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Na reunião de 8 de julho, o Plenário do Conselho Superior de Estatística:
-

Aprovou o Relatório de Atividades do Conselho de 2021 e emitiu parecer favorável sobre os
Relatórios de Atividades de 2021 das Autoridades Estatísticas - Instituto Nacional de Estatística (e
Entidades com Delegação de Competências), Banco de Portugal (atividade estatística), Serviço
Regional de Estatística dos Açores e Direção Regional de Estatística da Madeira.
Recomendou:
-

a continuação dos esforços no acesso a dados administrativos e a outras fontes de dados,
nomeadamente as privadas, adequadas à utilização com finalidade estatística;

-

às autoridades competentes que seja colmatada a insuficiência de recursos humanos em
número e em adequação de competências, nas Autoridades Estatísticas, que permitam
prosseguir a concretização dos seus planos de atividades e os novos desafios que se colocam
em matéria de inovação. 65ª Deliberação do CSE

-

O Instituto Nacional de Estatística anunciou durante a reunião que a divulgação dos resultados
definitivos dos Censos 2021 está calendarizada para 23 de novembro de 2022.
(http://cse.ine.pt)

Em 2021, o Sistema Estatístico Nacional (SEN) manteve o desenvolvimento da sua atividade no quadro
das Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2018-2022 e de orientações estratégicas aprovadas no
âmbito do Sistema Estatístico Europeu e do Sistema Europeu de Bancos Centrais.
A atividade do Conselho Superior de Estatística (CSE) e das Autoridades Estatísticas (AE) manteve o

http://cse.ine.pt

condicionamento do ano precedente, devido à situação epidemiológica causada pela pandemia COVID19. Implementaram-se medidas de reorganização de trabalho, desenvolveram-se ações de segurança
de saúde pública nas instalações e no planeamento dos inquéritos junto das famílias, com destaque
para os Censos 2021. Apesar do contexto desfavorável, as AE executaram as atividades previstas.
A ampliação da oferta de estatísticas oficiais em algumas áreas foi, contudo, condicionada pela
insuficiência de recursos humanos, em número e adequação de competências.
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A consolidação para a modernização e racionalização dos processos de produção e difusão estatística
prosseguiu, merecendo destaque a promoção da literacia estatística e a melhoria da qualidade e
acessibilidade estatísticas.
Incrementaram-se várias ações no campo da cooperação estatística institucional e interinstitucional,
em particular com entidades da Administração Pública.
No âmbito do aproveitamento de dados administrativos para a produção de estatísticas oficiais, a
integração dos dados de múltiplas fontes na produção de informação estatística e a intensificação da
inovação tecnológica e da utilização de métodos de recolha mais avançados, permitiram prosseguir o
desenvolvimento da produção de estatísticas oficiais e a diminuição da carga sobre os respondentes.

Na atividade do Conselho Superior de Estatística destacam-se as seguintes atividades:
- Aprovação de uma nova Estrutura de Funcionamento do Conselho;
- Constituição de um Grupo de Trabalho que preparará em 2022 as Linhas Gerais da Atividade
Estatística Oficial e respetivas prioridades para o período 2023-2027;
- Aprovação de um Plano de Ação para acompanhamento das recomendações constantes do
Relatório de Avaliação do Estado do sem (RAESEN) 2017-2019 que passa a ser atualizado
anualmente;
- Acompanhamento do reporte sobre o cumprimento dos princípios fundamentais do SEN pelas
Autoridades Estatísticas em 2020, através da monitorização de 20 indicadores de acompanhamento.
- A revisão das prioridades constantes dos Planos de Ação 2018-2022 das Secções Sectoriais, tendo
em consideração as recomendações do RAESEN 2017-2019 e novos desenvolvimentos das
estatísticas oficiais decorrentes da pandemia COVID-19.
- Continuação do acompanhamento da operação censitária Censos 2021 - acompanhamento da
divulgação dos resultados preliminares dos Censos 2021 e dos resultados provisórios.

No Instituto Nacional de Estatística, o ano de 2021 foi marcado pela realização dos Censos 2021, com
a divulgação dos dados preliminares e provisórios, e pela divulgação dos resultados definitivos do
Recenseamento Agrícola 2019. Continuou o desenvolvimento e consolidação da Infraestrutura Nacional
de Dados (IND) com a integração de várias fontes de dados e a dinamização de projetos no âmbito das
“estatísticas em desenvolvimento” no espaço StatsLab.
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A avaliação do impacto económico e social da pandemia COVID-19 continuou a marcar a atividade de
produção e difusão de indicadores relevantes.
No primeiro semestre de 2021 o Instituto assegurou a Presidência Portuguesa do Conselho da União
Europeia no contexto da estatística, com dossiers de relevância sobre estatísticas agrícolas.

No portal de estatísticas do Banco de Portugal (BPstat), foram disponibilizados seis novos subdomínios
e mais de 50 mil séries. As notas de informação estatística, para difundir os principais resultados
estatísticos, foram revistas, tornando o seu conteúdo interativo e a sua leitura mais simples.

No domínio da produção e difusão, nas Autoridades Estatísticas, destaca-se em 2021:
-

Censos 2021 - Divulgação dos Resultados Preliminares dos Censos 2021 a 28 de julho e antecipação
da divulgação dos Resultados Provisórios a 16 de dezembro, 8 meses após o momento censitário.
Realização do Inquérito de Qualidade dos Censos 2021 (INE);

−

Recenseamento Agrícola 2019 - Resultados definitivos (INE);

-

Inquérito às Condições, Origens e Trajetórias da população residente em Portugal – preparação da
operação e do inquérito piloto (INE);

-

Estatísticas dos Hospitais - Divulgação de informação (dados administrativos /INE);

-

Implementação do Projeto “Coesão Territorial e Serviços de Interesse Geral” de apoio ao ciclo de

-

Séries Longas para a economia portuguesa - séries macroeconómicas desde o final da década de 40
e princípio da década de 50 do século XX até ao presente, compatíveis com as atuais (INE/BdP);

-

Informação sobre moratórias de crédito - informação sobre os empréstimos abrangidos por
moratórias (pública e privadas) (BdP);

−

Estatísticas Vitais – Dados mensais - Divulgação, a partir de maio, do Destaque mensal com
informação relativa ao número de óbitos, por mês e por semana, e nados-vivos e casamentos, por
mês, mantendo-se a divulgação semanal dos três indicadores de mortalidade (INE);

−

Inquérito à Situação Financeira das Famílias 2020 - divulgação dos resultados dos módulos sobre o
impacto da COVID-19 (INE/BdP);

−

Inquérito às Condições de Vida e Rendimento - divulgação dos resultados dos módulos sobre o
impacto da COVID-19 (INE);
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programação da política de coesão 2021 – 2027 (INE/Entidades Administração Pública);

-

Preparação do Inquérito à Segurança no Espaço Público e Privado 2022 (INE);

−

Contas Nacionais - Divulgação de resultados relativos a 2019 e provisórios relativos a 2020 (INE);

-

Inquérito Rápido e Excecional às Empresas, no âmbito da avaliação do impacto da pandemia
COVID-19 - Divulgação dos resultados da nova edição (INE/BdP);

-

Balança Alimentar Portuguesa 2016-2020 – Divulgação (INE);

-

Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico 2019/2020 - Divulgação dos resultados
(INE/Direção Geral da Energia e Geologia e a ADENE - Agência para a Energia).

Ao nível da Cooperação Estatística externa prosseguiu a participação nas estruturas do Sistema
Estatístico Europeu (SEE), designadamente no seu Comité e Partnership Group; o exercício da
Presidência pelo INE do “Working Party on Statistics” do Conselho durante o 1.º semestre de 2021 e a
cooperação entre o SEE e o Sistema Europeu de Bancos Centrais, através designadamente do Fórum
Estatístico Europeu e do Comité de Estatísticas Monetárias, Financeiras e de Balança de Pagamentos.
Concluiu-se o Relatório de execução final do Projeto ECOMAC – Métodos Econométricos aplicados a
séries de conjuntura económica, cofinanciado no âmbito do Programa de Cooperação INTERREG MAC
2014-2020, que envolve o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), a Direção Regional de
Estatística da Madeira (DREM) e o ISTAC e deu-se continuidade ao projeto MEDECOAZUL, dedicado à
economia azul.
Os Serviços de Estatística das Regiões Autónomas na qualidade de Autoridades Estatísticas,
continuaram a exercer as suas competências de produção e difusão de estatísticas de âmbito regional
e a participar na produção das estatísticas nacionais enquanto delegações do INE nas respetivas
Regiões. Também nestas regiões a operação Censos 2021 teve especial destaque.
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Em 2021, os recursos afetos ao funcionamento do Sistema Estatístico Nacional foram os seguintes:

ENTIDADES

RECURSOS FINANCEIROS (€)

RECURSOS HUMANOS

1. Conselho Superior de Estatística

235.080 €

2. INE e entidades com delegação

INE: 63,1 milhões € *

INE: 586 *

EDC: 3,6 milhões €

EDC: 104

de competências (EDC)

6

3. Banco de Portugal

n.d.**

87

4. Serviço Regional de Estatística dos Açores

1.6 milhões €

47

5. Direção Regional de Estatística da Madeira

1.4 milhões €

51

* Inclui os recursos afetos à atividade do CSE referidos em 1. Técnicos superiores especialistas em estatística, assistentes
técnicos e assistentes operacionais, de acordo com o mapa de pessoal 2022.
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** n.d. – não disponível

5

