Projeto n.º 7576
Apoio no âmbito do sistema de incentivos
Designação do projeto:: INE-iAP: Consumo e fornecimento de serviços
pelo INE na iAP (IAP)

Custo total elegível: 49 018 €
Apoio financeiro da UE: 27 915,75
915 € (56,95%)
Apoio financeiro público nacional:
nacional 21 102,25 € (43,05%)

Síntese do projeto:
O INE dispõe de dois sistemas que pretendem recorrer à funcionalidade de consumo e/ou
disponibilização de serviços na iAP:
iAP
•

Portal do INE - www.ine.pt

•

ENTR - Aplicação
plicação de gestão de entrevistadores (ENTR)

Na perspetiva do fornecimento de serviços, pretende-se
pretende se disponibilizar na iAP um conjunto de
serviços facilitando o acesso a informação já divulgada no Portal do INE, relevantes para os
cidadãos e outras entidades, dentro e fora da
d Administração Pública.
No âmbito do consumo de serviços da iAP pretende-se
pretende se aceder a serviços disponibilizados pela
DGITA e pelo Instituto da Segurança Social com o objetivo de agilizar o processo de
contratação de entrevistadores em regime de contrato de prestação de serviços (modalidade
de tarefa).
O Portal de Estatísticas Oficiais (Portal do INE) foi divulgado em junho de 2007, constituindoconstituindo
se desde então, como o principal meio de difusão de informação estatística do INE, conforme é
apresentado na “Politica
itica de Difusão do INE”. Desde então tem sofrido alterações pontuais, das
quais se destacam, a melhoria da acessibilidade, a implementação do acordo ortográfico e a
criação de novas áreas e conteúdos, inicialmente não previstos.

Desde a génese da criação do Portal do INE que o mesmo tem procurado ser um meio
aglutinador dos diversos canais de comunicação com os cidadãos. É possível pesquisar
informação e dados estatísticos, obter informação geográfica, consultar a metainformação
associada à produção estatística
stica (SMI), entrar na área da recolha de informação (WebInq),
encontrar toda a informação sobre as operações censitárias (Censos e Recenseamento
Agrícola), compreender a forma de organização do INE bem como apoiar o próprio
conhecimento e forma de utilização
utilização da estatística e das estatísticas (ALEA, RIIBES).
A necessidade de disponibilizar mais conteúdos, simplificar a navegação e, simultaneamente,
disponibilizar formas de acesso mais abrangentes e visualização da informação mais eficazes
que correspondam à satisfação das necessidades dos utilizadores, obriga a adaptar o portal a
novas realidades.
Pretende-se dotar o portal do INE de mais um canal de difusão e divulgação de informação
para a administração pública ao disponibilizar na iAP um conjunto de serviços
servi
facilitando o
acesso aos principais indicadores estatísticos (BDD) e ao Sistema de Metainformação (SMI), já
divulgados no Portal do INE, relevantes para os cidadãos e outras entidades, dentro e fora da
Administração Pública.
O INE já dispõe de uma Aplicação de gestão de entrevistadores (ENTR),
), a qual inclui a gestão
dos contratos e de toda a documentação associada. Ainda assim o processo de contratação é
muito moroso e relativamente pouco eficiente. Trata-se
Trata se de muitos contratos, que têm que ser
elaborados
orados individual e manualmente, a grande maioria concentrados num período de tempo
muito limitado. Adicionalmente existe por vezes a necessidade de estabelecer com urgência
novos contratos para colmatar falhas ou situações inesperadas.
O INE recorre regularmente
armente a entrevistadores em regime de contrato de prestação de serviços
(modalidade de tarefa) para a recolha de dados no âmbito dos inquéritos necessários à
produção estatística.
Para efeitos do processo de contratação dos entrevistadores, é necessário garantir que estes
não têm dívidas à Segurança Social nem às Finanças, pelo que, os entrevistadores têm de
entregar previamente ao INE duas declarações ou alternativamente, autorizar o INE a
consultar junto das entidades competentes a respetiva situação.
Oss Entrevistadores têm também de ter atividade aberta nas finanças, e fazer prova da mesma
através da entrega ao INE do respetivo comprovativo de abertura de atividade.
Com este projeto pretende--se
se agilizar, automatizar e modernizar a tarefa de obtenção de
comprovativos de ausência de dívidas dos entrevistadores à Segurança Social e às Finanças.
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