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MPPE | Objectivos
Principais Objectivos :


Identificar as fases, os processos e os sub-processos de
uma Operação Estatística



Documentar os processos de uma Operação Estatística



Identificar responsabilidades



Constituir um instrumento para a formação de novos
trabalhadores e na rotação dos actuais / instrumento de
comunicação



Constituir um instrumento de referência do Planeamento da
Actividade Estatística



Documento de referência a auditorias internas



Constituir um documento de referência para os Órgãos
Delegados

MPPE | Organização do Manual
Organização do Manual:

1. Descrição do Modelo

Matriz do processo produtivo (Estatísticas primárias e derivadas)
Fases

Sub-Processos /
Principais tarefas

Processos

Responsável
pela tarefa

Outros
intervenientes

DM

DI / PCQ / REC / CI

DMSI/II-SM-ME

Documentação de Referência

Documentação a produzir

1.1.1 Objectivos da operação estatística

1.1. Estudo de Viabilidade

1.1.1.1

Identificar as necessidades dos utilizadores e definir os objectivos da operação
estatística, considerando também os compromissos legais comunitários

1.1.1.2

Identificar e avaliar as operações correlacionadas e fontes alternativas no contexto do
SEN e outras entidades intervenientes na produção estatística nacional, de modo
também evitar duplicações

DM

1.1.1.3

Caracterização geral da operação estatística

DM

1.1.1.4

Cronograma provisório da operação estatística

DM

* Lei n.º 22/2008, de 13 de Maio
* Linhas Gerais da Actividade Estatística Nacional
em vigor (LGAEN)
* Plano de Actividades do INE e das Outras
Entidades Intervenientes na Produção Estatística
Nacional, em vigor (PA)
* Política de Difusão, Setembro 2008
* Estudo de Viabilidade
* Relatório trimestral de Monitorização das
Sugestões e Reclamações e Resultados dos
Inquéritos à Satisfação dos Utilizadores de
Informação Estatística
* Actos legislativos comunitários
* Código de Conduta para as Estatísticas Europeias
(CCEE)

* Documento relativo à consulta de opinião aos
principais utilizadores ou outro documento que
identifique as necessidades do utilizador

* Relatório conclusivo sobre o estudo efectuado

* Documento com caracterização genérica da
operação estatística (Estudo de Viabilidade)

* Cronograma

1.1.2 Viabilidade da operação estatística
1.1.2.1

Avaliação técnica

DM

DRI / DMSI-II-MEDA/ DAG-AF

1.1.2.2

Avaliação dos recursos humanos necessários

DM

DRI / / DMSI-II-MEDA/ DAG-ARH

DM

DRI// DMSI-II-MEDA/ DAG-AF/DI

Conselho
Directivo

DM

1.1.2.3

Avaliação orçamental (proveitos e custos)

* Nota Informativa Nº DFA/46, 31/03/2006,
Elaboração de orçamentos de serviços a prestar no
âmbito da missão do INE
* Estudo de Viabilidade

* Estudo de Viabilidade
* Orçamento de acordo com Nota Informativa Nº
DFA/46, 31/03/2006, Elaboração de orçamentos de
serviços a prestar no âmbito da missão do INE

1.1.3 Aprovação do projecto da operação estatística
1.1.3.1.

Aprovar o projecto da operação estatística

1.1.3.2.

Criar o projecto da operação estatística no SIGINE

DM

* Despacho do Conselho Directivo

PCQ

1.2.1 Planeamento do estudo metodológico
1.2.1.1

Constituir a equipa de trabalho

DM

DRI / DMSI-II-MEDA / DI

1.2.1.2

Calendarizar o estudo metodológico

DM

DMSI-II-ME-DA/DRI

* Documento sobre constituição da equipa de
trabalho e cronograma

1.2.2 Definir a metodologia
1.2.2.1

Definir a Base de Amostragem

DM

DMSI-ME-II

1.2.2.2

Identificar e registar no Sistema Integrado de Metainformação os conceitos e
classificações

DM

DMSI-SM

1.2.2.3

Definir as variáveis de observação

DM

DMSI-ME-SM / DRI

1.2.2.4

Definir e registar no Sistema Integrado de Metainformação as variáveis e os
indicadores; definir os níveis de difusão; plano de apuramentos

1.2.2.5

Definir o Plano de Amostragem

1.2.2.6

Medir o impacto da carga estatística

1.2.2.7

Definir os critérios de aplicação da Política de Revisões

DM

DMSI-ME-SM / DI

DMSI-ME

DM

DMSI-ME-II

DRI / DM

DM

DMSI-ME-II

1.2.3.1

Definir a(s) fonte(s) de informação a utilizar

DM

DMSI-ME-II / DRI

1.2.3.2

Definir os métodos de recolha de dados

DM

DRI / DMSI-ME

* Sistema Integrado de Metainformação:
Documento Metodológico, Maio 2005
* Política de Difusão, Setembro 2008

* Procedimento interno - processo de produção
estatística com base no SIGINQ (em apreciação)

* Informação a constar no Documento Metodológico
preliminar

* Informação a constar no Documento Metodológico
preliminar
* Informação a constar em documento específico

* Política de Revisões, Dezembro 2008

1.2.3 Metodologia para a recolha de dados

* Sistema Integrado de Metainformação:
Documento Metodológico, Maio 2005

* Informação a constar no Documento Metodológico
preliminar

1.2.4 Questionário e instruções de preenchimento
1.2.4.1

Conceber a versão inicial do questionário e das instruções de preenchimento

DM

DRI / DMSI-ME-SM

* Metodologia Geral de Concepção e Teste de
Questionários (Projecto), Junho 2008

* Questionário e Instruções de preenchimento
(draft)

1.2.4.2

Testar o questionário internamente (quando aplicável)

DM

DRI / DMSI-ME-SM

* Metodologia Geral de Concepção e Teste de
Questionários (Projecto), Junho 2008

* Relatório com o resultado dos testes

1.2.4.3

Testar o questionário directamente com os respondentes (quando aplicável)

DRI

DM / DMSI-ME-SM

* Metodologia Geral de Concepção e Teste de
Questionários (Projecto), Junho 2008

* Relatório com o resultado dos testes

1.2.4.4

Elaborar a versão final do questionário e das instruções de preenchimento

DM

DRI / DMSI-ME-SM

* Sistema Integrado de Metainformação:
Documento Metodológico, Maio 2005

* Questionário e Instruções de preenchimento
(versão final)
* Informação a constar no Documento Metodológico
preliminar

DMSI-ME / DRI

* Sistema Integrado de Metainformação:
Documento Metodológico, Maio 2005

* Ficha de níveis de serviço
* Informação a constar no Documento Metodológico
preliminar

* Sistema Integrado de Metainformação:
Documento Metodológico, Maio 2005

* Informação a constar no Documento Metodológico
preliminar

1. Concepção

1.2. Estudo Metodológico

1.2.5 Controlo de qualidade
1.2.5.1

Definir a metodologia para o controlo e avaliação da qualidade

DM

1.2.5.2

Definir os níveis de serviço da recolha

DRI

1.2.5.3

Definir os indicadores de avaliação da qualidade

DM

DRI/DMSI-ME

1.2.5.4

Definir a metodologia para o Inquérito de Qualidade (quando aplicável)

DM

DRI/DMSI-ME

DM

1.2.6 Métodos de tratamento e a análise de dados
Definir os domínios de validação dos microdados

DM

1.2.6.2

Definir as regras de validação dos atributos do questionário

DM

DRI

1.2.6.3

1.2.6.1

Definir as regras de codificação (quando aplicável)

DM

DRI / DMSI

1.2.6.4

Definir as variáveis derivadas (quando aplicável)

DM

DMSI

DRI

1.2.6.5

Elaborar a metodologia de tratamento de não-respostas

DMSI-ME

DM

2. Apresentação da Matriz do
Processo Produtivo

MPPE | Modelo do Processo Produtivo
Estrutura do Modelo:
Fases

Matriz do Processo Produtivo
Processos
Sub-Processos

Identifica as grandes
etapas do processo
produtivo

Identifica Fases, Processos e Subprocessos
Identifica um
conjunto de
actividades
inerentes a uma fase
do processo
produtivo, apoiadas
em sub-processos

Identifica as principais tarefas
associadas a cada sub-processo
Identifica a UO responsável por
cada tarefa

Identifica o
conjunto de tarefas
necessárias para a
execução do
processo produtivo

Identifica a(s) UO(s)
intervenientes em cada tarefa
Identifica a documentação a
documentação de referência
Identifica a documentação a
produzir no âmbito de cada tarefa

MPPE | Modelo do Processo Produtivo

MPPE | Modelo do Processo Produtivo | Exemplo
1

A Concepção consiste na primeira fase do processo de uma operação estatística, constituída por 3 processos,
sendo caracterizada pelo diálogo técnico entre os vários intervenientes no processo de produção estatística, na
qual se elabora o estudo de viabilidade e o estudo metodológico, culminando na aprovação do documento
metodológico definitivo (aprovação da operação estatística).

2

3

O Estudo Metodológico tem como principal objectivo descrever as características
genéricas e metodológicas da operação estatística, através do planeamento do estudo
metodológico, da definição da metodologia geral da operação, da definição da
metodologia para a recolha de dados, do desenho do questionário e elaboração das
instruções de preenchimento, do planeamento do controlo de qualidade, da definição
dos métodos de tratamento e análise de dados, do planeamento da difusão, da
definição dos requisitos do sistema informático e da concepção e realização do
inquérito piloto (quando aplicável), e da elaboração do orçamento. Todos os subprocessos associados a este processo ficarão documentados num estudo
metodológico preliminar da operação estatística.

Neste sub-processo são
definidas as fontes de
informação a utilizar e os
métodos de recolha de
dados apropriados.

MPPE | Modelo do Processo Produtivo | Exemplo

3

Matriz do processo produtivo (Estatísticas primárias e derivadas)
Sub-Processos /
Principais tarefas

Processos

Métodos para a
recolha

Concepção

Fases

Responsável
pela tarefa

Outros
intervenientes

Documentação de
Referência

Documentação a produzir

* Siste ma Integrado
de Metainformação:
Documento
Metodológico, Ma io
2005

* Informação a consta r no
Documento Metodológico
preliminar

1.2.3 Metodologia para a recolha de dados

1.2.3.1

Defini r a(s) fonte(s) de informação a utilizar

DM

DMSI-ME-II / DRI

1.2.3.2

Defini r os métodos de recolha de dados

DM

DRI / DMS I-ME

MPPE | Modelo do Processo Produtivo / Auditorias
Auditoria

Auditoria

Auditoria

MPPE | Características do Modelo

Modelo Dinâmico - Actualização regular
Nas Operações de continuidade podem ser
ignorados certos sub-processos ou certas tarefas
Aplica-se a operações estatísticas primárias e
derivadas

MPPE | Desenvolvimentos Futuros

 Actualizar a matriz anualmente com a participação
das UO’s
 Identificar outras actividades/novas tarefas
 Actualizar a documentação associada/referência
 Completar com outra documentação a produzir ao
longo do processo

