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O Plenário do Conselho Superior de Estatística reuniu em Setembro tendo aprovado o Relatório

de Actividades do Conselho relativo a 2009, e emitido parecer favorável aos Relatórios da
Actividade Estatística de 2009 das Autoridades Estatísticas e ao Protocolo de Delegação de
Competências do Instituto Nacional de Estatística na Direcção-Geral da Politica de Justiça.
17ª, 18ª e 19ª Deliberações do CSE (http://cse.ine.pt)

Da apreciação destes documentos o Plenário salientou os

progressos muito significativos alcançados

pelas Autoridades Estatísticas no cumprimento dos prazos de disponibilização das
estatísticas oficiais, uma das vertentes mais relevantes da sua qualidade. De facto, a taxa de cumprimento
dos prazos pelo conjunto das Autoridades Estatísticas passou de cerca de 67% em 2005 para mais de 90% em
2009.
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Nota: Total das Autoridades Estatísticas 2004/2008: INE + Entidades com Portugal.
Lei nº22/2008 de 13 de M aio , no va Lei do
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Fonte: INE
Nota → Em 2004/2008 o Total das Autoridades Estatísticas incluía o INE, as Entidades com Delegação de Competências e os
Serviços Regionais de Estatística dos Açores e da Madeira. A partir de 2009 passou a incluir o Banco de Portugal.
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Foi sublinhado o progresso alcançado no aproveitamento mais extensivo de dados administrativos
para fins estatísticos e a optimização da sua utilização, em especial no caso da

Informação

Empresarial Simplificada – IES.
Assim, desde

2006 que o País dispõe de informação mais sólida sobre as empresas.

Anteriormente, as estatísticas sobre as empresas eram produzidas pelo INE com base numa amostra constituída
por cerca de 15% das sociedades portuguesas, obviamente as mais representativas em cada estrato do universo
das empresas; aos dados amostrais eram aplicados os métodos mais adequados e actualizados de extrapolação
para o universo.
Com o acesso aos dados veiculados através da IES, o Sistema Estatístico Nacional (SEN) passou a dispor de
informação contabilística idêntica para mais de 95% das sociedades que exercem a sua actividade no território
português. Esta nova situação representa ganhos muito significativos na coerência e consistência, que passaram
a existir entre a informação produzida nesta área pelas diferentes autoridades estatísticas.
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Também o êxito observado na aplicação do Sistema de Informação da Classificação das Actividades
Económicas – SICAE, foi realçado pelo Conselho.

O SICAE, uma iniciativa do Conselho Superior de Estatística, é uma base de dados que reúne a informação
sobre a Classificação Portuguesa das Actividades Económicas (CAE) das pessoas colectivas e entidades
equiparadas. Com o SICAE, passou a ser possível obter, num único local, informação actualizada sobre o código
CAE de qualquer entidade.

O Conselho sublinhou ainda o processo de negociação de diversos protocolos de Delegação de

Competências do INE noutras entidades, no contexto dos Princípios previamente estabelecidos, e que
decorreu durante 2009.
A 1ª fase de apreciação formal pelo Conselho decorreu no início de 2010; e em Setembro foi apreciado
favoravelmente o protocolo de delegação de competências do INE na Direcção-Geral da Política de

Justiça.

Noticias relevantes relacionadas com a projecção do Pais,
em termos internacionais, no âmbito da Estatística
→ Presidente do Comité das Estatísticas Monetárias, Financeiras e da Balança de Pagamentos
O Director do Departamento de Estatística do Banco de Portugal foi eleito presidente do Comité das Estatísticas
Monetárias, Financeiras e da Balança de Pagamentos (CMBF).
O Dr. João Cadete de Matos, membro do CSE e Presidente da Secção Permanente de Coordenação
Estatística do Conselho Superior de Estatística, exercerá funções, por um período de dois anos, a iniciar em
Janeiro de 2011.
→ Presidente do Grupo de Trabalho para os Indicadores da Sociedade da Informação, da OCDE
O Presidente da Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) foi eleito presidente do Grupo de Trabalho
para os Indicadores da Sociedade da Informação da OCDE.
O Professor Luis Magalhães, membro do CSE enquanto responsável por uma entidade com delegação de
competências do INE, iniciará funções em Janeiro de 2011.
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→ 6º Encontro de Estatísticas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa
Realizou-se nos dias 15 e 16 de Julho, no Funchal, o 6º Encontro de Estatísticas dos Bancos Centrais dos Países
de Língua Portuguesa. Este Encontro contou com a presença de delegações dos Bancos Centrais de Angola,
Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.
→ O Comité de Estatísticas do Sistema Europeu de Bancos Centrais reuniu em Portugal
Pela primeira vez teve lugar em Portugal uma reunião do Comité de Estatísticas do Sistema Europeu de Bancos
Centrais. Esta reunião decorreu em Ponta Delgada, nos Açores, nos dias 23 e 24 de Setembro e contou com a
presença dos responsáveis pelas estatísticas do Banco Central Europeu e dos Bancos Centrais Nacionais dos
Estados-Membros da União Europeia.

Informação detalhada sobre o CSE e a sua actividade pode ser consultada em
http://cse.ine.pt

O Conselho associa-se às comemorações do primeiro Dia Mundial
da Estatística, realizando a 20 Outubro, uma Sessão de Reflexão
sobre Estatísticas

Oficiais
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