09

04/Jan/10

-

49

Educação em Números - 2009

A publicação, em formato pocket book, inclui elementos estatísticos sobre alunos matriculados, pessoal docente,
pessoal não docente, estabelecimentos de educação e ensino e modernização tecnológica .

GEPE/ME

2007/2008

Anual

30/Jun/09

30/Jul/09

-

50

Estatísticas do Ensino Superior - Registo Biográfico de Docentes
do Ensino Superior - REBIDES - 2008

Apresenta os resultados do inquérito estatístico anual relativos à qualificação académica e situação profissional dos
docentes dos estabelecimentos de ensino superior.

GPEARI/MCTES

Ano lectivo
2008/2009

Anual

30/Nov/09

-

-
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51

Estatísticas do Ensino Superior - Registo de Alunos Inscritos e
Diplomados do Ensino Superior - RAIDES - 2008-2009

Apresenta os resultados do inquérito estatístico anual a estudantes inscritos, total e primeira vez no primeiro ano, e
diplomados do ensino superior por tipo de ensino, tipo de estabelecimento e curso, grau académico, classificação
nacional de área de educação e formação e género. Dependendo da taxa de resposta, prevê-se disponibilizar
resultados relativos às novas variáveis de caracterização sócio-económica.

GPEARI/MCTES

52

Estatísticas do Ensino Superior

Apresenta séries cronológicas e análises evolutivas do sistema de ensino superior relativas a estudantes inscritos,
total e primeira vez no primeiro ano, e diplomados por tipo de ensino, tipo de estabelecimento, grau académico,
curso e género.

53

54

Site

Papel

CD-Rom

6

7

8

9

Ano lectivo
2008/2009

Anual

30/Nov/09

-

-

GPEARI/MCTES

1997-2009
(Inscritos)
1997-2008
(Diplomados)

Anual

31/Dez/09

-

-

Inquérito ao Impacto da Formação Profissional nas Empresas

Informação sobre o Impacto da Formação Profissional junto das empresas com 10 ou mais pessoas, do Continente,
abrangendo todas as Secções da CAE Rev. 3, com excepção das Secções A, O, T e U. Contém informação sobre
empresas com e sem Formação Profissional no triénio, o número de formandos no triénio, as horas de formação, as
áreas de formação e a evolução das empresas com e sem formação, em termos de organização e gestão, inovação,
etc, e a relação com a Formação Profissional.

GEP/MTSS

2005/2007

Trienal

31/Jul/09

30/Jun/09

-

Inquérito Nacional de Saúde 2005-2006
(Papel/CD-ROM)

Esta publicação divulga os principais resultados do Inquérito Nacional de Saúde realizado em 2005/2006, que tem
como objectivo efectuar uma caracterização da população portuguesa face à saúde.

INE / INSA

2005-2006

Irregular

Fev. 2009

Fev. 2009

INE

2007

Anual

29/Jan/09

05/Fev/09

-

INE

2008

Anual

17/Dez/09

05/Fev/10

-

Cultura, Desporto e Lazer – Área 37
55

Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio 2007

56

Estatísticas da Cultura, Desporto e Recreio 2008

Caracterização do património cultural - Museus, Artes plásticas, Património arquitectónico, Materiais impressos e
literatura, Espectáculos ao vivo e Cinema - e do financiamento público das actividades culturais pelas
Administrações Central e Local; apresenta ainda indicadores relacionados com a radiodifusão e com o desporto.

Saúde e Incapacidades – Área 38
57

Centros de Saúde e Hospitais - Recursos e Produção do SNS

Compilação de dados sobre os recursos e a produção dos hospitais do SNS e dos centros de saúde.

DGS/MS

2008

Anual

31/Dez/09

-

-

58

Elementos Estatísticos / Saúde

Compilação de um conjunto de dados e indicadores nas áreas da demografia, estado de saúde, recursos em saúde,
consumos, despesas e financiamento do SNS.

DGS/MS

2007

Anual

31/Dez/09

-

-

59

O Risco de Morrer em Portugal

Apresenta as taxas de mortalidade brutas e padronizadas para todas as doenças, alguns grupos de doenças, causas
externas e sinais, sintomas e afecções mal definidas. Alguns dados desagregados por Distritos, outros também por
sexo e grupos etários.

DGS/MS

2006

Anual

30/Out/09

-

-

60

Doenças de Declaração Obrigatória

Informação estatística que tem por base a notificação médica dos casos de doenças transmissíveis de declaração
obrigatória, constantes da lista em vigor (Portaria 1071/98 de 31 de Dezembro). Os dados apresentam-se por
regiões de saúde, suas sub-regiões e regiões autónomas, e ainda por sexo e grupo etário e por meses da
notificação.

DGS/MS

2004-2008

Anual

30/Out/09

-

-

Divulgação da informação estatística definitiva relativa ao movimento e à caracterização da actividade dos mais
relevantes operadores judiciários e demais entidades de apoio à realização da Justiça. Inclui informação relativa às
seguintes operações: Pessoal ao serviço nos tribunais, justiça relativa a processos nos tribunais judiciais de 1ª
instância e superiores, administrativa e fiscal e constitucional, criminalidade registada nas entidades policiais,
reclusos em estabelecimentos prisionais comuns, registo civil, comercial, predial, automóvel e notariado.

DGPJ/MJ

2007

Anual

31/Dez/09

-

-

Justiça – Área 40

61

Estatísticas da Justiça 2007
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Ambiente – Área 46
62

Contas do Ambiente 1995-2006
(Apenas disponível no Portal)

Nesta publicação são apresentados os dados nacionais das várias contas do ambiente, nas sua extensões:
emissões atmosféricas, contas da energia e contas de fluxos e materiais.

INE

1995-2006

Anual

14/Abr/09

-

-

63

Estatísticas do Ambiente 2008

Informação estatística de natureza física e financeira referente às medidas de gestão e protecção do ambiente
postas em prática pelos organismos das Administrações Central, Regional e Local, pelas empresas e pelas
instituições sem fins lucrativos.

INE

2008

Anual

21/Dez/09

11/Mar/10

-

Nesta publicação são apresentados dados nacionais da Base 2000 das Contas Económicas da Agricultura para o
período 1980-2007, assim como a segunda estimativa anual do Rendimento da Actividade Agrícola para 2008, a
qual assume carácter previsional. Realçamos o facto de se apresentar um maior detalhe na difusão de informação
sobre subsídios.

INE

2007/2008

Anual

10/Mar/09

-

-

INE

2009

Mensal

mês(n)+13d.u.

-

-

Contas Nacionais – Área 50

64

Contas Económicas da Agricultura 2007 e 2ª Estimativa 2008
(Apenas disponível no Portal)

Conjuntura Económica e Preços – Área 51

65

Síntese Económica de Conjuntura 2009
(Apenas disponível no Portal)

A Síntese Económica de Conjuntura é uma publicação de acompanhamento da conjuntura destinada a quem
necessita de indicações seguras acerca das tendências do crescimento da procura, da produção, do rendimento e
dos preços. Contém informação actualizada e apresentada de modo a permitir avaliar o estado da economia no
momento da análise e antever a sua evolução provável a curto prazo. Esta análise é suportada por um conjunto de
quadros e gráficos dos principais indicadores que são complementados por diversos outros relativos à evolução da
produção, da procura, do emprego e dos preços na União Europeia, Estados Unidos e Japão.

66

Índice de Preços no Consumidor 2009
(Apenas disponível no Portal)

O Índice de Preços no Consumidor é um indicador que permite medir a evolução, no tempo, os preços de um
conjunto de bens e serviços que são considerados representativos de uma estrutura de consumo num determinado
espaço geográfico e de um, ou vários, estratos socioeconómicos. O conhecimento destas estruturas, denominadas
Estruturas de Despesa, resulta da realização de Inquéritos aos Orçamentos Familiares.

INE

2009

Mensal

mês(n)+10d.u.

-

-

INE

2007

Anual

08/Jun/09

15/Jun/09

-

GEP/MTSS

2007

Anual

31/Dez/09

31/Dez/09

-

Empresas – Área 52

67

Empresas em Portugal 2007

Divulgação de resultados apurados a partir do Sistema de Contas Integrado das Empresas, que possibilita a
caracterização do comportamento económico-financeiro das empresas, através de um conjunto de variáveis com
relevância significativa para o sector empresarial e de rácios financeiros, de utilização corrente na análise financeira
empresarial. Pretende-se ainda, com base em indicadores demográficos sobre empresas, caracterizar a dinâmica
empresarial, com especial destaque para o impacto sobre a criação de número de pessoas ao serviço.

68

Estudo da Demografia das Empresas e Estabelecimentos e da
Mobilidade dos Trabalhadores

Informação estatística sobre a vida das empresas e dos estabelecimentos numa perspectiva demográfica:
nascimento, crescimento, declínio, morte e quantificação dos movimentos dos respectivos trabalhadores traduzidos
nas entradas e saídas da base, mudanças ou manutenção dos empregos e correspondentes repercussões na
criação e destruição de postos de trabalho.
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Agricultura e Floresta – Área 60

69

Estatísticas Agrícolas 2008

Este anuário apresenta um vasto conjunto de informação física e económica sobre a produção vegetal, animal e
florestal, as contas económicas da agricultura e da silvicultura e a população activa do sector. Inclui, igualmente,
informação sobre o comércio internacional, os balanços de aprovisionamento, a balança alimentar e a agro-indústria.

INE

2008

Anual

20/Jul/09

31/Jul/09

-

70

Boletim Mensal da Agricultura e Pescas 2009
(Apenas disponível no Portal)

O Boletim Mensal da Agricultura e Pescas divulga um conjunto de informação conjuntural relativa ao sector primário.
A estrutura desta publicação proporciona, através de dados, gráficos e tabelas disponibilizados, uma oportunidade
de acompanhar estas temáticas e analisar a evolução através das séries cronológicas apresentadas. A análise
qualitativa é acompanhada por alguns elementos gráficos.

INE

2009

Mensal

15º dia útil
do mês(n)

-

-

2008

Anual

29/Mai/09

05/Jun/09

-

Pescas – Área 61

71

Estatísticas da Pesca 2008

Disponibiliza-se a informação mais completa e abrangente da actividade da pesca, apresentando dados sobre a
produção primária (pesca descarregada por espécies e portos), a população activa do sector, as artes e frota de
pesca, o comércio internacional e actividades correlacionadas e, ainda, informação relativa às indústrias
INE / DGPA/MADRP
transformadoras (produção secundária) da pesca e da aquicultura. Edição conjunta do INE e da Direcção-Geral das
Pescas e Aquicultura (Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas).

72

Estatísticas Mensais da Pesca

Informação relativa às descargas em portos nacionais e dados preliminares de capturas e esforço em pesqueiros
nacionais.

DGPA/MADRP

2008/2009

Mensal

mês(n)+60d

-

-

73

Datapescas

Resumo trimestral cumulativo das descargas de pescado fresco / refrigerado em portos nacionais: IPC; Comércio
externo dos produtos da pesca e preços de pescado praticados nos principais mercados grossistas de Lisboa e
Porto.

DGPA/MADRP

2008/2009

Trimestral

trim(n)+60d

-

-

74

Recursos da Pesca

Informação anual do sector. Dados de produção, de descargas, formação, estruturas, comércio internacional, etc.

DGPA/MADRP

2008

Anual

31/Jul/09

-

-

INE

2007

Anual

23/Fev/09
(Transita do PA2008)

-

-

INE

2008

Anual

16/Dez/09

-

-

Indústria e Energia – Área 65
75

Estatísticas da Produção Industrial 2007
(Apenas disponível no Portal)

76

Estatísticas da Produção Industrial 2008
(Apenas disponível no Portal)

77

Boletim de Minas

Publicação semestral que além de artigos de ordem técnica e administrativa, inclui informação estatistica da indústria
extractiva. Produção e Comércio Internacional.

DGEG/MEI

2008
2009

Semestral

03/Ago/09
01/Fev/10

-

-

78

Indústria Extractiva

Informação sobre estatísticas de minas, pedreiras e águas.

DGEG/MEI

2008

Anual

30/Set/09

-

-

Esta publicação divulga os principais resultados do Inquérito Anual à Produção Industrial. A informação refere-se aos
produtos produzidos (em volume), produtos vendidos (em volume e valor) e prestação de serviços em 2008. Nesta
publicação caracteriza-se a produção industrial, utilizando metodologias e listas de produtos harmonizadas no
âmbito da União Europeia, de acordo com o Regulamento (CEE) nº 3924/91, de 1991.12.19.
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-

79

Estatísticas Rápidas de Energias Renováveis

Informação sobre a produção de energia eléctrica, capacidade instalada e equipamentos de produção de energia.

DGEG/MEI

2008/2009

Mensal

mês(n)+62d

-

80

Estatísticas Rápidas de Petróleo, Gás Natural e Carvão

Informação sobre consumos anuais de gás natural, petróleo e carvão.

DGEG/MEI

2008/2009

Mensal

mês(n)+62d

-

-

81

Factura Energética

Informação sobre importações, consumos e preços das várias fontes de energia primária.

DGEG/MEI

2008

Anual

29/Mai/09

-

-

Caracterização do parque habitacional através dos dados sobre o licenciamento de obras (licenças de obras
emitidas pelas Câmaras Municipais) e das obras concluídas (construções novas, ampliações, transformações,
restaurações e demolições de edifícios). É ainda disponibilizado um conjunto vasto de indicadores integrados no
Sistema de Indicadores das Operações Urbanísticas (SIOU), Estatísticas das Operações sobre Imóveis e do
Inquérito Anual às Empresas de Construção.

INE

2008

Anual

17/Jul/09

24/Jul/09

-

Divulgação dos principais resultados apurados no Inquérito aos Estabelecimentos Comerciais - Unidades de
Dimensão Relevante 2007, onde é apresentada a caracterização das Unidades Comerciais de Dimensão Relevante
de Comércio a Retalho alimentar e misto, de Comércio a Retalho especializado não alimentar e de Comércio por
Grosso, segundo a NUTS II, a área de actividade e o escalão de área de exposição e venda.

INE

2007

Anual

16/Fev/09

-

Estatísticas dos Transportes 2008
(Apenas disponível no Portal)

Nesta publicação são divulgados os principais resultados estatísticos sobre a actividade desenvolvida nos diversos
sectores dos Transportes em 2008: ferroviário; rodoviário de mercadorias; marítimo e aéreo. A informação é
apresentada na perspectiva económica e empresarial. Divulgam-se ainda indicadores sobre estradas, acidentes de
viação e veículos.

INE

2008

Anual

24/Nov/09

-

-

Inquérito ao Transporte Rodoviário
Transfronteiriço 2008

Divulgam-se os principais resultados do Inquérito ao transporte rodoviário de veículos pesados de mercadorias
realizado nas principais fronteiras luso-espanholas, no ano de 2008, no âmbito do protocolo celebrado entre o INE e
o GPERI-MOPTC. Os resultados apresentados permitem caracterizar, por um lado, os veículos pesados de
mercadorias que cruzam as principais fronteiras, designadamente segundo a idade do veículo, a categoria e a
respectiva nacionalidade, por outro, a carga e o tipo de mercadorias que transportam, segundo a sua origem e
destino.

INE

2008

Irregular

A definir

A definir

-

Construção e Habitação – Área 66

82

Estatísticas da Construção e Habitação 2008

Comércio Interno - Área 70

83

Estabelecimentos Comerciais 2007 - Unidades Dimensão
Relevante
(Apenas disponível no Portal)

Transportes – Área 71

84

85
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2008

Anual

31/Jul/09

11/Ago/09

-

Turismo – Área 73

86

Estatísticas do Turismo 2008

Principais resultados relativos à actividade turística, destacando-se a capacidade de alojamento, o número de
hóspedes e o número de dormidas, bem como os proveitos obtidos nos estabelecimentos de alojamento colectivo
classificados como de interesse turístico pelo Turismo de Portugal, IP. Inclui-se, ainda, a caracterização das viagens
turísticas efectuadas pelos residentes em Portugal, com desagregação pelos principais motivos que levaram à sua
realização.

87

Turismo em 2008

Publicação com diversos elementos estatísticos sobre o turismo a partir das seguintes fontes de informação: TP,
INE, BP e OMT.

TP/MEI

2008

Anual

31/Dez/09

-

-

88

Os Resultados do Turismo

Publicação com a análise de diversos elementos estatísticos sobre o turismo a partir de diferentes fontes de
informação.

TP/MEI

2008/2009

Mensal

mês(n)+55d

-

-

89

Os Números do Turismo em Quadros

Informação quantitativa sobre diferentes indicadores do Turismo. Dados mensais, anuais e séries estatísticas.

TP/MEI

2008/2009

Mensal

mês(n)+45d

-

-

90

Análise dos Mercados

Relatório com uma análise sobre os nossos principais mercados emissores , a partir de informação já existente (não
estão previstas publicações nos meses de Julho a Setembro).

TP/MEI

Mensal

último dia do mês(n)

-

-

91

As Termas em Portugal - 2008

Relatório com uma análise de informação sobre as termas em Portugal a partir de dados da Associação das Termas
de Portugal e da Direcção Geral de Energia e Geologia.

TP/MEI

2008

Anual

30/Set/09

-

-

92

O turismo em números

Brochura com a informação quantitativa disponível sobre diferentes indicadores e recorrendo a diversas fontes de
informação.

TP/MEI

2008/2009

Mensal

mês(n)+45d

-

-

93

Os mercados em fichas

Informação rápida sobre os nossos principais mercados.

TP/MEI

2008/2009

Trimestral

trim(n)+70d

-

-

Publicação com previsões para o ano a partir dos dados do 1º trimestre. Os dados previsionais são calculados para
as dormidas, receitas e taxas de ocupação por NUTS II.

TP/MEI

1ª Prev. 09
2ª Prev. 09
3ª Prev. 09

Anual

31/Jul/09
30/Set/09
31/Dez/09

-

-

Esta publicação divulga a informação produzida no âmbito de inquéritos realizados no Continente a 8 áreas de
serviços, a saber: “Actividades informáticas e conexas”, “Actividades de contabilidade, auditoria e consultoria”,
“Actividades de arquitectura, engenharia e técnicas afins”, “Actividades de estudos de mercado e sondagens de
opinião” ; “Serviços de publicidade”; "Actividades jurídicas"; "Selecção e colocação de pessoal" e "Ensaios e análises
técnicas".

INE

2008

Anual

14/Abr/09

-

-

Apresenta os resultados do IPCTN07, relativos recursos humanos e financeiros do país em matéria de Investigação
e Desenvolvimento (I&D), por sectores de execução.

GPEARI/MCTES

2007

Bienal

30/Jul/09

-

-

94

Previsões de Curto Prazo

Serviços Especializados – Área 74

95

Estatísticas dos Serviços Prestados às Empresas 2008
(Apenas disponível no Portal)

Ciência e Tecnologia – Área 80
96

IPCTN07: Sumários Estatísticos
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Quadro 6 - Plano de Publicações para 2009, por área de actividade

Período de
Periodicidade
Refª

Nº
Ord.

Designação da Publicação

Descrição

Entidade

1

2

3

4

5

Compilação de dados estatísticos sobre o desenvolvimento da Sociedade da Informação em Portugal, assim como,
na União Europeia.

UMIC
(GT do CSE)

Site

Papel

CD-Rom

6

7

8

9

2009

Anual

21/Dez/09

-

-

Sociedade da Informação – Área 81
97

A Sociedade da Informação em Portugal

Outras Publicações

98

Relatório de Actividades do INE e das Entidades Intervenientes
na Produção Estatística Oficial - 2008

Informação exaustiva das actividades desenvolvidas em 2008 pelo INE e pelas Entidades Intervenientes na
produção estatística nacional, tal como previstas no respectivo plano de actividades. Especifica, ainda, o
desempenho do INE e de outras entidades no que respeita ao calendário de difusão e sobre os recursos utilizados
na execução do exercício de 2008 (humanos, técnicos e financeiros).

INE

2008

Anual

18/Mai/09

21/Mai/09

-

99

Relatório e Contas do Instituto Nacional de Estatística - 2008

Sintetiza a actividade desenvolvida pelo INE durante o ano, e apresenta as contas do Instituto de acordo com a
Legislação em vigor.

INE

2008

Anual

19/Mai/09

22/Mai/09

-

100

Plano de Actividades do INE e das Entidades Intervenientes na
Produção Estatística Oficial - 2009

Informação exaustiva das actividades previstas para 2009 a desenvolver pelo INE e pelas Entidades Intervenientes
na produção estatística nacional, devidamente alinhadas com as LGAEN 2008-2012. Salienta os principais
desenvolvimentos nas áreas da Metodologia, Recolha de Informação, Produção e Difusão. Explicita a estimativa de
custos da produção estatística nacional para o ano de 2009.

INE

2009

Anual

27/Jan/09

03/Fev/09

-

101

O Instituto Nacional de Estatística – 2009 (Brochura)

Resumo dos principais marcos da actividade do INE para 2009, aos níveis da Produção estatística, Recolha de
Informação, Metodologia estatística e Difusão de informação, no âmbito do seu plano de actividades.

INE

2009

Anual

17/Fev/09

24/Fev/09

-
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ANEXO 3
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO CUSTO
TOTAL DA PRODUÇÃO ESTATÍSTICA

A previsão do custo da produção estatística, estimada no Quadro 3, resulta do
somatório dos custos da actividade estatística prevista para o INE e para as
restantes Entidades Intervenientes no presente plano de actividades.
A previsão do custo da actividade estatística do INE foi calculado numa óptica
económica, de acordo com a metodologia que se descreve:

a) Custos
directos
ou
directamente
imputáveis
às
actividades
estatísticas/missão, tais como: remunerações (estimadas com base no
tempo de trabalho afecto a cada actividade), questionários, material
diverso, honorários (entrevistadores e outros), deslocações e estadas e
ajudas de custo, comunicação, correios e subcontratos.
Para cada actividade podem concorrer mais do que uma Unidade
Orgânica. Em regra, para cada actividade estatística foram contabilizados,
como concorrendo de forma directa, a Unidade Orgânica responsável pela
operação, o Departamento de Recolha de Informação, o Departamento
de Metodologias e Sistemas de Informação (na parte que respeita aos
Métodos Estatísticos e desenvolvimento de aplicações específicas para
cada operação).
b) Custos das actividades não estatísticas das Unidades Orgânicas de
produção/missão, tais como: custos indirectos (os quais não são possíveis de
imputação a qualquer actividade) e custos imputados a actividades de
apoio à produção/missão. Estes custos são imputados às actividades
estatísticas dessas unidades orgânicas na proporção dos custos directos
destas.
c) Custos das actividades não estatísticas das Unidades Orgânicas de apoio à
produção/missão. Representam os custos das Unidades Orgânicas de apoio
à produção/missão, os quais ocorrem por serem necessárias à realização
das actividades estatísticas. Para contabilizar a totalidade dos custos
provocados por cada actividade estatística, distribui-se a totalidade dos
custos das actividades não estatísticas das Unidades Orgânicas de apoio à
produção/missão (incluindo os custos indirectos) pelas actividades
estatísticas. Esta imputação foi feita através de uma distribuição
proporcional destes custos.
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O cálculo do custo de cada operação estatística é, assim, apurado do seguinte
modo:

CP = [CD + CUP + CUA]

onde:
CP corresponde aos custos globais
determinada operação estatística;

de

produção

de

uma

CD são os Custos Directos (descritos na alínea a);
CUP são os custos das actividades não estatísticas (incluindo os
custos indirectos) originados na(s) Unidade(s) que contribui(em)
directamente para a produção de uma operação estatística
(descritos na alínea b);
CUA são os custos das actividades não estatísticas (incluindo os
custos indirectos) das Unidades de apoio (descritos na alínea c).

Plano de Actividades do INE e de outras Entidades Intervenientes na Produção Estatística Nacional 2009
Dezembro 2008
Página 83/87

Quadro 4 - Rubricas de Custos por Natureza, consideradas por Entidade Interveniente na Produção Estatística
DGPJ/
MJ

DRAP's/
MADRP

GPEARI/
MCTES

GEPE/
ME

GEP/
MTSS

DGEG/
MEI

Material de escritório

X

X

X

X

X

X

X

Material de computador

X

X

X

X

X

X

Comunicação - correios

X

X

X

X

X

X

Comunicação - Tel, fax, telex.

X

X

X

X

X

X

RUBRICAS

(a)

DGPA/
MADRP

II/
MTSS

DGS/
MS

UMIC/
MCTES
(b)

TP/
MEI
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DREM

SREA

X

X

Custos Directos
X

Instrumentos de notação/Mat. diversos

Deslocações e estadas - País

X

Deslocações e estadas - Estrang.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Trabalhos especializados

X

Publicidade e propaganda

X

X

X

X

X

X

Difusão
X

X

X

X

X

X

Remunerações

X

X

X

X

X

X

X

Subsídio de férias e Natal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajudas de custo
X

X

Encargos sobre remunerações
X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Outros fornecimentos e serviços

X
X
X

Formação profissional

Outros custos com pessoal

X

X

Honorários / Subcontratos

Subsídio de refeição

X

X

Custos Indirectos
Electricidade e água

X

Livros e documentação técnica

X

X

X

X

X

Combustíveis
X

X

X

X

X

X

Rendas de edifícios

X

X
X

X

Alugueres e juros
X

Despesas de representação

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

Seguros
Conservação e reparação - Equip.informát.

X

X

Conservação e reparação - Outros

X

X

Amortizações

X

Limpeza, higiene e conforto
Vigilância e segurança

X
X

X

X
X
X

X
X

(a) A rubrica "Material de computador" inclui equipamento e software.
(b) A rubrica "Publicidade e propaganda" inclui a realização de um seminário/encontro sobre o "Estado da Arte da Sociedade da Informação em Portugal", no âmbito do Grupo de Trabalho do CSE.

Dado que os custos reportados por cada Entidade não são comparáveis entre si,
nem com os valores reportados para o INE, uma vez que as diferentes Entidades
incluíram no custo reportado um conjunto diferente de rubricas orçamentais, levouse a cabo uma correcção, que consistiu numa imputação de custos a algumas das
rubricas que não foram orçamentadas em cada uma das outras Entidades
(Quadro 7). Esta imputação teve por referência os valores que elas assumem no
INE, tal como se apresenta no Quadro 8.
Quadro 8 – Valores que as Rubricas de custos assumem no INE

Rubricas

Valores assumidos no INE

Electricidade e Água

0,0058

Material de Escritório e Computador

0,0024

Comunicações – Correios

0,0093

Comunicações – Telefone

0,0108

Deslocações e Estadas Estrangeiro

0,0059

Conservação e Reparação – Equipamento Informático

0,0127

Conservação e Reparação – Outros Equipamentos

0,0092

Limpeza, Higiene e Conforto

0,0082

Vigilância e Segurança

0,0056

Ajudas de Custo – Estrangeiro

0,0034

Ao ler os valores do Custo Estimado das Actividades, importa ter presente que os
números nela apresentados resultam deste exercício de imputação. No exercício
apenas se imputaram rubricas que pareceram essenciais para levar a cabo a
actividade, não tendo sido imputados, por exemplo, quaisquer custos associados
ao trabalho de campo, uma vez que estes têm um peso no INE não comparável ao
peso que assumirá noutras entidades. A estimativa apresentada poderá, assim,
subestimar o verdadeiro custo da produção estatística nacional.
Por outro lado, também não é seguro que o peso relativo que as rubricas
imputadas representam no INE corresponda ao peso que assumem noutras
Entidades. No entanto, esta metodologia, apesar das limitações reconhecidas,
parece ser uma primeira boa aproximação para avaliar o custo total das
actividades previstas no presente Plano de Actividades.
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ANEXO 5
LISTA DE SITES DAS ENTIDADES INTERVENIENTES
NO PRESENTE PLANO DE ACTIVIDADES
INE – Instituto Nacional de Estatística, I.P.

http://www.ine.pt

Serviços Regionais de Estatística dos Açores e da Madeira
DREM – Direcção Regional de Estatística da Madeira

http://estatistica.gov-madeira.pt/

SREA – Serviço Regional de Estatística dos Açores

http://estatistica.azores.gov.pt/

Entidades com Delegação de Competências do INE (no quadro da Lei nº 6/89)
Direcção-Geral da Política de Justiça do Ministério da
Justiça [DGPJ|MJ]

Direcção-Geral das Pescas e Aquicultura do Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
[DGPA|MADRP]

http://www.dgpj.mj.pt

http://www.dgpa.min-agricultura.pt

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação do
Ministério da Educação [GEPE|ME]

http://www.gepe.min-edu.pt

Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do
Trabalho e da Solidariedade Social [GEP|MTSS]

http://www.gep.mtss.gov.pt

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e
Relações Internacionais do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior [GPEARI|MCTES]

Gabinete de Planeamento e Políticas (GPP) | Direcções
Regionais de Agricultura e Pescas (DRAP’s) do Ministério da
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas
(MADRP)

http://www.estatisticas.gpeari.mctes.pt

http://www.min-agricultura.pt

Outras Entidades
Direcção-Geral de Energia e Geologia do Ministério da
Economia e Inovação [DGEG|MEI]

http://www.dgge.pt

Direcção Geral de Saúde do Ministério da Saúde [DGS|MS]

http://www.dgs.pt

Instituto de Informática, I.P. do Ministério do Trabalho e da
Solidariedade Social [II|MTSS]

http://www.seg-social.pt

Instituto do Turismo de Portugal, I.P. do Ministério da
Economia e Inovação [TP|MEI]

http://www.turismodeportugal.pt

UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, I.P.
do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
[UMIC|MCTES]

http://www.umic.pt
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