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Alteração de hábitos
Acessos à Internet em banda larga por 100 habitantes (%)
por tipo de rede
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Fonte: INE, Estatísticas das Comunicações,
consultado em http://www.ine.pt e acedido em 8 de abril de 2019
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Alteração de hábitos
Alojamentos (>=1 pessoa entre 16 e 74 anos de idade) com ligação
de internet de banda larga em casa (%)
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+ 13,5 pp acesso internet
banda larga nas FAMÍLIAS
Fonte: INE,Estatísticas da Sociedade da Informação,
consultado em http://www.ine.pt e acedido em 22 de Fevereiro de 2019
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Processo Produção Estatístico
GSBPM V.5
Operação

««

Processo Produção Estatístico
GSBPM V.5
Fase
Operação
Difusão:
Fase do
processo de
produção
estatística
que configura
o seu objetivo
final, o de
colocar à
disposição da
Sociedade a
informação
estatística
oficial de
qualidade

relevante
para toda a
Sociedade
Lei n.º 22/2008
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Processo Produção Estatístico
GSBPM V.5

A Politica de Difusão do INE tem com referência principal
os princípios fundamentais do Sistema Estatístico Nacional:
• independência técnica;
• segredo estatístico;
• qualidade;
• acessibilidade.
«

Necessidades dos utilizadores
Os utilizadores querem:
- Acesso livre; sem custos
- Acesso fácil; direto aos dados (ready to use)
- Consulta online
online;
- Informação em real time
- Maior desagregação

“Time is money” - custo de oportunidade do tempo!
«
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Portal (INE): Quo vadis?

- Portal das
Estatísticas Oficiais
(www.ine.pt) constitui
o principal meio de
difusão de
informação
estatística, sendo
nele divulgadas, em
primeira mão e
gratuitamente, as
estatísticas oficiais
produzidas pelo INE

«

Portal (INE): Quo vadis?
- Tem papel chave de contágio para outros suportes e canais
- Melhoria incremental (Fev.2019) com impacto na navegação
e acesso mais intuitivo a temas estatísticos e a produtos em
cada tema estatístico

Next step?

«
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Ir de encontro aos utilizadores
INE nas Redes Sociais
Publicações eletrónicas interativas

O INE no

«

Ir de encontro aos utilizadores
Literacia Estatística
Aplicações interativas

https://geohab.ine.pt/

http://www.alea.pt/index.php?lang=pt

http://geoescolas.ine.pt/
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ipc
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Ir de encontro aos utilizadores

INE Mobile

«

Ir de encontro aos utilizadores

Ficheiros de Uso Público (Público em geral)
geral)
Base de Microdados (Investigadores credenciados)
credenciados)
Porquê?
- Flexibilidade de utilização
- Maior desagregação
- Autonomia (evita pedidos ad hoc ao INE)
Infraestrutura Nacional de Dados (IND) (Dados ao
dispôr))
dispôr
«
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Estatísticas de acesso

Fonte: Serviço de Difusão, 2019
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Estatísticas de acesso

Fonte: Serviço de Difusão, 2019
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INE “escuta” utilizadores

Fonte: Inquérito à satisfação pelo Serviço Prestado (ao Cliente); Jan-Dez 2018
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INE “escuta” utilizadores

Fonte: Inquérito à satisfação pelo Serviço Prestado (ao Cliente); Jan-Dez 2018
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INE “escuta” utilizadores

INE tem em conta:
- Sugestões e comentários dos utilizadores;
- Alterações na sociedade respeitantes ao
acesso à informação.
O INE está “perto” das necessidades
dos utilizadores
Fonte: Inquérito à satisfação pelo Serviço Prestado (ao Cliente); Jan-Dez 2018
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INE “abre” as portas aos utilizadores
Seminários ”Portas
Portas Abertas”:
Abertas curta duração, gratuitos,
destinados ao público em geral (com inscrição prévia)
- O que fazemos
- Como fazemos
- Como aceder à informação estatística
- Como utilizar a informação estatística

Objetivo: Promover a literacia estatística, proporcionando
aos utilizadores o exercício de uma cidadania mais consciente
«

10

Desenvolvimentos futuros
Reestruturação para 2020: NOVO Portal
Infraestrutura Nacional de Dados (IND)

Explorística 2.0 (jogos cujo objetivo é transmitir
conceitos de forma prática e experimental)
Competição Europeia de Estatística (ESC 2020)
«
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