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Estatísticas do Comércio:

a realidade presente
e os novos desafios
contacto: Secretariado do Conselho Superior de Estatística
Joana Caldeira
telef: 218426161 ou 218426215

21 de Novembro de 2007

Lisboa, INE - Av. António José de Almeida

secretariado.cse@ine.pt

http://cse.ine.pt

workshop dirigido a:

programa:

Dirigentes e quadros de associações do sector; quadros superiores de organismos

10:00 - Abertura

públicos (administração central e local); investigadores ligados ao sector;

Alda de Caetano Carvalho – Presidente do INE e Vice-Presidente do CSE
Manuela Proença - Presidente da Secção Permanente de Estatísticas Económicas
Sectoriais do CSE
José Cortez - Presidente do Grupo de Trabalho “Comércio e Serviços” do CSE

consultores e empresas de consultoria; empresas do sector do comércio.

objectivo:

10:20 - As Estatísticas de Comércio em Portugal

Debater entre produtores e utilizadores de informação estatística do sector

Isabel Francisco - Chefe do Serv. de Estatísticas do Comércio, Turismo e Transportes do INE
Mário Lobo - Director-Geral das Actividades Económicas

do comércio a oferta existente, as necessidades não cobertas e as perspectivas
de evolução.
Ao nível da oferta pretende-se abordar a produção de informação, o seu
tratamento e difusão, bem como o eventual recurso a outras fontes de informação

11:00 – Coffee-break
11:15 - As Estatísticas de Comércio em Espanha
Ignacio Cruz Roche - Director-Geral da Política Comercial de Espanha

relevantes, não tratadas estatisticamente ou não divulgadas.

11:40 - As Estatísticas de Comércio e as necessidades dos utilizadores

Pretende-se, também, recolher exemplos de outras experiências (o caso espanhol).

José Alberto Rio Fernandes – Prof. na Faculdade de Letras da Universidade do Porto
Ângelo Costa - Director da Prorácio

Na perspectiva dos utilizadores, pretende-se analisar o problema do menor recurso à
informação estatística por parte das empresas (em especial das pequenas), permitindo
a formulação de sugestões/ iniciativas que visem alterar esta realidade.

12:20 - Debate
Moderador : Gustavo Cunha – Jornalista - Semanário Económico

