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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

O QUE SÃO?
O INE lançou, recentemente, um novo dossiê de indicadores
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, no domínio da
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável.
Este dossiê, disponível em ine.pt, constitui uma plataforma
de divulgação da informação estatística disponível para os

244 indicadores estabelecidos pela Nações Unidas,
para monitorizar os 17 Objetivos e as 169 metas de
Desenvolvimento Sustentável, a serem alcançados por
todos os países, até 2030.
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NOVOS DOSSIÊS DE INDICADORES:

voltar

PARA QUE
SERVEM?
Para concentrar, numa mesma plataforma, a informação
estatística existente, permitindo a todos os utilizadores
interessados uma consulta fácil das estatísticas disponíveis,
sobre estes indicadores.
Este dossiê temático ainda está em desenvolvimento e
atualização. É divulgada a informação já disponível para alguns
dos indicadores, podendo alguns ser provisórios e proxies.
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Sistemas de Indicadores do Portugal 2020
ACOMPANHAR O CONTEXTO. MEDIR O RESULTADO

Os sistemas de indicadores para a avaliação e monitorização do Portugal 2020 são um instrumento de análise
que visa acompanhar a implementação dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, para o período
2014-2020.
Estes sistemas de indicadores estão organizados em temas, de acordo com os domínios definidos no Acordo de
Parceria (Portugal 2020) entre Portugal e a Comissão Europeia, aprovado em julho de 2014.

-4-

O sistema de indicadores de contexto
fornece informação de natureza social,
económica, ambiental e territorial, relevante
para a monitorização das dinâmicas regionais
que constituem o contexto em que decorre a
implementação do Portugal 2020.

O sistema de indicadores de resultado
pretende quantificar o progresso alcançado
relativamente às prioridades de investimento,
através da monitorização face à meta
estabelecida e acordada com a Comissão
Europeia.

Estes sistemas integram informação estatística oficial, garantindo o acesso, por parte das entidades públicas e
privadas e do público em geral, a um importante instrumento de análise para a monitorização e avaliação das
Políticas de Desenvolvimento Regional e de Coesão.

O dossiê temático encontra-se em desenvolvimento
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ACOMPANHE AS ESTATÍSTICAS
ECONÓMICAS
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EMPRESAS
ANUALMENTE EM MARÇO
EMPRESAS EM PORTUGAL Publicação que disponibiliza os principais indicadores estatísticos
caracterizadores da estrutura e evolução do setor empresarial português, obtidos a partir dos resultados
definitivos do Sistema de Contas Integradas das Empresas, referentes ao ano n-2. Estes resultados são
igualmente divulgados em Destaque à Comunicação Social. Disponibilizados 163 indicadores.

DESTAQUE
VAB do setor não financeiro cresceu 5,8%, em termos nominais, em 2015
6 de março de 2017
DEMOGRAFIA DAS EMPRESAS Os resultados obtidos a partir desta operação estatística são divulgados e
apresentados na publicação “Empresas em Portugal”. Disponibilizados 16 indicadores.

ANUALMENTE EM SETEMBRO
Resultados provisórios do Sistema de Contas Integradas das Empresas, referentes ao ano n-1, divulgados
em Destaque à Comunicação Social. Disponibilizados 32 indicadores.

DESTAQUE
VAB das empresas não financeiras cresceu 4,8%, em termos nominais - 2015
28 de setembro de 2016
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EMPRESAS
EM OUTUBRO
ESTATÍSTICAS DAS FILIAIS DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS É divulgado um destaque à Comunicação Social,
com a análise sobre os principais resultados desta operação estatística. Disponibilizados 17 indicadores.

DESTAQUE
Filiais estrangeiras reforçaram peso no VAB e no Emprego - 2015
2 de dezembro de 2016

EM NOVEMBRO
ESTATÍSTICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS EMPRESAS Os principais resultados obtidos a partir do Inquérito com a
mesma designação são divulgados sob a forma de destaque à Comunicação Social. Disponibilizados 10 indicadores.

DESTAQUE
Valor dos serviços prestados às empresas cresceu 2,5% e o Pessoal ao serviço aumentou 5,0% - 2015
30 de novembro de 2016
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AGRICULTURA
NO FINAL DE CADA MÊS
BOLETIM MENSAL DA AGRICULTURA E PESCAS Apenas 20 dias após o período de referência, o INE publica online
informação de conjuntura sobre Produção Vegetal e Animal, índices de preços agrícolas e o setor da Pesca.

EM FEVEREIRO, JUNHO, AGOSTO E NOVEMBRO
PREVISÕES AGRÍCOLAS Informação de caráter previsional, divulgada em Destaque à Comunicação Social.

DESTAQUE

Seca afeta campanha de regadio e obriga à redução das áreas das culturas de primavera/verão no
Alentejo - Maio de 2017
21 de junho de 2017
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ESTATÍSTICAS DA PESCA Publicação sobre o setor da Pesca em Portugal, divulgada também em Destaque à Comunicação
Social. Disponibilizados 30 indicadores.

DESTAQUE
Receita do pescado transacionado em lota, impulsionada pelo aumento do preço médio, aumenta
3,3% e ascende a 269,5 milhões de euros - 2016
31 de maio de 2017
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ANUALMENTE EM MAIO

ANUALMENTE EM JULHO
ESTATÍSTICAS AGRÍCOLAS Publicação sobre agricultura e alguns setores da economia nacional relacionados com o setor
agrícola, incluindo assuntos tão diversificados como, e a título de exemplo:
•
•
•
•

Agricultura e ambiente
Indústrias agroalimentares
Comércio internacional de produtos agrícolas e florestais
Segurança alimentar

São divulgados 200 indicadores. Divulgada também em Destaque à Comunicação Social

DESTAQUE
Ano agrícola 2014/2015 globalmente positivo para as produções agrícolas
05 de setembro de 2016

COM PERIODICIDADE SUPRA ANUAL
BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA (de 5 em 5 anos) Publicação na qual se mede o consumo alimentar do ponto de vista da oferta
dos alimentos, enquadrando as disponibilidades alimentares e a respetiva evolução em Portugal, em termos de produtos, nutrientes e
calorias. A última edição (2012-2016) foi divulgada em abril de 2017.
São disponibilizados 31 indicadores. Também divulgada em Destaque à Comunicação Social

DESTAQUE
Disponibilidades alimentares por adulto são quase duas vezes o consumo recomendado - 2012-2016
07 de abril de 2017
ESTRUTURA DAS EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS (de 3 em 3 anos) Publicação com dados e análise de informação estatística que caracteriza
a agricultura portuguesa, nomeadamente a estrutura fundiária, os sistemas produtivos e a mão-de-obra e população agrícolas, no plano
nacional e face a outros Estados-membros da União Europeia.
Também divulgada em Destaque à Comunicação Social. São disponibilizados 1150 indicadores. Próxima edição em novembro de 2017

DESTAQUE
Inquérito à estrutura das explorações agrícolas 2013: um retrato com duas realidades
28 de novembro de 2014
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AMBIENTE
ANUALMENTE
ESTATÍSTICAS DO AMBIENTE Publicação editada em dezembro, com Informação detalhada do setor, também
divulgada em Destaque à Comunicação Social. Disponibilizados 252 indicadores.

DESTAQUE

Contexto socio-económico e condições meteorológicas criaram novas pressões ambientais - 2015
21 de dezembro de 2016

INDÚSTRIA
ANUALMENTE
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ESTATÍSTICAS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL Publicação editada em novembro, que divulga as estatísticas da
produção industrial em termos de produtos produzidos (em volume), de produtos vendidos (em volume e valor) e
de prestação de serviços (em valor), elaboradas a partir dos resultados do Inquérito Anual à Produção Industrial.
Esta informação é divulgada igualmente em Destaque à Comunicação Social. Disponibilizados 3 indicadores.

DESTAQUE

Crescimento nominal da Produção Industrial acentuou-se, em 2015
21 de novembro de 2016
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MENSALMENTE
ATIVIDADE TURÍSTICA Destaque mensal (45 dias após o mês de referência da informação) com os resultados dos
inquéritos dirigidos à Hotelaria, Colónias de Férias e Pousadas da Juventude e ainda Parques de Campismo.
Apresentam-se resultados de hóspedes, dormidas, países de residência dos hóspedes e ainda informação sobre
taxas de ocupação, proveitos e rendimento por quarto, com ventilação regional e por tipologia/categoria dos
estabelecimentos. Estão associados 12 indicadores.
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TURISMO

DESTAQUE

Páscoa impulsiona atividade na hotelaria – abril 2017
14 de junho de 2017

TRIMESTRALMENTE EM JANEIRO, MAIO, JULHO E OUTUBRO
PROCURA TURÍSTICA DOS RESIDENTES Destaque trimestral (4 meses após o trimestre de referência) com os resultados
do Inquérito às Deslocações dos Residentes, com informação sobre os turistas residentes em Portugal e as suas viagens,
com 10 indicadores trimestrais associados.

DESTAQUE

Viagens turísticas dos residentes aumentaram no 4º T e no ano de 2016, mas com desaceleração
02 de maio de 2017

ANUALMENTE
ESTATÍSTICAS DO TURISMO Publicação anual editada em agosto sobre estatísticas de Turismo em duas vertentes:
- a procura por parte dos residentes em Portugal, com resultados sobre as viagens turísticas e o excursionismo
(deslocações de um só dia), a que correspondem 30 indicadores;
- a oferta e ocupação de alojamento turístico, incluindo hotelaria, campismo, colónias de férias e pousadas de
juventude, bem como alojamento local e turismo no espaço rural/habitação, com um total de 41 indicadores.
A esta publicação está associado um Destaque à Comunicação Social.

DESTAQUE

Atividade Turística manteve resultados positivos, em 2015
28 de julho de 2016
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TRANSPORTES
TRIMESTRALMENTE EM ABRIL, JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO
ATIVIDADE DOS TRANSPORTES Destaque trimestral (3 meses após o período de referência) com resultados
sobre Estatísticas dos Transportes, os quais resultam de inquéritos executados pelo INE, bem como de diversas
fontes administrativas, abrangendo os transportes rodoviários, ferroviários, marítimos, fluviais e aéreos (total de
45 indicadores disponíveis).

DESTAQUE

Passageiros em transporte aéreo continuam a aumentar de forma significativa; Movimento de
mercadorias acelera nos portos e recupera por via rodoviária - 1.º Trimestre de 2017
27 de junho de 2017

ANUALMENTE
ESTATÍSTICAS DOS TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES Publicação anual, editada em novembro, que inclui resultados
sobre:
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- Transporte ferroviário: infraestruturas e transporte ferroviário pesado e ligeiro (18 indicadores);
- Transporte rodoviário: infraestruturas, sinistralidade, consumo de combustíveis, parque de veículos, venda de
veículos, transporte rodoviário de mercadorias e de passageiros (52 indicadores);
- Transporte marítimo: movimentação de mercadorias e de passageiros (24 indicadores);
- Transporte fluvial: resultados de transporte fluvial de passageiros e de veículos (4 indicadores);
- Transporte aéreo: empresas portuguesas e movimento de passageiros e mercadorias (22 indicadores);
- Transporte por conduta: transporte de mercadorias em gasoduto e em oleoduto;
- Comércio internacional por modos de transporte: resultados em toneladas e valor (4 indicadores);
- Comunicações: resultados dos setores de Telecomunicações e Serviços Postais (49 indicadores).
A esta publicação está associado um Destaque à Comunicação Social.

DESTAQUE

Apesar da desaceleração do VAB, movimentos de mercadorias e de passageiros aumentaram em
praticamente todos os modos de transporte, em 2015
09 de novembro de 2016
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MENSALMENTE
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CONSTRUÇÃO

LICENCIAMENTO DE OBRAS Divulgação mensal de indicadores sobre edifícios e fogos licenciadas pelas Câmaras
Municipais, 40 dias após o mês de referência (total de 4 indicadores disponíveis).

TRIMESTRALMENTE EM MARÇO, JUNHO, SETEMBRO E DEZEMBRO
OBRAS CONCLUÍDAS Destaque trimestral (75 dias após o período de referência) com resultados sobre edifícios e fogos
concluídos, com base nos dados das Câmaras Municipais e em estimativas (1 indicador disponibilizado).

DESTAQUE

Edifícios licenciados aumentaram 28,1% e edifícios concluídos cresceram 15,9% - 1º trimestre de 2017
14 de junho de 2017

ANUALMENTE
ESTATÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO Publicação anual editada em julho, que disponibiliza um vasto conjunto
de indicadores sobre a construção e habitação em Portugal, com destaque para as estimativas do parque habitacional,
operações sobre imóveis e para elementos informativos sobre o mercado de habitação, nomeadamente vendas de
alojamentos familiares, evolução de preços, valores de avaliação de peritos ao serviço de instituições bancárias e evolução
dos custos de construção. A esta publicação está associado um Destaque e a divulgação de 55 indicadores.

DESTAQUE

Número de fogos cuja construção foi licenciada em 2015 aumentou pela primeira vez desde 2000
18 de julho de 2016

OPERAÇÕES SOBRE IMÓVEIS Divulgação anual (em setembro) de indicadores sobre compra e venda de imóveis (nº e
valor), contratos de mútuo com hipoteca (nº e valor) e valor do crédito hipotecário concedido, com desagregação mensal e
por município, com base na informação da Direção-Geral da Política de Justiça (total de 12 indicadores disponíveis).
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COMÉRCIO INTERNO
ANUALMENTE
ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO Publicação anual editada em dezembro, dedicada ao Comércio Interno, salientando-se:
- variáveis económicas a partir do Sistema de Contas Integradas das Empresas,
- empresas de Comércio: repartição do volume de negócios por mercadorias vendidas, segundo a sua classificação
(CPA), abrangendo os setores automóvel, grossista e retalhista (6 indicadores);
- unidades comerciais de dimensão relevante: repartição do volume de negócios por mercadorias vendidas segundo a
sua classificação (CPA) ainda características dos estabelecimentos, com detalhe regional (8 indicadores).
A esta publicação está associado um Destaque à Comunicação Social.

DESTAQUE

Empresas de Comércio com aumentos no volume de negócios, margem comercial e emprego, em 2015
23 de dezembro de 2016

COMÉRCIO INTERNACIONAL
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MENSALMENTE
COMÉRCIO INTERNACIONAL Destaque mensal (40 dias após o mês de referência da informação) com os resultados
mensais preliminares das estatísticas do Comércio Internacional de Bens (exportações e importações). Periodicamente
o destaque inclui análises detalhadas, com temas relevantes sempre que tal se justifique. Estão associados 25
indicadores, com desagregação por produto e por país.

DESTAQUE

As exportações e importações aumentaram 0,4% e 10,8%, respetivamente, em termos nominais – Abril de 2017
9 de junho de 2017

De acordo com a Política de Revisões em vigor, são ainda divulgados resultados anuais preliminares em maio (N+1),
resultados anuais provisórios em setembro (N+1) e resultados anuais definitivos em maio (N+2).

voltar

INEWS nº 32
JUNHO’ 2017

ANUALMENTE
ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL Publicação anual, editada em setembro/outubro, que divulga os resultados
provisórios das estatísticas do Comércio Internacional de Bens, que incluem as estatísticas do Comércio Intra-UE, obtidas
através da informação proveniente do Sistema Intrastat, e as estatísticas do Comércio Extra-UE, baseadas nas declarações
alfandegárias. A esta publicação está associado um Destaque e a divulgação de 42 indicadores.

DESTAQUE

Em termos nominais, em 2015 as exportações aumentaram 3,7% e as importações cresceram 2,2%
21 de setembro de 2016

COMÉRCIO INTERNACIONAL POR CARACTERÍSTICAS DAS EMPRESAS Destaque anual, divulgado em outubro, que divulga
os principais resultados sobre o Comércio Internacional de Bens por Características das Empresas, que contêm informação
sobre as empresas exportadoras/importadoras de bens de acordo com as suas características, salientando-se o grau de
concentração das exportações e das importações bem como a evolução do grau de exposição das empresas a países clientes/
fornecedores. São divulgados 40 indicadores associados.

DESTAQUE

Cerca de 70% das empresas exportadoras e 87% das empresas importadoras realizaram transações apenas
com um país – 2015
25 de outubro de 2016
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INE RECRUTA ENTREVISTADORES
NAS ÁREAS METROPOLITANAS DE
LISBOA E DO PORTO
O INE está a preparar o Inquérito à Mobilidade nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, a realizar entre outubro e
dezembro de 2017. Neste contexto, recruta Entrevistadores/as para as referidas Áreas Metropolitanas.
O IMOB 2017 tem como objetivo conhecer:
Os padrões de mobilidade diária da população residente
A opinião dos utilizadores de transporte individual ou coletivo
As motivações que conduzem às opções de transporte
Os resultados serão relevantes para avaliar e projetar as políticas públicas de mobilidade e transportes.
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Perfil das/os candidatas/os
• Idade igual ou superior a 18 anos
• Habilitações mínimas ao nível do ensino secundário
• Disponibilidade de tempo adequada (incluindo fins de semana)
• Disponibilidade de transporte próprio e de carta de condução
• Residência próxima das áreas de trabalho e conhecimentos da geografia local
• Competências na utilização de tecnologias de informação
• Capacidade para estabelecer contactos interpessoais
• Cordialidade, método e rigor

Peça o seu formulário de candidatura através do e-mail: mob@ine.pt

Não fique à espera.

Temos lugar para si.

Candidaturas abertas em ine.pt

O INE lançou, em junho de 2017, o primeiro Inquérito às
Práticas de Gestão (IPG) junto de 4 469 empresas residentes
em Portugal, com atividade em 2016.
O IPG é dirigido aos membros da gestão de topo das
empresas, pretendendo conhecer a sua perceção
relativamente às práticas de gestão das empresas que
gerem e avaliar a importância dessas práticas na sua
produtividade, e noutros indicadores chave de desempenho.
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INQUÉRITO ÀS PRÁTICAS DE
GESTÃO
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Este inquérito visa conhecer em que
medida as práticas de gestão influenciam
a performance e a competitividade das
empresas

Trata-se de um inquérito de natureza qualitativa constituído
por três módulos principais: A- Caracterização da empresa; BPráticas de gestão da empresa; C- Informação do membro da
gestão de topo responsável pela informação.
O IPG, bem como o Inquérito aos Custos de Contexto
anteriormente realizado, incluem-se num conjunto de
operações estatísticas que visam acompanhar de perto os
fatores que condicionam a competitividade das empresas num
contexto de crescente integração na economia global

A divulgação de resultados está prevista para novembro de 2017

-15-

INEWS nº 32
JUNHO’ 2017
voltar

CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL
TIPO DA EDUCAÇÃO
A Secção Permanente de Coordenação Estatística, do Conselho Superior de
Estatística – CSE, adotou para utilização pelas entidades do Sistema Estatístico
Nacional as versões traduzidas das seguintes nomenclaturas, originalmente
aprovadas pela UNESCO e estabilizadas a nível internacional:
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- Classificação Internacional Tipo da Educação 2011
(CITE ou ISCED 2011) – 52ª Deliberação do CSE.
Constitui o quadro de referência para a produção de
estatísticas da educação e preparação de políticas
nesta área, tendo por base um conjunto de conceitos
acordados internacionalmente, o que permite garantir a
comparabilidade dos indicadores obtidos. Para além da
tradução, o Conselho validou ainda as regras a adotar no
que respeita ao quadro de equivalência entre os níveis
ISCED 97, ISCED 2011 e os níveis de escolaridade vigentes
no sistema de educativo nacional. Para efeitos de reporte
de informação a organismos internacionais a ISCED 2011
passou a ser obrigatória a partir de 2014.

- Classificação Internacional Tipo da Educação: Áreas
da Educação e Formação 2013 (CITE-F/2013) - 51ª
Deliberação do CSE. Construída com base na CITE 2011
para as áreas de educação e formação, veio substituir a
Classificação Nacional das Áreas de Formação (CNAEF),
em vigor desde 2003. A sua utilização é obrigatória, desde
2016, pelas Autoridades Estatísticas no que respeita ao
reporte de informação estatística a nível internacional,
sempre que esteja em causa informação sobre áreas de
educação e formação.

Em ambos os casos, existiu um trabalho prévio de Grupos de Trabalho do CSE,
tendo este aprovado uma recomendação no sentido de vir a ser feita a adoção das
classificações pelas entidades da Administração Pública em geral, permitindo a
apropriação de informação administrativa para fins estatísticos.
As Deliberações foram publicadas em Diário da República.
As Classificações estão disponíveis no Portal do INE em http://smi.ine.pt
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A CARTA DA
QUALIDADE DO INE

21 anos após a 1ª edição

A Qualidade da produção estatística e dos serviços prestados foi,
desde sempre, apanágio da atividade do Instituto Nacional de
Estatística. A Carta da Qualidade, instrumento proeminente da
gestão da Qualidade, estabelece os compromissos do Instituto
no que diz respeito à relação com utilizadores, respondentes e
demais stakeholders e sustenta a confiança dos utilizadores nas
estatísticas oficiais e na Instituição.

voltar

Carta da Qualidade do INE - 21 anos, quatro
edições, a mesma preocupação transversal:
a melhoria constante do serviço
prestado à Sociedade

Veja as quatro edições publicadas, os seus aspetos mais relevantes e o contexto em que surgiram
• Adoção da Carta para a Qualidade nos
Serviços Públicos, no seio da Administração
Pública (1993), onde o cidadão passa a ser o
foco das atenções do serviço público;
• A 1ª edição da Carta da Qualidade do INE
afirma-se como a garantia de cumprimento
dos princípios de atendimento,
acessibilidade, audição do utilizador
e eficiência, e estabelece padrões e
indicadores de qualidade.

3ª Edição

• Inclusão do enquadramento legal do Instituto,
com referência à nova Lei do SEN, bem como
o alinhamento com a 1ª versão do Código de
Conduta para as Estatísticas Europeias;
• Destaque para a Missão, Visão para 2012 e
Valores do INE;
• Alargamento dos compromissos assumidos a
novas realidades, nomeadamente os diferentes
modos de recolha e formatos de difusão.
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1ª Edição

1996 1997 1998 1999
2ª Edição

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
• Nova definição da Qualidade, fruto do
Decreto-Lei nº 166 - A/99, de 13 de
maio, com destaque para “uma maior
eficiência dos serviços, simplificação
dos processos e satisfação das
necessidades do cidadão”;
• 1ª atualização da Carta da Qualidade,
com destaque para o novo layout, e
1ª versão inglesa.

2013 2014 2015 2016

• Versão atualmente em vigor, que corresponde à
renovação dos compromissos assumidos na 3ª edição
e 2ª versão do Código de Conduta para as estatísticas
Europeias;
• Melhoria da eficiência dos processos e aumento da
satisfação dos utilizadores suportados pelo maior
comprometimento da organização e uma relação mais
próxima com a Sociedade;
• 2ª tradução da Carta para inglês.

Relembre aqui os compromissos públicos do INE patentes na 4ª edição da Carta

4ª Edição

2017

SATISFAÇÃO
DOS UTILIZADORES

O Serviço de Apoio a Clientes do INE é avaliado de
forma contínua pelos seus utilizadores. Ao longo
dos anos, esta avaliação tem sido muito positiva.

O Serviço de Apoio a Clientes é responsável pela resposta aos
pedidos de informação estatística. No 1º trimestre de 2017,
reportam-se os seguintes resultados:

Relativamente à procura de informação, destaque para a
Terminologia estatística, primeiro lugar da lista dos temas
solicitados:
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JUNHO: SATISFAÇÃO DOS
UTILIZADORES
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TEMAS MAIS SOLICITADOS

Destinatários
[1635]

Respostas
[29,1%]

A taxa de participação no inquérito
foi de aproximadamente 30%

Nível médio de satisfação

0,72 SREi

1º

Terminologia estatística

2º

População

3º

Comércio internacional

4º

Preços

5º

Empresas
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0,04 SRE
Assistiu-se neste período a um nível médio de satisfação dos utilizadores do Serviço
de Apoio a Clientes de 0,72 SRE.
Acima do nível médio de satisfação situou-se a avaliação referente à “Competência
dos técnicos”, à “Qualidade do serviço”, ao “Tempo de resposta” e à “Satisfação
global”. A “Comunicação sobre atrasos imprevistos” foi o único aspeto a ser
classificado abaixo de 0,70 SRE.

i
SRE = Saldo de Respostas Extremas, cujos valores variam entre -1 e 1, estando associados aos seguintes níveis de satisfação / insatisfação: “1” – totalmente satisfeito; “-1” – totalmente insatisfeito;
os valores perto de “0” estão associados a graus de satisfação/insatisfação pouco expressivos. Considera-se que um resultado superior a 0,5 SRE constitui um nível de satisfação elevado.
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Nível médio de satisfação
Competência dos técnicos

0,78

Qualidade do serviço prestado

0,77

Tempo de resposta

0,76

Satisfação global

0,73

Nível médio de satisfação

0,72

Utilidade da informação

0,72

Clareza da resposta

0,72

Expectativas face ao serviço prestado

0,70

Adequação da resposta

0,70

Comunicação sobre atrasos imprevistos
-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1

0,60

0

0,1 0,2

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

0,8 0,9

SRE

Aspetos em destaque
pelos utilizadores

1

Competência
dos técnicos

2

Qualidade do
serviço

3

Tempo de
resposta

Mantiveram-se valores bastante elevados para os diferentes grupos de utilizadores.
Destaca-se a avaliação muito positiva de Administração Pública e Empresa privada.

-201
0,8
0,6
0,4

[0,80]
Administração
Pública

[0,63]
Educação

[0,78]
Empresa
privada

[0,68]
Particulares

SRE

0,2
0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1

Nível de satisfação por
tipo de utilizador

Nível médio de
satisfação

[0,71]
Outros

1
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REALIZADO RECENTEMENTE
OBJECTIVO
Dar a conhecer como é calculado e para que serve o
Índice de preços no consumidor.

RESPONSÁVEL PELA SESSÃO
Núcleo de Estatísticas dos Preços e Serviço de Difusão

DESTINATÁRIOS
Público em geral

NOVA EDIÇÃO EM OUTUBRO
CONTEÚDO
• O que é o Índice de Preços no Consumidor (IPC) e para que
serve?
• O que é o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC)
e para que serve?
• Como é calculado o IPC?
• A recolha de preços e o tratamento da informação
• A série longa do IPC
• A Ferramenta de atualização de valores com base no IPC

LOCAL
Instituto Nacional de Estatística (edifício sede)
Av. António José de Almeida, Lisboa - Sala 316

INSCRIÇÕES NOS SEMINÁRIOS PORTAS ABERTAS
Utilize o formulário on-line, para efetuar a sua inscrição, disponível nesta página: www.ine.pt/portasabertas
A participação é gratuita, mas de inscrição obrigatória. O número de lugares é limitado. A sessão só se realiza se houver um
número mínimo de inscrições, nesse caso, os participantes serão contactados no dia anterior.
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INQUÉRITOS
PUBLICAÇÕES
DESTAQUES
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INQUÉRITOS EM JULHO 2017

Temas

Forma de Recolha
dos Dados

Abate de Aves e Coelhos Aprovados para Consumo
Público

Internet

Administração Pública Local

Internet

Alterações de Utilização dos Edifícios

Internet

Ambiente

Internet

Temas

Forma de Recolha
dos Dados

Pescadores Matriculados por Segmento de Pesca

Internet

Praticas de Gestão

Internet

Preços de Materiais de Construção

Internet

Preços de Meios de Produção

Internet

Preços de Produtos Agricolas

Internet

Preços na Produção de Produtos Industriais

Internet

Primeira Transformação de Resina

Internet

Produção Animal - Manifesto de produção de lã

Internet

Produção de Azeite

Internet

Associações, Uniões, Federações e Confederações
Patronais

Internet

Avicultura (aves, aviários, incubadoras)

Internet

Comércio Internacional

Internet

Comércio Interno

Internet

Conjuntura: Investimento/ Construção/ Indústria/
Comércio/ Serviços

Produção Industrial

Internet

Internet

Produção Vegetal - Árvores de Fruto e Oliveiras

Internet

Custo do Trabalho

Internet

Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas

Internet

Produção Vegetal - Aquisição de Tomate para a
Indústria

Internet

Empresas Construção

Internet

Publicações Periódicas

Internet

Empresas Não Financeiras

Internet

Recolha, Tratamento e Transformação do Leite

Internet

Entidades Detentores de Corpos de Bombeiros

Internet

Resíduos Urbanos e Não Urbanos

Internet

Espetáculos ao Vivo

Internet

Serviços Prestados às Empresas

Internet

Trabalhos de Remodelação de Terrenos

Internet
Internet

Financiamento Público de Atividades Culturais,
Criativas e Desportivas

Internet

Transporte Fluvial de Passageiros e Veículos

Gado Abatido e Aprovado para Consumo Público

Internet

Transporte por Metropolitano

Internet

Transporte Rodoviário de Mercadorias

Internet

Transporte Rodoviário de Passageiros

Internet

Utilização de Tecnologias da Informação e da
Comunicação nas Empresas

Internet

Volume de Negócios e Emprego no Comércio a
Retalho/ Indústria/ Serviços

Internet

Galerias de Arte e Outros Espaços de Exposições
Temporárias

Internet

Hospitais

Internet

Leite de Vaca e Produtos Lácteos

Internet

Licenciamento de Obras

Internet

Museus

Internet

Obras de Edificação e de Demolição de Edifícios

Internet

Permanência na Hotelaria, Parques de Campismo
e Colónias de Férias

Internet

Perspetivas de Exportação de Bens

Internet

Conclusão de Obras e sua Utilização

Postal/Telefone

Paridades do Poder de compra

Presencial

Preços no Consumidor

Presencial

Às Famílias
Temas

Forma de Recolha
dos Dados

Temas

Forma de Recolha
dos Dados

Conjuntura: Consumidores

Telefone

Rendas de Habitação

Deslocação dos Residentes

Telefone

Situação Financeira das Famílias

Presencial

Telefone/Presencial

Utilização das TIC pelas Familias

Presencial

Emprego

Telefone/Presencial
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Às Organizações/ Empresas/ Estabelecimentos
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PUBLICAÇÕES MAIS RECENTES
ESTATÍSTICAS
DA PESCA 2016
ISSN 0377-225-X

2016

Edição 2017

Estatísticas da Pesca

e
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Estatísticas
oficiais

O INE e a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos
voltam a associar-se às comemorações do Dia do Pescador (31 de maio)
disponibilizando um conjunto de informação, desagregada até ao nível NUTS II,
relativa às Pescas em Portugal, bem como a alguns sectores da economia nacional
relacionados.
A publicação compõe-se de nove capítulos temáticos: População da pesca,
sinistralidade e formação; Estruturas da pesca; Mercado dos produtos da pesca e
estruturas organizativas; Descargas e capturas; Aquicultura e salicultura; Indústria
transformadora dos produtos de pesca e aquicultura; Comércio internacional;
Economia da pesca; Principais stocks e Níveis de exploração, os quais incluem uma
análise de resultados e os respetivos quadros de informação.

SISTEMA INTEGRADO DE MATRIZES SIMÉTRICAS INPUT-OUTPUT 2013
Esta monografia apresenta as matrizes para a Economia Portuguesa, tendo como base o ano de 2013, que
propiciam uma análise das interações entre as diversas atividades económicas internas e destas com o
exterior em termos de transações de bens e serviços.
O sistema revela, essencialmente, como cada ramo homogéneo de atividade é simultaneamente
fornecedor e cliente. Como fornecedor, disponibiliza o seu produto para consumo de outros ramos e para
procura final, enquanto, como cliente, adquire produtos de outros ramos, efetua importações e adquire
serviços de fatores produtivos.
Através das interações que, deste modo, se estabelecem, o sistema permite avaliar efeitos de choques
económicos, nomeadamente expressos por variações de componentes da procura final sobre a conjuntura
da atividade económica.
Em www.ine.pt, na área “Contas Nacionais”, é disponibilizado o conjunto completo de matrizes
detalhadas (82x82 produtos).

INSTITUTD NACIONAL DE ESTAT!STICA
STATISTICS PORTUGAL

•

voltar

Apresenta uma caraterização da mortalidade por causas de morte em Portugal, que abrange
todos os óbitos de residentes e não residentes ocorridos no País, durante o ano de 2015.
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CAUSAS DE MORTE 2015

Os resultados estatísticos apresentados têm origem na informação registada no Sistema
Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC) e no Sistema de Informação dos Certificados de
Óbito (SICO) até março de 2017, sendo ainda provisórios.

e

Estatísticas
oficiais

A informação encontra-se organizada em fichas individuais para 55 grupos de causas de morte,
tendo-se tomado como referência a lista da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE) - OECD Health Data.
Para cada causa ou grupo de causas de morte, são apresentadas as contagens do número de
óbitos por sexo, grupos etários e regiões de residência, bem como um conjunto de indicadores
derivados.
Inclui, ainda, os quadros de dados, com informação desagregada por NUTS I, II e III, sexo e
grupos etários decenais (ou por grandes grupos etários, tais como, “ menos de 65 anos ou 65 e
mais anos”), um capítulo com a metodologia de cálculo dos indicadores derivados e ainda a lista
das causas de morte em análise, com a respetiva codificação em CID-10.

BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA 2012-2016

Balança Alimentar Portuguesa 2012-2016

e

Edição 2017

Este estudo estatístico, de periodicidade quinquenal e desagregação geográfica
ao nível de NUTS I, constitui um instrumento analítico fundamental para o
conhecimento da situação alimentar e nutricional da população portuguesa,
assumindo-se como um quadro alimentar global, expresso em consumos brutos
médios diários que se traduzem em calorias, proteínas, gorduras, álcool e
hidratos de carbono.

Estatísticas
oficiais

Constituindo uma base de dados vasta e complexa, a Balança Alimentar
Portuguesa possibilita a elaboração de diversos tipos de análises numéricas,
desde a evolução da produção e seu contributo para os níveis alimentares, até
ao modo de sustentação destes níveis à custa de trocas comerciais externas,
fornecendo, ainda, indicadores da capacidade de abastecimento interno.
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ESTATÍSTICAS DA SAÚDE 2015
Disponibiliza os principais dados estatísticos sobre o setor da saúde em Portugal,
desagregados até ao nível NUTS III, organizados em nove subtemas: Hospitais;
Farmácias e medicamentos; Pessoal de saúde inscrito; Partos; Mortalidade geral;
Mortalidade infantil; Mortalidade neonatal; Mortalidade fetal.
Inclui-se uma breve descrição das operações estatísticas que estão na origem dos
dados publicados, bem como dos conceitos e classificações utilizados.

REVSTAT - STATISTICAL JOURNAL
Vol. 15, Number 2, April 2017

-26-

Special Issue on “Distribution Theory, Estimation and Inference”
In honor of Professors Bimal Sinha and Bikas Sinha
70 th Birthday

Publicação científica de referência, com edição exclusiva em língua inglesa, constituída por artigos
de elevado interesse científico, nas áreas da Probabilidade e da Estatística, que contribuem para a
divulgação de métodos estatísticos inovadores aplicados a problemas reais.

Eis o Índice de artigos:
Inference for Multivariate Regression Model based on synthetic data generated under Fixed-Posterior Predictive
Sampling: comparison with Plug-in Sampling
Ricardo Moura, Martin Klein, Carlos A. Coelho and Bimal Sinha
Value-at-Risk Estimation and the PORT Mean-of-order-p Methodology
Fernanda Figueiredo, M. Ivette Gomes and Lígia Henriques Rodrigues
Weighted-type Wishart Distributions with application
Arashi, Bekker and van Niekerk
Bivariate Beta and Kumaraswamy models with independent gamma components
Barry C. Arnold and Indranil Ghosh
Improved Penalty Strategies in Linear Regression Models
Bahadir Yϋzbasi, S. Ejaz Ahmed and Mehmet Gϋngӧr
Open Markov Chain Schme Models
M.L. Esquível, G.R. Guerreiro and J.M. Fernandes
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BROCHURA EM PORTUGUÊS, ESPANHOL E INGLÊS
PENÍNSULA IBÉRICA EM NÚMEROS 2016
PENÍNSULA IBÉRICA EN CIFRAS 2016
THE IBERIAN PENINSULA IN FIGURES 2016
Índice Contenido Index

PENÍNSULA IBÉRICA
THE IBERIAN PENINSULA

2016

em números
en cifras
in figures

P

PENÍNSULA IBÉRICA THE IBERIAN PENINSULA

Apresenta a situação de Portugal e Espanha relativamente a um conjunto de indicadores
que cobrem, numa abordagem genérica, os grandes temas que caraterizam a vida
das nossas sociedades, revelando ainda a posição que cada um dos países ocupa no
contexto da União Europeia, relativamente a alguns indicadores, em áreas temáticas
tão diversas como a tecnologia e o mercado de trabalho, passando pela educação e
pelos transportes. Nalguns casos, a informação é apresentada com detalhe e nível
regional.

em

[1]

BROCHURA EM PORTUGUÊS E INGLÊS

PORTUGAL EM NÚMEROS 2016
PORTUGAL IN FIGURES 2016
Divulga informação estatística de síntese organizada em quatro áreas: O Território, As
Pessoas, A Atividade económica e o Estado, de interesse relevante para a sociedade
em geral.
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O INE VAI DIVULGAR

Para mais informações sobre
destaques à comunicação social:
Serviço de Comunicação
Telefone: 218 426 110 - sci@ine.pt

EM JULHO DE 2017
INFORMAÇÃO À COMUNICAÇÃO SOCIAL

PERÍODO DE
REFERÊNCIA

DATA DE
DIVULGAÇÃO*

Índice de Custos de Construção de Habitação Nova e Índice de Preços de Manutenção e
Reparação Regular da Habitação

maio de 2017

06 de julho

Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na
Indústria

maio de 2017

07 de julho

1.º Semestre de 2017

07 de julho

Estatísticas do Comércio Internacional

maio de 2017

10 de julho

Índice de Produção, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Construção e
Obras Públicas

maio de 2017

10 de julho

Inquérito de Conjuntura ao Investimento

11 de julho

Perspetivas de Exportação de Bens

-28-

Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas nos
Serviços

maio de 2017

11 de julho

Índice de Preços no Consumidor

junho de 2017

12 de julho

Atividade Turística

maio de 2017

14 de julho

2016

17 de julho

2015/2016

17 de julho

Índices de Preços na Produção Industrial

junho de 2017

19 de julho

Síntese Económica de Conjuntura

junho de 2017

19 de julho

2016

20 de julho

junho de 2017

20 de julho

1.º Trimestre de 2017

25 de julho

Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação

junho de 2017

27 de julho

Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores

julho de 2017

28 de julho

Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego

junho de 2017

28 de julho

Índice de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas no
Comércio a Retalho

junho de 2017

28 de julho

Índices de Produção Industrial

junho de 2017

28 de julho

Retrato Territorial de Portugal

2015

31 de julho

Estatísticas da Construção e Habitação
Orçamentos Familiares

Estatísticas Agrícolas
Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação
Procura Turística dos Residentes

* Datas de divulgação previstas. Em caso de eventual alteração a mesma será anunciada no Portal do INE, em Destaques/Calendário.

NO MUNDO
DA ESTATÍSTICA
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NO MUNDO DA ESTATÍSTICA

XXIII CONGRESSO DA SOCIEDADE
PORTUGUESA DE ESTATÍSTICA

18 a 21 de Outubro de 2017 - Instituto Universitário
de Lisboa (ISCTE-IUL)

voltar

O programa científico inclui sessões temáticas, sessões livres e sessões plenárias, por oradores convidados:
- Paula Brito - Faculdade de Economia da Universidade do Porto
- Feridum Turkman - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
- Peter W. F. Smith - University of Southampton
- Maurizio Vichi - Sapienza University of Rome
No dia 20 de outubro, será assinalado, em paralelo com o Congresso, o Dia Europeu da Estatística, com a presença de representantes
do INE, ESAC, SPE, EUROSTAT, FenStatS e do European Central Bank, entre outos. Lisboa será a “capital europeia da(s) Estatística(s)”.

-30-

O avolumar de informação nos vários domínios da Ciência e a
necessidade de integrar toda a informação disponível para responder
a questões específicas, têm catapultado a Meta-Análise para as luzes
da ribalta, nos últimos anos.

MINI-CURSO SOBRE META-ANÁLISE
POR FÁTIMA BRILHANTE,
UNIVERSIDADE DOS AÇORES

A Meta-Análise surge ligada às revisões sistemáticas e define-se,
em termos gerais, como a reanálise das análises estatísticas, com o
objetivo de combinar, sintetizar ou harmonizar a informação existente
sobre um determinado problema.

18 DE OUTUBRO

Neste minicurso, será dada uma panorâmica geral sobre os métodos mais utilizados em Meta-Análise, mais concretamente sobre
modelos, representações gráficas, análise de subgrupos, meta-regressão ou meta-análise cumulativa.
Serão, também, abordados os principais problemas que podem enviesar uma meta-análise, entre os quais o viés de publicação, e
como lidar com eles.
DATAS IMPORTANTES

31 de Julho - Limite para Inscrição a preços reduzidos
15 de Setembro - Limite para Inscrição de autores de comunicações

Mais Informação

XXIV Jornadas de Classificação e Análise de Dados –
JOCLAD 2017, decorreram em abril, no Porto (mais uma vez eleito como

As

o Melhor Destino Europeu), numa organização conjunta da Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto e da CLAD.
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NO MUNDO DA ESTATÍSTICA
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Estiveram presentes 84 participantes, tendo havido lugar a 43 comunicações orais (plenárias, temáticas e livres), 21 comunicações em
poster e dois minicursos. Os três dias de trabalho proporcionaram, também, excelentes oportunidades de diálogo entre os participantes.

Todas as sessões da JOCLAD 2017
mostraram a grande variedade e
dinamismo da investigação atual em

Data Science

Do programa social fez parte uma visita ao antigo Palácio da Bolsa, hoje sede da
Associação Comercial do Porto e o habitual jantar das Jornadas, este ano finalizado por
breve momento musical, com a participação de alguns colegas presentes.
Na sessão de encerramento, foi anunciado que as próximas Jornadas terão lugar na
Escola Naval, no Alfeite, onde Victor Lobo e a sua equipa serão os anfitriões.

A Comissão Organizadora Local das JOCLAD 2017
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mais informação
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NO MUNDO DA ESTATÍSTICA
ISI2017, 61º CONGRESSO MUNDIAL DE
ESTATÍSTICA
De 16 a 21 julho, em Marraquexe

O Congresso Mundial de Estatística do ISI (World Statistics
Congress) realiza-se a cada dois anos, em diferentes países,
sendo geralmente organizado em parceria com a entidade
nacional de estatística do país anfitrião.
Trata-se de um encontro que envolve milhares de participantes,
de todo o mundo, provenientes de Institutos Nacionais de
Estatística, associações de estatística, bancos centrais,
outras organizações internacionais, nacionais, e regionais,
universidades e setor privado.
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Este evento proporciona uma oportunidade única
para debater assuntos emergentes, a nível dos
desenvolvimentos em estatística, da partilha de boas
práticas e da troca de novas ideias e contactos

Existem também cursos temáticos, complementares.

Mais informação sobre o ISI2017
Em 2007, o INE de Portugal coorganizou, em Lisboa,
a 56ª edição do Congresso.

O INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE (ISI)
E OS SEUS CONGRESSOS MUNDIAIS
O ISI é uma organização fundada em Londres, em
1885. A sua Missão é promover a compreensão,
desenvolvimento e boas práticas, à escala
mundial, sob o lema: ‘A Ciência Estatística para
um mundo melhor’.
O ISI congrega sete Associações e cerca de 4500 membros
(individuais e organizações), em mais de 100 países, abrangendo
diversas áreas e interesses. O seu trabalho dentro da comunidade
estatística internacional é apoiado por comités permanentes e
operacionais, focus groups e redes regionais.
Trata-se de uma organização de alcance global
entre estatísticos - e interessados na Estatística ligada a organizações internacionais e nacionais,
com especial foco em organizações de apoio a
regiões em desenvolvimento no mundo. A maioria
dos INE, das sociedades de Estatística e dos bancos
centrais, de todo o mundo, são membros do ISI.

Saiba mais sobre anteriores congressos do ISI
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