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Sumário Executivo
O Plano de Actividades da Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) para 2010
contempla todas as actividades que se pretendem desenvolver durante o ano de
referência, nomeadamente as relativas à da produção e difusão estatística, quer de âmbito
nacional quer de âmbito regional, bem como todas as outras actividades transversais ao
funcionamento do organismo, como sejam, a implementação de uma política de qualidade
e o desenvolvimento de actividades relativas à área administrativa e financeira.
O documento está estruturado segundo o previsto na 8ª Deliberação do Conselho Superior
de Estatística – Definição do Modelo de Preparação e Elaboração do Plano de Actividades
(2010 e anos seguintes) e respectivo Relatório de Execução para o Sistema Estatístico
Nacional – e no Decreto-Lei nº 183/96 de 27 de Setembro.
Para a elaboração do plano contou-se com a colaboração de todos os funcionários da
DREM, aos quais se agradece todo o empenho e dedicação.
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I – Enquadramento da Actividade Estatística
A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) é um serviço regional dotado de
autonomia administrativa, integrado na Secretaria Regional do Plano e Finanças, cuja
orgânica foi aprovada pelo Decreto Legislativo Regional nº 16/2004/M.
Com a publicação da Lei nº 22/2008, de 13 de Maio que estabelece os princípios, as
normas e a estrutura do Sistema Estatístico Nacional (SEN), a DREM passou a fazer parte
da composição do SEN, funcionando como autoridade estatística relativamente às
estatísticas com interesse específico para a Região Autónoma da Madeira e como uma
delegação do Instituto Nacional de Estatística (INE), nas estatísticas de âmbito nacional.
Como autoridade estatística, são atribuições e competências da DREM, entre outras, as
seguintes:
−
−
−
−

Assegurar a execução e o controlo de todas as acções necessárias à recolha,
apuramento, análise, difusão e coordenação de dados estatísticos;
Velar pela observância das normas legais em vigor relativas à actividade estatística
oficial na Região;
Cooperar e assegurar a ligação institucional com o INE, bem como cooperar com
outras entidades congéneres nacionais, estrangeiras e internacionais que
desenvolvam a sua actividade na área da estatística oficial;
Exercer todas as demais atribuições que lhe forem legalmente cometidas.

Enquanto delegação do INE, tem as seguintes atribuições:
−
−
−
−
−
−

Colaborar na concepção das operações estatísticas básicas e correntes de âmbito
nacional e apoiar a sua execução;
Distribuir, recolher e criticar os instrumentos de notação que digam respeito à Região
Autónoma;
Participar no tratamento da informação;
Participar nos trabalhos de manutenção dos ficheiros gerais;
Exercer as funções de centro regional de informação e documentação estatística do
INE;
Desempenhar as demais funções que por lei sejam cometidas às delegações do INE.

Em relação aos principais serviços normalmente prestados podemos identificar, entre
outros, os seguintes:
−
−
−
−
−
−
−

Produção e divulgação de informação estatística oficial de interesse regional;
Participação na produção estatística de âmbito regional integrada em projectos
nacionais, a cargo do INE;
Promoção da satisfação dos pedidos de informação estatística e atendimento dos
utilizadores da Biblioteca;
Prestação de assistência técnico-estatística às entidades públicas que dela careçam;
Cooperação com outras entidades congéneres nacionais e internacionais;
Autorização de realização de inquéritos estatísticos de interesse exclusivamente
regional por parte de outras entidades públicas regionais e registo dos respectivos
instrumentos de notação;
Observância das normas legais em vigor relativas à actividade estatística oficial da
Região.
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A DREM exerce a sua actividade com respeito pelas orientações dimanadas do Conselho
Superior de Estatística (CSE), órgão do Estado que orienta e coordena o SEN.
Além disso, foram criadas parcerias no âmbito dos projectos de cooperação com os
Açores e Canárias, onde a DREM pode dar continuidade à troca de experiências e
desenvolver projectos inovadores para a Região.
Por outro lado, a conjuntura económica e o período de contenção de despesas que se
atravessa, podem limitar a actuação da DREM relativamente ao desenvolvimento de novos
projectos.
II – Principais Objectivos e Actividades Planeadas
II.1 – Análise SWOT, Missão, Visão e Valores
A análise SWOT realizada à Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) permitiu
identificar os seguintes pontos fortes, oportunidades, pontos fracos e ameaças:
Pontos Fortes
Equipa de trabalho relativamente jovem
Colaboradores com elevada experiência
profissional e competências técnicas
Colaboradores motivados e com elevado
compromisso com o serviço
Oportunidades
Existência do acordo de cooperação com o
INE
Boas relações de trabalho com o INE
Parcerias sólidas com autoridades
estatísticas dos Açores e de Canárias
Aparecimento de novas necessidades de
informação estatística

Pontos Fracos
Fraca modernização administrativa
Instalações localizadas num prédio antigo
Carência de pessoal técnico superior e
assistentes técnicos
Ameaças
Conjuntura económica desfavorável
Menor disponibilidade dos respondentes

A DREM tem por missão:
Executar, coordenar e controlar as acções necessárias ao cumprimento da política
regional no sector estatístico, procedendo ao apuramento, notação, coordenação e
publicação de dados estatísticos oficiais de qualidade, de forma eficaz, eficiente e isenta.
A DREM adoptou como visão a seguinte:
A DREM é reconhecida, interna e externamente, como uma instituição estatística de
referência, que prossegue a sua missão com independência, rigor, competência e
eficiência, desenvolvendo a sua actividade regida pelos mais elevados padrões de
qualidade e no sentido da prestação de um serviço de interesse para os seus clientes.
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A actividade da DREM e dos seus colaboradores, em linha com o Código de Conduta para
as Estatísticas Europeias, pauta-se por valores de:
- Profissionalismo, ética e respeito pela confidencialidade;
- Independência técnica, objectividade e imparcialidade;
- Compromisso para com a Qualidade;
- Orientação para as necessidades actuais e capacidade de antecipação das
necessidades futuras dos clientes;
- Eficácia e Eficiência na acção;
- Respeito pelos prestadores de informação primária;
- Criatividade e inovação em termos de processos, de produtos e de serviços;
- Motivação elevada e aposta na aquisição de novas competências.

II.2 – Objectivos Estratégicos e Funcionais
Tendo em conta a análise SWOT realizada e as Linhas Gerais da Actividade Estatística
Nacional e Respectivas Prioridades para o período 2008-2012 (LGAEN 2008-2012),
definidas pelo CSE, foram definidos os seguintes grandes objectivos estratégicos:
1. Coordenar a produção estatística regional;
2. Aumentar a capacidade de resposta aos utilizadores;
3. Reforçar a cooperação com as autoridades estatísticas nacionais
internacionais;
4. Melhorar a qualidade dos processos associados às competências da DREM;
5. Aumentar as competências dos colaboradores da DREM.

e

Para o ano 2010, foram definidos os seguintes objectivos operacionais:
1. Implementar o sistema integrado de informação estatística oficial para a RAM;
2. Disponibilizar mais informação com recurso à utilização de novas tecnologias;
3. Desenvolver projectos de cooperação com as autoridades estatísticas dos
Açores e de Canárias;
4. Iniciar um projecto de gestão da qualidade e desenvolver um projecto de gestão
documental;
5. Promover a participação em acções de formação.
Estes objectivos encontram-se alinhados com as LGAEN 2008-2012, como se pode
observar no quadro seguinte:
Objectivos da DRE para 2010

Relação com as LGAEN 2008-2012
LGAEN: Obj.1 – LA1 – Aumentar a
receptividade e participação das instituições,
Objectivo 1
Implementar o sistema integrado de empresas e indivíduos nas operações de
informação estatística oficial para a RAM
recolha de informação, realizadas pelas
entidades do SEN
LGAEN: Obj.1 – LA5 – Produzir e
disponibilizar séries cronológicas longas para
Objectivo 2
Disponibilizar mais informação com recurso os indicadores mais relevantes
à utilização de novas tecnologias
LGAEN: Obj.1 – LA11 – Melhorar a qualidade
na prestação de serviços de difusão
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LGAEN: Obj.2 – LA8 – Intensificar a
participação nas actividades da Comissão de
estatísticas das Nações Unidas, do Sistema
Estatístico Europeu e nas actividades de
cooperação
estatística
para
o
desenvolvimento
LGAEN: Obj.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
LGAEN: Obj.2 – LA9 – Promover o
recrutamento, a formação profissional e as
condições de fixação de quadros adequados
às necessidades do SEN

Objectivo 3
Desenvolver projectos de cooperação com
as autoridades estatísticas dos Açores e de
Canárias
Objectivo 4
Iniciar um projecto de gestão da qualidade e
desenvolver um projecto de gestão
documental
Objectivo 5
Promover a participação em acções de
formação

Para atingir os objectivos definidos, pretende-se desenvolver as seguintes Medidas:
Objectivo 1 – Implementar o Sistema Integrado de Informação Estatística Oficial para
a RAM
Medidas:
− Desencadear campanhas de sensibilização junto dos organismos produtores de
estatísticas de âmbito regional, que estejam no âmbito de execução do programa da
actividade estatística do SEN, para a harmonização e integração dos instrumentos
técnicos de normalização necessários à actividade estatística;
− Aumentar os conhecimentos em Metainformação dos Técnicos do Governo
Regional da Madeira, envolvidos na produção estatística.
Objectivo 2 – Disponibilizar mais informação com recurso à utilização de novas
tecnologias
Medidas:
− Dar continuidade ao processo de disponibilização de mais informação estatística, de
forma interactiva, no portal da DREM;
− Implementar um Sistema de Gestão Centralizada, por via electrónica, dos pedidos
de informação;
− Disponibilizar séries cronológicas longas para os indicadores mais relevantes;
− Melhorar os prazos de disponibilização da informação das operações estatísticas e
da edição de publicações.
Objectivo 3 – Desenvolver projectos de cooperação com as autoridades estatísticas
dos Açores e de Canárias
7
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Medidas:
− Executar um projecto de cooperação com as autoridades estatísticas dos Açores e
de Canárias, na área das contas, denominado Contabilidade Regional Trimestral –
CONTRIMAC;
− Desenvolver um projecto de cooperação com as autoridades estatísticas dos
Açores e de Canárias relacionado com o Sistema Integrado de Dados e Metadados
Estatísticos – METAMAC.
Objectivo 4 – Iniciar um projecto de gestão da qualidade e desenvolver um projecto
de gestão documental
Medidas:
− Elaborar e implementar um plano de acção de melhorias;
− Actualizar os manuais
desenvolvido na DREM;

de

procedimentos

relativos

a

cada

área/projecto

− Implementar um sistema de gestão da qualidade;
− Desenvolver um projecto de gestão documental.
Objectivo 5 – Promover a participação em acções de formação
Medidas:
− Garantir a participação de pelo menos 50% dos funcionários, no mínimo, numa
acção de formação, que pode ser interna ou externa.
II.3 – Actividades Previstas
As actividades a desenvolver pela DREM em 2010, compreendem os seguintes tipos:
1 – Actividades na qualidade de delegação do INE;
2 – Actividades na qualidade de autoridade estatística;
3 – Actividades transversais a todo o organismo.
No que respeita à produção estatística, no quadro seguinte apresenta-se um resumo
relativo às actividades a desenvolver pela DREM em 2010, na qualidade de delegação do
INE e na qualidade de autoridade estatística (as quais estão detalhadas nos quadros 1 e 2
do Capítulo 4, respectivamente):
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Periodicidade
Anual
Trimestral
Mensal
Outra
Sem periodicidade
Total

Estatuto
Delegação do INE
Autoridade Estatística
49
17
8
4
18
3
4
0
3
1
82
25

Como se pode constatar, a grande maioria das actividades relativas à produção estatística
(77%) serão as desenvolvidas na qualidade de delegação do INE e terão periodicidade
anual.
II.3.1 – Principais actividades a desenvolver na qualidade de delegação do INE
Relativamente à produção estatística de âmbito nacional, a DREM desenvolverá as
actividades relativas à distribuição, recolha, crítica, validação e tratamento da informação
dos vários projectos em que está envolvida, descrevendo-se neste ponto apenas as
actividades a desenvolver em 2010, pelos principais projectos.
Recenseamento Agrícola 2009 (RA09)
No Recenseamento Agrícola (RA09), a DREM empenhar-se-á em terminar a recolha de
informação nos prazos previstos, garantindo também a análise cuidada da informação de
modo a que sejam assegurados altos padrões de qualidade na informação a divulgar.
Recenseamento Geral da População e da Habitação 2011 (Censos 2011)
Em preparação do Recenseamento Geral da População e da Habitação, a realizar em
2011, a DREM, em 2010, irá levar a cabo o Inquérito Piloto num dos Municípios da Região.
Inquérito ao Emprego (IE)
Dando continuidade aos trabalhos de teste da nova metodologia do Inquérito ao Emprego,
prosseguir-se-ão os trabalhos iniciados no IE CATI em 2010.
Inquérito à Situação Financeira das Famílias (ISFF)
Este inquérito vai realizar-se em 2010 no âmbito de um projecto europeu, designado por
Household Finance and Consumption Survey (HFCS), com a coordenação do Banco de
Portugal e do INE.
Inquérito ao Consumo de Energia no Sector Doméstico (ICESD)
Trata-se de uma operação estatística que será realizada pela primeira vez em Portugal e
tem como objectivo conhecer o consumo de energia pelas famílias.
Inquérito às Despesas das Famílias (IDEF)
Em 2010 terá início o Inquérito às Despesas das Famílias.
9
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II.3.2 – Principais actividades a desenvolver na qualidade de autoridade estatística
Procedimento dos Défices Excessivos (PDE)
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 12.º da Lei de Finanças das Regiões
Autónomas, a DREM apresenta ao Grupo de Trabalho, formado por técnicos do Instituto
Nacional de Estatística, do Departamento de Estatísticas do Banco de Portugal e da
Direcção Geral do Orçamento, uma estimativa da Conta da Administração Pública
Regional na óptica da Contabilidade Nacional, para a notificação de Fevereiro e Agosto no
âmbito do Procedimento dos Défices Excessivos, de acordo com a metodologia do SEC 95
e do Manual do Défice e da Dívida aprovado pelo Eurostat. Após a prestação de
esclarecimentos e ajustamentos necessários, a conta é validada pelas autoridades
estatísticas nacionais.
Séries Retrospectivas
Recolha/compilação de informação em diversas áreas estatísticas para divulgação no
portal da DREM.
Turismo em Espaço Rural
Na sequência do acordo estabelecido entre o Turismo de Portugal, IP e a DREM no ano
de 2007, esta Direcção Regional passou a executar os inquéritos nesta área, reduzindo a
carga estatística sobre as unidades de Turismo no Espaço Rural. A DREM irá dar
continuidade à operação estatística mensal, enviando os dados ao Turismo de Portugal,
IP.
Moradias Turísticas
A DREM irá dar continuidade a uma operação estatística mensal que incide sobre este tipo
de estabelecimentos, existente desde 2002.
Transportes Terrestres
A DREM irá dar continuidade a uma operação estatística mensal que incide sobre as
empresas de transportes regulares de passageiros.
II.3.3 – Principais actividades a desenvolver transversais a todo o organismo
Relativamente às actividades transversais a todo o organismo, em 2010 pretende-se
desenvolver as seguintes:
Actividades relacionadas com a gestão de recursos humanos:
− Processamento de vencimentos, abonos, ajudas de custo, transportes e horas
extraordinárias;
− Gestão dos recursos humanos da DREM, incluindo a actualização permanente das
fichas dos funcionários e a elaboração de mapas (de férias, de proposta de
atribuição de prémios de desempenho, de proposta da alteração da posição
remuneratória, das listas de antiguidade, do plano de formação profissional, de
controlo da assiduidade e pontualidade e do balanço social);
− Lançamento de procedimentos concursais;
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− Promoção de uma política de formação do pessoal que assegure que, pelo menos
50% dos funcionários, participem numa acção de formação, que pode ser interna ou
externa;
− Realização da avaliação de desempenho dos funcionários da DREM relativa a 2009
e definição dos objectivos para 2010;
− Desenvolvimento de uma política de convívio e de responsabilização social entre o
pessoal da DREM;
Actividades relacionadas com a gestão orçamental e patrimonial:
− Elaboração da proposta de orçamento e do PIDDAR para 2011 e controlo da
execução do orçamento de 2010 e do fundo de maneio, em respeito pelas normas
da boa gestão financeira;
− Preparação e acompanhamento de procedimentos de aquisição de bens e serviços;
− Aquisição e gestão do material de consumo e equipamento;
− Desenvolvimento da política de inventariação e gestão do património instituída;
Actividades relacionadas com o arquivo e expediente:
−
−
−
−

Registo, controlo e gestão da documentação entrada e expedida;
Gestão e controlo administrativo dos projectos co-financiados;
Inventariação e selecção de documentação acumulada;
Elaboração do Manual de Arquivo e de uma proposta de Portaria de gestão de
documentos;

Actividades relacionadas com o planeamento, gestão da qualidade e publicidade:
− Elaboração do plano de actividades para 2011 e do relatório de actividades de
2009;
− Desenvolvimento de um plano de acções de melhoria e implementação de uma
política de qualidade e de consolidação de procedimentos conducentes a uma
modernização administrativa;
− Desenvolvimento e consolidação de uma política de publicidade e informação com
vista à sensibilização da população sobre a relevância da estatística na sociedade;
Actividades relacionadas com a área de informática:
− Apoio informático aos funcionários da DREM e entrevistadores;
− Manutenção e gestão do Portal da DREM;
− Gestão da rede dos circuitos de comunicações entre a DREM, o INE e o Governo
Regional e gestão da segurança informática;
− Apoio às empresas que utilizam as aplicações do INE e da DREM;
− Desenvolvimento de aplicações informáticas;
− Formação contínua em informática;
− Manutenção do Parque de Servidores e do Parque Informático da DREM;
Actividades relacionadas com a biblioteca e a reprografia:
− Execução de fotocópias, encadernações e digitalizações;
− Gestão e venda de publicações da DREM e do INE;
− Atendimento e orientação dos utilizadores da Biblioteca;
11
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−
−
−
−
−

Gestão das bases de dados de legislação;
Registo dos instrumentos de notação;
Acompanhamento e actualização do Plano de Difusão;
Manutenção e actualização permanente do projecto “Biblioteca em Rede”;
Produção e impressão das publicações editadas pela DREM;

Outras actividades transversais:
−
−
−
−
−
−

Participação em reuniões de trabalho de diversa natureza;
Atendimento, encaminhamento e realização de chamadas telefónicas;
Manutenção de uma política de reciclagem;
Realização das deslocações diárias de serviço;
Prestação de apoio de secretariado;
Manutenção, higiene e segurança das instalações.

III – Cooperação Estatística
A cooperação com autoridades estatísticas nacionais e internacionais é muito importante
para a DREM.
A Direcção Regional de Estatística da Madeira vai levar a cabo no período de 2010 a 2013
os projectos – Contabilidade Regional Trimestral (CONTRIMAC) e Sistema Integrado de
Dados e Metadados Estatísticos (METAMAC) –, os quais serão financiados no âmbito do
Programa de Cooperação Transnacional Madeira-Açores-Canárias.
O projecto CONTRIMAC tem por objectivo realizar o cálculo dos principais agregados
macro-económicos da economia regional, trimestralmente. Pretende-se obter uma série de
indicadores que caracterizem o estado da actividade económica de cada arquipélago,
trimestralmente. A metodologia de referência é o Sistema Europeu de Contas de 1995 –
SEC95, que define um procedimento indirecto de estimação dos principais agregados
macroeconómicos, que se baseia na desagregação trimestral dos dados das contas
anuais, de acordo com métodos estatísticos, utilizando indicadores que permitem a
extrapolação para o ano corrente.
O projecto METAMAC tem por objectivo melhorar a qualidade dos dados estatísticos que
se produzem nos serviços de estatística das Regiões da Macaronésia (através da
incorporação de metainformação).
A realização do projecto prevê a incorporação de metainformação que facilite a gestão,
difusão e interpretação dos dados estatísticos, através da criação de um repositório de
metadados e um sistema integrado de dados e metadados que incorpore a sua definição e
estrutura. A difusão dos resultados estatísticos será efectuada através de um sistema
integrado de difusão. Estes três sistemas interligados irão permitir a criação de informação
estruturada sob um conjunto de standards e protocolos que serão definidos no âmbito do
projecto. Toda esta informação será gerida através de uma ferramenta de gestão de
metadados e divulgada através de um portal de difusão de estatísticas que permita ao
público efectuar pesquisas e tratamentos estatísticos avançados. O resultado do projecto
favorecerá o intercâmbio de informação através de diversos standards (como SDMX ou
PXML) e porá à disposição da sociedade uma ferramenta fundamental para a definição e
avaliação das políticas de uma Região, permitindo uma análise detalhada do estado de
cada uma das regiões.
12
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Ainda neste domínio, durante o ano 2010, pretende-se manter e desenvolver a
colaboração com o INE na recolha, validação e tratamento de informação das estatísticas
de âmbito nacional.
IV – Calendário de Difusão Estatística
Neste ponto, encontram-se calendarizadas todas as actividades relativas à produção
estatística e à sua difusão, de acordo com o seguinte:
Quadro 1 – Acções do Plano de Actividades do INE e das Outras Entidades Intervenientes
da Produção Estatística Nacional nas quais a DREM, na qualidade de delegação do INE,
participará em 2010;
Quadro 2 – Operações Estatísticas e outras actividades a realizar pela DREM em 2010, na
qualidade de autoridade estatística;
Quadro 3 – Publicações a editar pela DREM em 2010, por área.
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Quadro 1 - Acções do Plano de Actividades do INE e das Outras Entidades Intervenientes da Produção Estatística Nacional nas quais a DREM, na qualidade de delegação do INE participará em 2010

N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

INE/DREM

2008

Anual

6

7

8

Data de
Nível de
Desagregação Disponibilização
da Informação
Geográfica

13

14

Município

20-Jan-10

Estatísticas Multitemáticas – Área 29

1

442

Anuário Estatístico da Região Autónoma da
Madeira - Elaboração de conteúdos
(Informação e análise) dos Anuários
Regionais e Inter-Regionais

Compêndio de informação essencial sobre a RAM,
que abrange grandes temas, como: População e
Território, Actividades Económicas e Indicadores
Sociais, que agregam todas as áreas de produção
estatística.

População - Área 31
2

3

216

Recenseamento da População e Habitação - Preparação da operação censos 2011 - Operação
2011
Piloto.

INE/DREM

Mar-10

216

Recenseamento da População e Habitação - Preparação da operação censos 2011 - Operação
2011
Piloto.
Inquérito de Qualidade (Piloto)

INE/DREM

Mar-10

Trabalho, Emprego e Desemprego - Área 34
Inquérito às Associações Patronais

4

265

5

272

Inquérito ao Emprego

6

272

7

277

8

281

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 das
famílias, para recolha, tratamento e análise de
informação sobre o Mercado de Trabalho (emprego,
desemprego, população activa, etc.).

Inquérito trimestral realizado conjuntamente com o
Módulo ad-hoc 2010 do Inquérito ao
Emprego - Conciliação da Vida Profissional Inquérito ao Emprego, para recolha, tratamento e
análise de informação sobre o modo como a vida
com a Vida Familiar
profissional e a vida familiar interagem e em que
medida se condicionam mutuamente.
Inquérito ao Emprego CATI

Índice de Custo do Trabalho

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.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Empresa

NUTS II

30-Nov-10

INE/DREM

Inquérito Amostral

1666

2009/2010

Trimestral

Indivíduo

NUTS II

trim(n)+45d

INE/DREM

Inquérito Amostral

1666

2010

Indivíduo

NUTS II

INE/DREM

Inquérito Amostral

1666

2009/2010

Trimestral

Indivíduo

NUTS II

INE/DREM

Inquérito Amostral

2009/2010

Trimestral

Estabelecimentos

NUTS II

14

trim(n)+44d
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N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

6

7

INE/DREM

Inquérito Amostral

INE/DREM

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

Nível de
Data de
Desagregação Disponibilização
Geográfica
da Informação

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

13

14

347

2009/2010

Anual

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

NUTS I

15-Jul -10
17-Dez -10

Inquérito Amostral

1440

2009/2010

Anual

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

NUTS II

INE/DREM

Inquérito Amostral

150

2009/2010

Anual

Agregados
domésticos
privados e
indivíduos

NUTS I

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

10-Nov-10

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

30-Jul-10

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.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

29-Out-10

Inquérito anual às publicações periódicas (jornais,
revistas, boletins, anuários e outras) sobre as
principais características e actividade desenvolvida
ao longo do ano.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

10-Nov-10

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

17-Dez-10

Inquérito às entidades proprietárias ou exploradoras
dos recintos culturais.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

30-Jul-10

Inquérito aos Hospitais

Inquérito anual aos Hospitais, sobre características
gerais, recursos humanos e acção desenvolvida.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

30-Dez-10

Inquérito aos Centros de Saúde

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.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

22-Out-10

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

30-Jul-10

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

02-Ago-10

INE/DGS/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Município

18-Out-10

8

Rendimento e Condições de Vida – Área 35
9

10

296

ICOR - Inquérito às Condições de Vida e
Rendimento

Inquérito anual junto das famílias residentes em
Portugal, para obtenção de informação estatística
sobre condições de vida e rendimentos.

IDEF - Inquérito às Despesas das Famílias
2010

Inquérito quinquenal junto das famílias residentes
em Portugal, para avaliar as condições de vida dos
indivíduos, bem como conhecer como são aplicados
os seus rendimentos em despesas de consumo.

297

ISFF - Inquérito à Situação Financeira das
Famílias
11

302

Inquérito anual junto das famílias residentes em
Portugal, para obtenção de informação estatística
de carácter microeconómico sobre o património e
situação financeira das famílias.

Cultura, Desporto e Lazer - Área 37
Inquérito aos Museus
12

315

13

316

Inquérito às Galerias de Arte

Inquérito aos Espectáculos ao Vivo
14

318

15

321

Inquérito às Publicações Periódicas

Financiamento Público da Actividade
Cultural
16

322

17

324

Inquérito aos Recintos Culturais

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 aos Municípios, sobre as despesas
efectuadas nos vários domínios culturais: património
cultural, literatura, música, artes cénicas, cinema ,
fotografia, jogos e desporto, entre outros.

Saúde e Incapacidades - Área 38
18

19

330

330
Farmácias

20

331

21

332

22

333

Pessoal de Saúde

Vacinação

Obtenção de dados físicos sobre pessoal de saúde
inscrito em ordens, associações ou sindicatos.
Recolha e tratamento de informação estatística
sobre prevenção (vacinação).

15
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N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

6

INE/DREM

INE/DREM

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

Data de
Nível de
Desagregação Disponibilização
da Informação
Geográfica

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

Recenseamento

2009

Anual

NUTS II

Inquérito Amostral

2009

Anual

NUTS II

2009

Anual

7

8

13

14

Protecção Social - Área 39
Inquérito às Associações de Socorros
Mútuos
23

349

Inquérito às IPSS
24

349

Inquérito anual às Associações de Socoros Mútuos,
para caracterização económico-financeira das
actividades de protecção social desenvolvidas por
estas entidades, com vista à integração no
apuramento ESSPROS.
Inquérito periódico às Instituições Particulares de
Solidariedade Social, para caracterização
económico-financeira das actividades de protecção
social desenvolvidas por estas entidades, com vista
à integração no apuramento ESSPROS.

Ambiente – Área 46

25

478

26

481

27

483

28

484

29

485

30

486

31

490

32

491

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

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.

INE/DREM

Inquérito aos Municípios – Protecção do
Ambiente

Recolha de dados económicos junto dos municípios
para caracterização do financiamento dos
municípios nas actividades de protecção do
ambiente.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Inquérito às Entidades Gestoras de
Resíduos Urbanos

Recolha de dados financeiros junto das entidades
gestoras de resíduos urbanos, para caracterizar o
financiamento destas entidades.

INE/DREM

Inquérito amostral

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

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.

INE/DREM

Inquérito ao Ambiente – Acção dos Corpos
de Bombeiros

Inquérito realizado junto dos Corpos de Bombeiros e
aproveitamento de dados administrativos, para
obtenção de dados sobre emprego, acções
realizadas e resultados financeiros.

NUTS II

17-Dez-10

Anual

Município

17-Dez-10

2009

Anual

Município

17-Dez-10

Recenseamento

2009

Anual

Empresa

Município

17-Dez-10

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Empresa

Município

17-Dez-10

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

NUTS II

17-Dez-10

Inquérito às Empresas - Gestão e Protecção Recolha de dados económicos relativos às
actividades de gestão e protecção do ambiente,
do Ambiente
junto das empresas da indústria e da construção.

INE/DREM

Inquérito amostral

2009

Anual

NUTS II

17-Dez-10

Recolha de dados junto dos produtores
característicos especializados das actividades de
gestão e protecção do ambiente (eco-empresas).

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Inquérito às Organizações não
Governamentais de Ambiente

Inquérito aos Bens e Serviços do Ambiente

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.

Recenseamento

16

Empresa

17-Dez-10
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N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

6

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.

INE/DREM

Protecção Social Área 39
Contas Nacionais - Área 50

Contas Regionais (Base 2006)
33

525

34

526

35

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

Estudo estatístico

2006-2007
2008
2009
(preliminares)

INE/DREM

Estudo estatístico

1995-2007

7

8

Nível de
Data de
Desagregação Disponibilização
Geográfica
da Informação

13

14

Anual

NUTS III

29-Abr-10
31-Dez-10
31-Dez-10

Anual

NUTS III

10-Set-10

NUTS III

31-Maio-10
31-Dez-10

Retropolação de Contas Regionais (Base
2006)

Produzir séries (mais) longas de contas regionais,
segundo a Base 2006 e NUTS 2002 e 1989, para o
período 1995-2007.

Contas Económicas da Agricultura
Regionais

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.

INE/DREM

Estudo estatístico

2007
2008

Elaborar uma Conta Satélite para a Saúde de
acordo com o SHA. Informação intermédia para a
produção de estatísticas oficiais (nacionais e
comunitárias).Produzir séries (mais) longas de
contas regionais, segundo a Base 2006 e NUTS
2002 e 1989, para o período 1995-2007.

INE/DREM

Estudo estatístico

2006
2007
2008

Anual

NUTS I

03-Maio-10
03-Maio-10
22- Nov-10

Compilação de uma série de dados sobre a
evolução mensal dos preços para um conjunto de
bens e serviços considerados representativos da
estrutura de despesa de consumo privado da
população residente na RAM: índices e respectivas
variações.

INE/DREM

Inquérito amostral

2009/2010

Mensal

NUTSII

mês(n) + 8d úteis

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).

INE/DREM

Inquérito amostral

2009/2010

Mensal

NUTSII

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

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Anual

trim(n)+45d

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.

INE/DREM

Inquérito amostral

2009/2010

Anual

trim(n)+45d

INE/DREM

Inquérito Amostral

2009/2010

Trimestral

535

Conta Satélite da Saúde (Base 2006)
36

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

543

Conjuntura Económica e Preços - Área 51
Índice de Preços no Consumidor
37

559

Inquérito às Rendas de Habitação
38

561

39

564

40

565

Preços de Produtos Agrícolas (Output)

Preços dos Meios de Produção na
Agricultura (Input)

85

9

Empresas - Área 52
PTRE - Painel Trimestral de Empresas
(Inquérito Trimestral às Empresas não
Financeiras)
41

607

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).

17

Empresa

NUTS I
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N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

1

2

3

4

5

6

INE/DREM

Nº Unidades Nº Variáveis
Inquiridas
Inquiridas

Nível de
Data de
Desagregação Disponibilização
Geográfica
da Informação

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

Recenseamento

2009

Anual

NUTS I

INE/DREM

Estudo estatístico

2010

Trimestral

NUTS I

INE/DREM

Estudo estatístico

2009 (1ª not.)
2009 (2ª not.)

Anual

NUTS II

31-Mar-10
28-Set-10

INE/DREM

Recenseamento

2008, 2009 e
2010

Mensal

Empresa

NUTS II

trim(n)+40d

INE/DREM

Recenseamento

2008 a 2010

Mensal

Empresa

NUTS II

trim(n)+40d

DREM/ INE /
DRADR

Recenseamento

2009

Decenal

Exploração
Agrícola

INE /
DREM/DRADR

Estudo estatístico

2009

Anual

7

8

13

14

Administrações Públicas - Área 54
Estatísticas das Administrações Públicas

42

624

43

625

44

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.

Comércio internacional de Bens - Área 57
45

46

632

Estatísticas Correntes do Comércio
Extracomunitário

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.

Estatísticas Correntes do Comércio
Intracomunitário

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.

633

Agricultura e Floresta – Área 60
Recenseamento Agrícola - 2009
47

650

48

657

49

671

Estatísticas da Produção Vegetal

50

671

51

672

52

672

53

54

55

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.

Inquérito aos Aviários de Produção de Ovos Recolha e tratamento de dados com vista ao cálculo
para Consumo
da produção de ovos para consumo.

28-Jun-10

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Aviário

Inquérito aos Aviários de Multiplicação e
Incubadoras

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.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Aviário

trim(n)+1d útil

Inquérito à Recolha, Tratamento e
Transformação do Leite

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.

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Empresa

07-Jul-10

Leite de Vaca e Produtos Lácteos

Inquérito exaustivo às unidades de recolha e/ou
transformação de leite de vaca.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Empresa

trim(n)+11d úteis

Gado Abatido e Aprovado para Consumo

Recolha e tratamento de informação sobre o
número de cabeças e o peso limpo do gado abatido.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Matadouros

Inquérito ao Abate de Aves e Coelhos

Recolha e tratamento de dados para o cálculo da
produção de carne das principais espécies avícolas,
assim como dos coelhos.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Centros de Abate

Estatísticas Florestais

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/DREM

Estudo estatístico

2009

Anual

674

675

688

Preparação do Recenseamento Geral da Agricultura
2009/2010. Elaboração do documento
metodológico, instrumento de notação e realização
do inquérito piloto.

18

NUTS II

NUTS II

trim(n)+1d útil

trim(n)+11d úteis

trim(n)+11d úteis

28-Jun-10
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N.º
Ord

CGA Cód.
Área

1

2

56

694

57

694

Administrações Públicas
Pescas – Área 61

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

Estudo Estatístico

2009/2010

Mensal

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Portos de pesca

INE/DREM

Inquérito amostral

2009

Anual

Empresa

INE/DREM

Inquérito amostral

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

INE/DREM

Recenseamento

INE/DREM

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

Tipo de Operação
Estatística

3

4

5

6

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”.

INE/DREM

Recolha e tratamento de dados provenientes de
actos administrativos ou por via de inquéritos.

Área 54

Estatística Mensal da Pesca

Estatística Anual da Pesca

Nº Unidades Nº Variáveis
Inquiridas
Inquiridas

7

8

Nível de
Data de
Desagregação Disponibilização
Geográfica
da Informação

13

14

NUTS II

trim(n)+ 50d

NUTS II

11-Jun-10

Indústria e Energia - Área 65
Inquérito à Produção Industrial

58

701

ICESD - Inquérito ao Consumo de Energia
no Sector Doméstico
59

713

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 de informação sobre os tipos e valor dos
consumos de energia das famílias e caracterização
dos equipamentos existentes nos alojamentos, no
que respeita ao nível de eficiência e aos consumos
efectuados.

627

2010

Alojamento

NUTS I

Mensal

Municípios

Freguesia

mês(n)+ 15d

2009/2010

Mensal

Alojamento

Freguesia

mês(n)+ 15d

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Municípios

Freguesia

mês(n)+ 15d

Construção e Habitação - Área 66
SIOU - Sistema de Informação das
Operações Urbanísticas
60

718

SIOU - Sistema de Informação das
Operações Urbanísticas
61

718

SIOU - Sistema de Informação das
Operações Urbanísticas
62

718

63

718

64

66

722

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, …). Em
reformulação metodológica.
Recolha de informação relativa a licenças,
autorizações, comunicações prévias, pareceres
prévios e projectos municipais de obras de
edificação e de demolição de edifícios.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Municípios

Freguesia

mês(n)+ 15d

SIOU - Sistema de Informação das
Operações Urbanísticas

Recolha de informação sobre os 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). Em reformulação
metodológica.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Municípios

Freguesia

mês(n)+ 15d

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Municípios e outras
entidades públicas
responsáveis pela
gestão de
habitação social

Município

INE/DREM

Inquérito Amostral

2009

Anual

Empresa

NUTS I

718

718

Inquérito exaustivo realizado junto dos Municípios,
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.

SIOU - Sistema de Informação das
Operações Urbanísticas

Inquérito à Caracterização da Habitação
Social
65

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.
Em reformulação metodológica.

Caracterização do Parque Habitacional propriedade
dos Municípios, das Mesericórdias e Serviços
Regionais e outras entidades responsáveis pelo
parque público de habitação, nomeadamente no que
respeita aos edifícios e alojamentos utilizados como
habitação social ou a custos comparticipados.

Inquérito Anual às Empresas de Construção 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.

19

mês(n)+ 15d

DOCT/2879/CSE-3

Quadro 1 - Acções do Plano de Actividades do INE e das Outras Entidades Intervenientes da Produção Estatística Nacional nas quais a DREM, na qualidade de delegação do INE participará em 2010

N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

6

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 automóvel e do comércio por grosso e a
retalho.

INE/DREM

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.

Inquérito ao Transporte Marítimo de
Passageiros e Mercadorias

Administrações
Pescas
Área 61Públicas Área 54
Comércio Interno - Área 70

Inquérito às Empresas de Comércio

67

725

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

Data de
Nível de
Desagregação Disponibilização
da Informação
Geográfica

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

13

Inquérito Amostral

2009

Anual

Empresa

NUTS II

INE/DREM

Recenseamento

2009

Anual

Empresa

NUTS II

Recolha e tratamento de dados harmonizados a
nível comunitário sobre transporte marítimo de
passageiros e mercadorias.

INE/DREM

Recenseamento

2009/2010

Anual
Trimestral

7

8

14

Transportes - Área 71
Inquérito ao Pessoal, Custos, Proveitos e
Investimentos nos Portos
68

752

69

753

25-Out-10

30-Jul-10
trim(n)+60d

Turismo - Área 73
70

775

Inquérito à Permanência de Campistas nos
Parques de Campismo

Recolha, tratamento e divulgação de informação
sobre campistas e dormidas de campistas por
países de residência habitual.

INE/DREM

Recenseamento

71

775

Inquérito à Permanência de Colonos nas
Colónias de Férias

Recolha e tratamento de informação sobre colonos
e dormidas de colonos por países de residência
habitual.

INE/DREM

Recenseamento

Inquérito à Permanência de Hóspedes e
outros dados da Hotelaria

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.

INE/DREM

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. Só divulga informação
anualmente.

72

775

Inquérito às Deslocações dos Residentes
(procura turística dos residentes) CATI
73

74

776

776

Inquérito às Deslocações dos Residentes
(procura turística dos residentes) CAPI
(amostra nova rotação)

2009/2010

Mensal

Estabelecimento

Município

mês(n)+40d

2009/2010

Mensal

Estabelecimento

Município

mês(n)+40d

Recenseamento

2009/2010

Mensal

Estabelecimento

Município

mês(n)+40d

INE/DREM

Inquérito Amostral

2009/2010

Trimestral

Alojamento

NUTS I

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. Só divulga informação
anualmente.

INE/DREM

Inquérito Amostral

2010

Anual

Alojamento

NUTS I

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

INE/DREM

Inquérito Amostral

2009

Anual

Empresa

NUTS II

Serviços Especializados - Área 74
75

784

Estatísticas dos Serviços Prestados às
Empresas

20

26-Nov-10
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Quadro 1 - Acções do Plano de Actividades do INE e das Outras Entidades Intervenientes da Produção Estatística Nacional nas quais a DREM, na qualidade de delegação do INE participará em 2010

N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

6

UMIC/DREM

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

Nível de
Data de
Desagregação Disponibilização
Geográfica
da Informação

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

9

10

11

12

Recenseamento

2010

Anual

UMIC/INE/DREM

Inquérito Amostral

2010

Anual

Alojamento

NUTS I

05-Nov-10

INE/DREM

Inquérito Amostral

2010

Anual

Empresa

NUTS I

04-Nov-10

INE /
UMIC/MCTES

Recenseamento

2010

Bienal

País

10-Nov-10

7

8

13

14

Sociedade de Informação - Área 81

76

797

Utilização das Tecnologias da Informação e Inquérito aos organismos da Administração Pública
Comunicação na Administração Pública
Central e Regional visando aprofundar o
conhecimento sobre a implementação e a utilização
das tecnologias de informação e da comunicação.

77

798

Utilização das Tecnologias da Informação e Inquérito anual junto das famílias e dos indivíduos
Comunicação nas Famílias
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).

78

799

Utilização das Tecnologias da Informação e Inquérito anual junto das empresas para recolha de
Comunicação nas Empresas
informação sobre a posse e uso de tecnologias da
informação e comunicação e práticas de ecommerce.

79

801

Utilização das TIC nos Hospitais

Inquérito aos hospitais visando aprofundar o
conhecimento sobre a implementação e a utilização
das tecnologias da informação e da comunicação
nos hospitais públicos e privados.

Ficheiros de Unidades Estatísticas – Área 21
Ficheiro de Empresas
80

120

81

125

Ficheiro de Alojamentos (Amostra-Mãe)

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 manutenção e actualização
da base de amostragem de alojamentos.
Compreende as tarefas de tratamento de
informação administrativa e de inquéritos.

INE/DREM

INE/DREM

21

NUTS II

DOCT/2879/CSE-3
Quadro 2 - Operações estatísticas e outras actividades a realizar pela DREM em 2010, na qualidade de autoridade estatística

N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

1

2

3

4

5

Projecto que prevê o desenvolvimento de um sistema
integrado de dados e metadados de modo a facilitar
a gestão, difusão e interpretação dos dados
estatísticos, Este projecto será desenvolvido em
conjunto com a Madeira e Canárias, no âmbito do
Programa de Cooperação Transnacional MAC
2007/2013.

DREM

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

6

7

8

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

Nível de
Desagr. Geog.

Disponibilidade da
Informação

9

10

11

12

13

14

Metainformação Estatística - Área 22
Outras Actividades Estatísticas
METAMAC

1

22

Região
Autónoma da
Madeira

Estatísticas Multitemáticas - Área 29
Operações Estatísticas

2

445

Carta de Equipamentos e Serviços de
Apoio à População (CESAP).
Equipamentos e Serviços
Georreferenciados e Informação
Alfanumérica Associada

Actualização anual da localização geográfica dos
equipamentos e serviços de apoio à população para
disponibilizar no site de informação geográfica da
DREM.

DREM

Recenseamento

14

2009

Anual

Freguesia

30-Set-10

População - Área 31
Outras Actividades Estatísticas
Série Retrospectiva da Demografia
3

227

Informação sobre os factos demográficos ocorridos
na Região Autónoma da Madeira (RAM): movimento
geral da população, nascimentos, óbitos,
casamentos e divórcios.

DREM

1981-2009

Anual

Município

30-Dez-10

Compilação de um conjunto de dados sobre o
mercado de trabalho na RAM: pop. activa, pop.
empregada, pop. inactiva, pop. desempregada, taxa
de desemprego, taxa de actividade, etc.

DREM

1983-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

30-Jun-10

2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

30-Nov-10

DREM

2001-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

12-Fev-10

DREM

1990-2008

Anual

Município

30-Abr-10

Trabalho, Emprego e Desemprego - Área 34
Outras Actividades Estatísticas

4

272

Série Retrospectiva do Inquérito ao
Emprego

Cultura, Desporto e Lazer - Área 37
Outras Actividades Estatísticas

5

371

6

371

Dados Estatísticos dos Inquéritos à
Cultura na RAM

Compilação de um conjunto de dados sobre a
actividade cultural na RAM.

Série Retrospectiva da Cultura

Compilação de um conjunto de dados sobre a
actividade cultural na RAM.

DREM

Recenseamento

Saúde e Incapacidades - Área 38
Outras Actividades Estatísticas

7

381

Série Retrospectiva das Estatísticas da
Saúde

Compilação de um conjunto de dados sobre a Saúde
na RAM: hospitais, centros de saúde, farmácias e
postos de medicamentos, postos médicos,
vacinação, partos e causas de morte.

22
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Quadro 2 - Operações estatísticas e outras actividades a realizar pela DREM em 2010, na qualidade de autoridade estatística

N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

1

2

3

4

5

6

DREM

Recenseamento

INE/DREM

Estudo estatístico

7

8

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

Nível de
Desagr. Geog.

Disponibilidade da
Informação

9

10

11

12

13

14

2009

Anual

Município

30-Abr-10

Trimestral

Região
Autónoma da
Madeira

Ambiente - Área 46
Operações Estatísticas
Estatísticas dos Resíduos Urbanos

8

461

Aproveitamento de dados administrativos, resultantes
da recolha realizada pela Valor Ambiente. 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.

Contas Nacionais - Área 50
Outras Actividades Estatísticas
CONTRIMAC
9

10

503

503

Implementação das Contas Regionais Trimestrais.
Este projecto será desenvolvido em conjunto com a
Madeira e Canárias, no âmbito do Programa de
Cooperação Transnacional MAC 2007/2013.

Série Retrospectiva das Contas Regionais Compilação de uma série de dados sobre a evolução
anual dos principais agregados macro-económicos
que caracterizam a RAM.

DREM

1990-2008

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

14-Mai-10

DREM

1981-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

26-Fev-10

Região
Autónoma da
Madeira

trimestre (n) + 45d
úteis

Região
Autónoma da
Madeira

02-Jul-10

Região
Autónoma da
Madeira

02-Jul-10

Conjuntura Económica e Preços - Área 51
Outras Actividades Estatísticas
Série Retrospectiva do Índice de Preços
no Consumidor
11

559

Compilação de uma série de dados sobre a evolução
mensal dos preços para um conjunto de bens e
serviços considerados representativos da estrutura
de despesa de consumo privado da população
residente na RAM: índices e respectivas variações.

Administrações Públicas - Área 54
Operações Estatísticas
Contas Trimestrais das Administrações
Públicas
12

541

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).

DREM

Estudo estatístico

2010

Trimestral

DREM

Estudo estatístico

2009

Mensal

1972-2009

Anual

Comércio internacional de Bens - Área 57
Operações Estatísticas
Estatísticas Correntes do Comércio
Internacional
13

571

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).

Empresa

Outras Actividades Estatísticas

14

571

Série Retrospectiva do Comércio
Internacional

Compilação de uma série de dados anuais sobre o
comércio internacional na RAM.

DREM

23
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Quadro 2 - Operações estatísticas e outras actividades a realizar pela DREM em 2010, na qualidade de autoridade estatística

N.º
Ord

CGA Cód.
Área

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

Tipo de Operação Nº Unidades Nº Variáveis
Estatística
Inquiridas
Inquiridas

Período de
Referência

Periodicidade

Justificação

Unidade de
Observação

Nível de
Desagr. Geog.

Disponibilidade da
Informação

1

2

3

4

5

6

9

10

11

12

13

14

DREM

Recenseamento

2009
2010

Trimestral

Empresa

Região
Autónoma da
Madeira

trimestre (n) + 60d

DREM

1976-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

30-Jun-10

Compilação de uma série de dados sobre a energia
na RAM.

DREM

1994-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

26-Fev-10

Compilação de uma série de dados anuais da área
da construção na RAM.

DREM

1994-2007

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

30-Jun-10

Compilação de uma série de dados anuais sobre as
vendas de cimento na RAM.

DREM

1976-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

26-Fev-10

2009
2010

Trimestral

Região
Autónoma da
Madeira

trimestre (n) + 60d

1976-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

30-Dez-10

7

8

Agricultura e Floresta - Área 60
Outras Actividades Estatísticas
Avicultura, Pecuária e Pesca
15

Compilação de uma série de dados trimestrais da
área da avicultura, pecuária e pesca na RAM.

Série Retrospectiva da Agricultura e Pesca Compilação de uma série de dados anuais da área
da agricultura e pesca na RAM.

16

Energia - Área 65
Outras Actividades Estatísticas
Série Retrospectiva da Energia
17

652

Construção e Habitação - Área 66
Outras Actividades Estatísticas
Série Retrospectiva da Construção
18

661

19

661

Série Retrospectiva das Vendas de
Cimento

Transportes - Área 71
Operações Estatísticas

20

738

Inquérito às Carreiras Regulares Urbanas Efectuar o levantamento da extensão dos percursos,
e Interurbanas de Passageiros por Meio
veículos, lotação, passageiros transportados e
de Autocarros-RAM
quilómetros percorridos. Operação estatística mensal
com disponibilidade de informação trimestral.

DREM

Recenseamento

5

8

Empresa

Outras Actividades Estatísticas
21

71

Série Retrospectiva das Estatísticas dos
Transportes

Compilação de uma série de dados anuais da área
dos transportes na RAM.

DREM

Turismo - Área 73
Operações Estatísticas
22

23

775

Inquérito à Permanência de Hóspedes nas Efectuar o levantamento do movimento de hóspedes.
Moradias Turísticas

DREM

Recenseamento

30

4

2009
2010

Mensal

Estabelecimento

Município

mês (n) + 90d

775

Inquérito à Permanência de Hóspedes e
Efectuar o levantamento do movimento de hóspedes
Outros Dados no Turismo no Espaço Rural e conhecer o volume de receitas e despesas.

DREM

Recenseamento

48

9

2009
2010

Mensal

Estabelecimento

Município

mês (n) + 90d

Outras Actividades Estatísticas
24

731

Série Retrospectiva das Estatísticas do
Turismo

Compilação de uma série de dados anuais na área
do turismo na RAM.

DREM

1976-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

16-Jul-10

Série Retrospectiva sobre a Sociedade de Compilação de uma série de dados anuais sobre a
Informação
sociedade de informação na RAM.

DREM

2001-2009

Anual

Região
Autónoma da
Madeira

12-Mar-10

Sociedade de Informação - Área 81
Outras Actividades Estatísticas
25
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Quadro 3 - Publicações a editar pela DREM em 2010, por área
"Destaque"
Publicação em
disponível no site
papel
da DREM

Designação

Descrição da operação estatística/Outra
actividade estatística

Entidade

Período de
Referência

Periodicidade

1

2

3

4

5

6

7

DREM

2008

Anual

20-Jan-10

20-Jan-10

DREM

2008

Anual

20-Jan-10

20-Jan-10

DREM

2008
2009

Anual
Anual

12-Fev-10
29-Out-10

12-Fev-10
29-Out-10

Compilação de um conjunto de dados sobre o
mercado de trabalho na RAM: pop. activa, pop.
empregada, pop. inactiva, pop. desempregada, taxa
de desemprego, taxa de actividade, etc.

DREM

2009
2010

Trimestral

trim(n) + 45d

trim(n) + 45d

Compilação de um conjunto de dados sobre a Saúde
na RAM: hospitais, centros de saúde, farmácias e
postos de medicamentos, postos médicos,
vacinação, partos e causas de morte.

DREM

2008
2009

Anual
Anual

31-Mar-10
30-Nov-10

31-Mar-10
30-Nov-10

DREM

2009
2010

Mensal

mês(n) + 8d úteis

mês(n) + 8d
úteis

DREM

2009

Anual

20-Jan-2010

20-Jan-2010

DREM

2009

Anual

14-Jun-10

14-Jun-10

Publicação anual com dados regionais sobre o
licenciamento das operações de loteamento urbano
para apuramento do número de obras concluídas, ao
nível total e por tipo de destino.

DREM

2009

Anual

01-Set-10

01-Set-10

Publicação anual com dados regionais definitivos
sobre os transportes terrestres, aéreos comerciais e
marítimos.

DREM

2009

Anual

31-Mai-10

31-Mai-10

Estatísticas do Turismo da Região
Autónoma da Madeira - Resultados
Provisórios

Publicação mensal com dados regionais provisórios
nalguns casos desagregados até o nível de
Município sobre estabelecimentos hoteleiros,
moradias turísticas, Turismo no Espaço Rural,
colónias de férias, pousadas da juventude e parques
de campismo.

DREM

2009
2010

Mensal

mês (n) + 105d

mês (n) + 105d

Estatísticas do Turismo da Região
Autónoma da Madeira - Resultados
Definitivos

Publicação anual com dados regionais definitivos
nalguns casos desagregados até o nível de
Município sobre estabelecimentos hoteleiros,
moradias turísticas, Turismo no Espaço Rural,
colónias de férias, pousadas da juventude e parques
de campismo.

DREM

2009

Anual

14-Jun-10

14-Jun-10

Estatísticas Multitemáticas - Área 29
Anuário Estatístico da Região Autónoma
da Madeira - Elaboração de conteúdos
(Informação e análise) dos Anuários
Regionais e Inter-Regionais

Compêndio de informação essencial sobre a RAM,
que abrange grandes temas, como: População e
Território, Actividades Económicas e Indicadores
Sociais, que agregam todas as áreas de produção
estatística.

Madeira em Números

Brochura promocional dos principais indicadores da
RAM abrangendo os grandes temas: População e
Território, Actividades Económicas e Indicadores
Sociais, que agregam todas as áreas de produção
estatística.

População - Área 31
Estatísticas Demográficas da Região
Autónoma da Madeira

Informação sobre os factos demográficos ocorridos
na Região Autónoma da Madeira (RAM): movimento
geral da população, nascimentos, óbitos,
casamentos, divórcios e população estrangeira.

Trabalho, Emprego e Desemprego - Área 34
Estatísticas do Emprego da Região
Autónoma da Madeira

Saúde e Incapacidades - Área 38
Estatísticas da Saúde da Região
Autónoma da Madeira

Conjuntura Económica e Preços - Área 51
Índice de Preços no Consumidor

Índice de Preços no Consumidor

Compilação de uma série de dados sobre a evolução
mensal dos preços para um conjunto de bens e
serviços considerados representativos da estrutura
de despesa de consumo privado da população
residente na RAM: índices e respectivas variações.
Compilação de uma série de dados sobre a evolução
mensal dos preços para um conjunto de bens e
serviços considerados representativos da estrutura
de despesa de consumo privado da população
residente na RAM: índices e respectivas variações.

Agricultura e Floresta - Área 60
Estatísticas da Agricultura e Pesca da
Região Autónoma da Madeira

Publicação anual com dados regionais sobre áreas e
produções agrícolas, avicultura, gado abatido e
pesca descarregada.

Construção e Habitação - Área 66
Estatísticas da Construção da Região
Autónoma da Madeira

Transportes - Área 71
Estatísticas dos Transportes da Região
Autónoma da Madeira

Turismo - Área 73
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V – Recursos e Meios
V.1 – Recursos Humanos
O quadro seguinte mostra o número de funcionários, bem como o seu peso relativo, por
grupo de pessoal, que se encontram a desempenhar funções na DREM, num total de 53
pessoas:
Número de funcionários, por grupo de pessoal – 31/12/2009
Grupo de Pessoal
Dirigente
Técnico Superior
Especialista de Informática
Técnico de Informática
Chefe de Departamento
Coordenador Técnico
Assistente Técnico
Assistente Operacional
TOTAL

Nº de Funcionários
7
9
2
4
1
9
15
6
53

Peso Relativo (%)
13,21
16,98
3,77
7,55
1,89
16,98
28,30
11,32
100,00

Relativamente às habilitações literárias, cerca de 38% são portadores de habilitações de
nível superior (licenciatura, mestrado ou doutoramento) e 62% correspondem a
trabalhadores sem habilitações de nível superior:
Habilitações literárias dos funcionários – 31/12/2009
Grupo de Pessoal
Nível Superior
Nível não Superior
TOTAL

Nº de Funcionários
20
33
53

Peso Relativo (%)
38
62
100

Dos 53 funcionários a trabalhar na DREM, 77% são do sexo feminino (41) e 23% do sexo
masculino (12).
A média de idades ronda os 45 anos, sendo que cerca de 62% têm menos de 50 anos,
conforme se pode observar no quadro seguinte:
Número de funcionários, por faixa etária – 31/12/2009
Faixa Etária
20-29
30-39
40-49
50-59
60-65
TOTAL

Nº de Funcionários
3
14
16
15
5
53
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Peso Relativo (%)
5,7
26,4
30,2
28,3
9,4
100,0
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V.2 – Recursos Financeiros
O orçamento de funcionamento da DREM para 2010 consta do quadro seguinte:
Orçamento para 2010
Unidade: euros

Rubrica
Pessoal
Aquisição de Bens
Aquisição de Serviços
Aquisição de Bens de Capital
Total Orçamento de Funcionamento

Orçamento Inicial
1.370.000
1.950
10.050
0
1.382.000

A DREM está a desenvolver 2 projectos co-financiados pelo Programa de Cooperação
Transnacional Madeira, Açores e Canárias 2007-2013 (PO MAC), que são projectos de
cooperação entre aquelas Regiões. Pretende-se ainda candidatar um projecto na área da
qualidade ao Programa INTERVIR +, no decorrer do ano de 2010.
Projectos inscritos no PIDDAR para 2010
Unidade: euros

Rubrica
METAMAC (PO MAC)
CONTRIMAC (PO MAC)
Qualidade e Modernização Administrativa da DRE (PO INTERVIR+)
Total PIDDAR

Orçamento Inicial
15.800
13.500
10.000
39.300

Além disso, existem os contributos financeiros do INE para cobrirem despesas de
produção estatística de âmbito nacional que contam com a colaboração da DREM.
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