CONSELHO SUPERIOR
DE ESTATÍSTICA

DOCT/2126/CSE-2

332ª DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA
RELATIVA AO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO CONSELHO SUPERIOR DE ESTATÍSTICA 2006

Considerando que nos termos das suas competências o Conselho Superior de Estatística (CSE)
desempenha um conjunto de actividades no âmbito da orientação e coordenação do Sistema
Estatístico Nacional (SEN);

Considerando que o Relatório de Actividades deve reflectir a avaliação do grau de execução das
acções programadas no respectivo Plano de Actividades;

Nos termos do artigo 8º do Regulamento Interno do CSE, o Conselho Superior de Estatística, na reunião
plenária de 11 de Julho de 2007, delibera aprovar, após parecer favorável da Secção Permanente de
Planeamento, Coordenação e Difusão, o Relatório de Actividades do CSE relativo ao ano 2006.

Dando sequência a sucessivas recomendações do Conselho relativas à necessidade de revisão do
normativo jurídico de enquadramento do Sistema Estatístico Nacional (SEN), o Conselho destaca a
aprovação pelo CSE, em 2006, de um projecto de nova Lei para o Sistema o qual foi preparado, entre
Março e Julho, no âmbito duma Secção Eventual especialmente criada para o efeito, com a
participação do Instituto Nacional de Estatística, do Ministério da Justiça, do Banco de Portugal e dos
Serviços Regionais de Estatística das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e, apresentado ao
Governo em Julho.

O Conselho regista ainda:
•

a aprovação e implementação de uma nova metodologia de acompanhamento trimestral do
Plano de Actividades do INE e das entidades intervenientes na produção estatística nacional;

•

ao nível da coordenação do SEN, os resultados alcançados no âmbito da aprovação de conceitos
para fins estatísticos, a actualização de nomenclaturas e classificações e a elaboração do
“Documento Metodológico para o SEN";

•

os eventos organizados em 2006 que permitiram projectar externamente o Conselho e a sua
actividade, em particular o Seminário “Observar a Sociedade de Informação em Portugal: Estado da
Arte”, organizado conjuntamente pelo CSE, INE e UMIC, onde foi apresentada a publicação “A
Sociedade da Informação em Portugal – 2006”, que reuniu contribuições de diversas entidades.
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O Conselho sublinha que o elevado nível de concretização dos objectivos definidos para 2006 pelo
Conselho só foi possível devido à intervenção, empenhamento e participação dos vogais do Conselho,
ao envolvimento dos vários participantes no trabalhos dos grupos de trabalho e à articulação e
coordenação que foi desenvolvida, de forma muito empenhada e competente, pelo Secretariado do
CSE. Sendo que os objectivos não concretizados se deveram a factores exógenos ao funcionamento
do CSE.

Lisboa, 11 de Julho de 2007

O Presidente do CSE, Manuel Pedro Cunha da Silva Pereira
A Secretária do CSE, Maria da Graça Fernandes Caeiro Bento

________________________________________________________________________________________________________________
332ª Deliberação do CSE

2

