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ine recebe “distinção de mérito
Na primeira avaliação realizada aos serviços públicos, no
âmbito do Sistema de Avaliação de Desempenho na
Administração

Pública,

ao

Instituto

Nacional

de

DISTINÇÃO

Estatística foi atribuída a «Distinção de Mérito» pelo seu
desempenho em 2008, que foi considerado «Excelente».

MÉRITO

Esta atribuição tem por base a avaliação realizada ao Quadro de
Avaliação e Responsabilização do INE relativo a 2008 (QUAR
2008),

do

Sistema

de

Avaliação

de

Desempenho

da

Administração Pública (SIADAP).

A obtenção desta “Distinção de Mérito” decorrente de um

Sem a sua resposta atempada e de qualidade aos inquéritos, o

desempenho Excelente em 2008 só foi possível graças ao

INE não pode cumprir a sua Missão de «produzir e divulgar de

empenho,

dos

forma eficaz, eficiente e isenta, informação estatística oficial de

trabalhadores e colaboradores deste Instituto, que importa

qualidade, relevante para toda a Sociedade», ou seja, não

reconhecer, salientar e agradecer.

poderia cumprir os objectos que para si define no QUAR de cada

profissionalismo

e

esforço

continuado

ano.
O INE não pode deixar também de reconhecer, salientar e
agradecer a todos aqueles que se disponibilizam para lhe prestar

Os trabalhadores, colaboradores e prestadores de informação

informação, entidades públicas e privadas e cidadãos, a qual

do INE estão de Parabéns!

constitui a matéria-prima indispensável para a produção das
Alda de Caetano Carvalho

estatísticas oficiais nacionais.

Presidente do INE
Fevereiro de 2010
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INQUÉRITO ÀS
DESPESAS DAS FAMÍLIAS
voltar

INE LANÇA RECOLHA DE DADOS - IDEF 2010
A partir de Março, está no terreno a recolha de dados do Inquérito às

entrevistador recolhe dados sobre características do alojamento e sobre

Despesas das Famílias, edição 2010, que irá decorrer durante um ano.

bens de conforto, rendimentos recebidos pelos membros da família e
despesas não correntes, no último ano.

Trata-se de mais uma operação quinquenal da série
Orçamentos Familiares, iniciada na década de
sessenta do século passado.
O INE é o responsável nacional pelo IDEF, contando

A recolha de dados do IDEF decorre

O IDEF 2010 utiliza o registo informático na

em todo o território nacional entre

recolha das despesas em bens e serviços de

Março de 2010 e Março de 2011.

consumo corrente, em resultado da integração
da Nomenclatura COICOP (cerca de 14 mil

com a participação do Serviço Regional de Estatística
dos Açores (SREA) e da Direcção Regional de Estatística da Madeira

produtos) na aplicação informática do inquérito, no sentido de se
obterem ganhos de qualidade, de proximidade local e temporal na

(DREM).

relação entrevistador/família.
O que é e para que serve um IDEF
É um inquérito realizado junto das famílias, seleccionadas por métodos

A resposta aos inquéritos do INE é obrigatória -

de amostragem. Este inquérito visa caracterizar a estrutura das

Lei nº 22/2008, de 13 de Maio

despesas das famílias, a distribuição regional do rendimento, o acesso a
bens e equipamentos de conforto e o conhecimento das quantidades de
produtos alimentares consumidas pelos indivíduos. Os resultados do

Garantia de confidencialidade das informações individuais
Os dados individuais recolhidos são confidenciais, estando protegidos por

IDEF são fundamentais para a revisão da estrutura do Índice de Preços ao

segredo estatístico (art. 6º da Lei nº22/2008, de 13 de Maio) e destinam-

Consumidor, efectuada pelo INE, sendo também amplamente utilizados,

se apenas à obtenção de resultados globais sobre o consumo dos

pelos investigadores, em estudos sobre as condições de vida em

agregados familiares. Os entrevistadores e todos os profissionais

Portugal.

envolvidos estão obrigados por Lei ao dever de sigilo.

Em 2005/2006 a despesa média por

A colaboração das famílias é indispensável

agregado familiar foi de 17 607€.

A qualidade dos resultados estatísticos nacionais
depende do número e da qualidade de respostas

Como se realiza o IDEF 2010

obtidas, pelo que é indispensável a colaboração das
Através de entrevista directa aos membros das cerca de 17 000 famílias

famílias seleccionadas.

seleccionadas, efectuada por entrevistadores devidamente credenciados
e com formação adequada.

Se for contactado colabore com o INE!
Cada família é acompanhada durante uma quinzena, sendo-lhe solicitada

As suas respostas são muito

a anotação das aquisições efectuadas nesse período; para além disso, o

importantes.

Esclarecimentos adicionais:
800 200 291 Porto

800 204 212 Coimbra

800 203 969 Évora

800 205 046 Faro

800 204 035 Lisboa

295 204 020 Serviço Regional de Estatística dos Açores
800 200 262 Direcção Regional de Estatística da Madeira

Para consultar resultados dos inquéritos anteriores: www.ine.pt (Dados estatísticos - Tema: Condições de Vida e Cidadania) ou nas bibliotecas do INE.

XV recenseamento geral da população

CENSOS

censos.ine.pt

2011

V recenseamento geral da habitação

voltar

INE PREPARA EM FORÇA OS CENSOS 2011
INQUÉRITO PILOTO ARRANCA EM ABRIL
Censos 2011 - Inquérito Piloto
Freguesias onde decorre

É já no próximo mês de Abril que arranca o Inquérito Piloto de preparação
dos Censos 2011. Com este inquérito o INE vai simular, em 31 freguesias
do País (ver caixa) todas as fases dos recenseamentos, para verificar que

Municípios

Freguesias

Vila Nova de Gaia
Mondim de Basto

Grijó

Norte

tudo se encontra a postos e sem falhas para os Censos que irão decorrer
na Primavera de 2011.

Todas as Freguesias

Centro
Cantanhede

Ançã;Cantanhede;
Febres; Murtede;
Tocha

Lisboa e Vale do Tejo
Todas as Freguesias

Alcochete
Alentejo
Évora

Bacelo; Horta das
Figueiras

Algarve
Castro Marim

Todas as Freguesias

Açores
Ponta Delgada

Ponta Delgada (S. José);
Fajã de Cima

Madeira
O INE conta com a participação das Câmaras Municipais e das Juntas de

Santana

Todas as Freguesias

Freguesia que pela sua proximidade às populações, desempenham um
papel fundamental na execução desta operação.

Linha de Apoio
Os Censos 2011 apostam na modernização dos métodos de recolha e

800 22 20 11

acompanhamento da operação, com recurso à utilização de tecnologias de

(chamada grátis,
dias úteis das 9h às 20h)

informação e comunicação.

Para saber mais consulte a página dos Censos 2011
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DESAFIO À RESPOSTA PELA INTERNET
SENSIBILIZAR OS JOVENS É FUNDAMENTAL
O INE vai disponibilizar, pela primeira vez, a resposta aos Censos pela

número de pessoas. Levar

Internet. Esta é a face mais visível, e com maior impacto junto da

os

população, do trabalho de modernização que tem vindo a ser

respectivas

desenvolvido pelo INE, particularmente para estes Censos.

amigos

jovens

a

a

ajudar

as

famílias

responder

e
aos

Censos pela Internet é uma
Os resultados obtidos em testes anteriores antecipam o entusiasmo e
das

linhas

de

força

do

interesse da população, em particular junto das camadas mais jovens.
programa de comunicação dos
Censos 2011.

A divulgação deste modo de resposta junto dos jovens em idade escolar é
a estratégia do INE para promover a resposta pela Internet junto do maior

INQUÉRITO DE QUALIDADE
Um Inquérito de Qualidade de uma operação estatística é realizado após a

de conteúdo. As entrevistas serão realizadas presencialmente, por

conclusão da recolha de dados propriamente dita, junto de um número

entrevistadores devidamente credenciados e com formação adequada.

reduzido de respondentes, com o objectivo de aferir a qualidade dos

Tal como em todos os seus outros inquéritos, o INE garante a absoluta

dados fornecidos ao INE.

confidencialidade dos dados individuais.

No caso do Inquérito de Qualidade dos Censos 2011, será realizado um

Às pessoas a quem será solicitada uma nova resposta, o INE transmite,
desde já, os seus agradecimentos.

«ensaio geral» em 2010, logo após a conclusão do
Inquérito Piloto dos Censos 2011, que vai decorrer
em Abril 2010.

As suas respostas são muito
importantes.
Se for contactado colabore com o INE!

A recolha de dados para o Inquérito de Qualidade

A colaboração das famílias é indispensável
A qualidade dos resultados estatísticos nacionais
depende do número e da qualidade de respostas
obtidas, pelo que é indispensável a colaboração

terá lugar a partir de meados de Maio de 2010, junto

das famílias seleccionadas.

de uma pequena percentagem das famílias que tiverem respondido ao
Inquérito Piloto, com o objectivo de avaliar eventuais erros de cobertura e

Para saber mais consulte a página dos Censos 2011
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Informação Empresarial Simplificada: 3º Aniversário
A Informação Empresarial Simplificada (IES) foi criada em 17 de Janeiro de 2007,
com a publicação do Decreto-Lei nº 8/2007

UM SUCESSO NO PLANO NACIONAL
A IES veio possibilitar às empresas o cumprimento simultâneo e por via

Nº

DE DECLARAÇÕES

IES

ENTREGUES,

POR ANO DE REFERÊNCIA

electrónica de quatro obrigações legais, incluindo o fornecimento de

390 000

informação estatística ao INE.
380 000

A IES simplificou e reduziu a carga

370 000

administrativa das empresas
360 000

O balanço é francamente positivo, sendo de salientar as vantagens que a

350 000

implementação desta medida trouxe na simplificação das obrigações das

2006

2007

2008

empresas e na redução da carga administrativa. Esse sucesso traduziu-

É também de referir, a evolução que se verificou no processo de produção

se num número crescente de empresas que aderiram ao sistema (ver

de estatísticas, destacando-se a redução em três meses dos prazos de

gráfico).

disponibilização da informação (de 18 para 15 meses).

UM EXEMPLO NO PLANO INTERNACIONAL
A IES tem sido amplamente reconhecida no plano internacional, sendo

cooperação com vários Institutos de Estatística para conhecerem “de

inúmeras vezes referenciada como um exemplo a seguir. Foram várias as

perto” a realidade IES.

Visitas de cooperação

Statistics Canada
Statistics Turkey

solicitações que o INE recebeu para apresentar esta experiência nos mais

Statistics Tunisia
Statistics Korea

diversos fóruns internacionais, tendo sido efectuadas acções de

PRÓXIMOS DESAFIOS
Um novo sistema de normalização contabilístico

Eventual alargamento da IES a outras entidades

A entrada em vigor, em Janeiro de 2010, do novo SNC - Sistema de

Também durante o ano em curso serão desenvolvidos trabalhos no

Normalização Contabilístico, que substituiu o anterior Plano Oficial de

sentido de avaliar a viabilidade de alargar esta medida a outras

Contabilidade, coloca novos desafios à IES, dado que o SNC implica

entidades, já em 2011.

alterações significativas no registo e contabilização das contas das
empresas. Os formulários electrónicos IES irão ser reformulados, durante
este ano, de acordo com as novas normas.
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Sistema de Auscultação à Actividade
uma prática e um compromisso do INE

O INE dispõe de um sistema de auscultação à sua actividade que permite medir o nível de satisfação,
as necessidades e as expectativas dos utilizadores.

Este sistema tem como principal objectivo a constante

O Sistema de Auscultação à Actividade

A auscultação é efectuada junto de um conjunto

melhoria da qualidade da informação que o Instituto

do INE de Portugal está alinhado

alargado de segmentos de utilizadores, envolvendo a

produz e divulga, dos produtos que difunde e dos

com o «Código de Conduta

maioria dos serviços prestados pelo INE, de entre os

para as Estatísticas Europeias»

quais: o Portal, as Bibliotecas, o atendimento e a

serviços que presta à Sociedade.

resposta a pedidos de informação, as Visitas de Estudo.
A auscultação à satisfação dos utilizadores é um compromisso público que
o INE assume e que se encontra formalizado na sua Carta da Qualidade

Satisfação das Associações Empresariais

e concretizado designadamente nas suas Políticas de Difusão e de
As Associações Empresariais são utilizadores particularmente relevantes

Revisões.

para o INE, tendo o seu grau de satisfação sido avaliado através de
O Sistema encontra-se alinhado com os princípios definidos no «Código

inquérito, realizado entre Setembro e Novembro de 2009.

de Conduta para as Estatísticas Europeias», em particular com o de
As Associações responderam com muito interesse ao Inquérito de Avaliação

“Relevância – As estatísticas europeias devem satisfazer as necessidades

que o INE lhes dirigiu, com uma taxa de resposta significativa: 72,4%.

dos utilizadores”.

No INE e na sua informação as Associações Empresariais
valorizam: confidencialidade, credibilidade, facilidade de
leitura/interpretação; pertinência; análise; facilidade de acesso.
NÍVEIS

DE SATISFAÇÃO RELACIONADOS COM A INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA

(SRE)

1,0
Média dos aspectos relacionados com a informação estatística

SRE
0,8
0,6
0,4

-0,8

Acesso a
esclarecimentos
adicionais

Actualidade

Coerência

Interpretação da
metainformação

Desagregação
geográfica

Comparação
temporal

Acesso à
metainformação

Cumprimento do
calendário de
disponibilização

-0,6

Pertinência

-0,4

Utilidade da análise
efectuada

-0,2

Facilidade de
leitura/interpretação

0,0

Credibilidade

=0,21

Nível de protecção
da confidencialidade

SRE

0,2

-1,0
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Estas Associações são simultaneamente utilizadoras e “redifusoras” de

NÍVEIS

DE SATISFAÇÃO RELACIONADOS COM O

PORTAL (SRE)

informação estatística, o que lhes confere condições privilegiadas para
1,0

veicular, também, as necessidades de informação dos sectores que

Média dos aspectos relacionados com o portal

SRE

0,8

representam.

0,6

Todos os factores foram avaliados

0,4

positivamente pelos inquiridos

= 0,24

SRE

0,2

O Inquérito de Avaliação teve como principal objectivo medir o grau de

0,0

satisfação das Associações relativamente à informação estatística e ao

-0,2

Portal do INE, bem como conhecer as suas expectativas e analisar a sua

-0,4

percepção sobre o Instituto. Pretendeu-se, ainda, caracterizar a sua

-0,6

procura de informação estatística e obter comentários/sugestões que

-0,8

pudessem contribuir para melhorar a qualidade do serviço prestado.

-1,0

Imagem global

Acesso à
informação
estatística

Organização e
estrutura

Cobertura das
necessidades

Em termos de qualidade da informação foram mais valorizados o nível de

No que se refere à imagem global do INE, à sua relação com estes

protecção da confidencialidade e a credibilidade da informação. Sobre o

utilizadores e às suas expectativas e intenções futuras, os factores

Portal, salienta-se a imagem global do Portal e a facilidade no acesso à

assinalados como mais relevantes foram a grande utilidade do INE e a

informação.

mais-valia que a informação divulgada constitui para a Sociedade.
NÍVEIS

DE SATISFAÇÃO RELACIONADOS COM O

INE (SRE)

1,0

SRE

Média dos aspectos relacionados com o INE

0,8
0,6
0,4

= 0,37

Imagem de
qualidade

imparcial

Objectiva e
isenta

Conhece as
necessidades

-0,6

Capacidade
técnica

-0,4

Uso de novas
tecnologias de
informação

-0,2

Mais-valia
para o aumento
do conhecimento
da sociedade

0,0
Grande
utilidade

SRE

0,2

-0,8
-1,0
Temas estatísticos mais procurados pelas Associações empresariais:
“Empresas”, “Conjuntura económica”, “Comércio interno”, “Preços”.
Nota: O Saldo de Respostas Extremas (SRE) obtém-se atribuindo um esquema de ponderadores às frequências relativas de cada valor observado nas escalas de avaliação. Os
valores obtidos no SRE 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.
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EUROSTAT PARTICIPA NO DESENVOLVIMENTO DA UNIÃO EUROPEIA
O actual contexto político e económico da União Europeia que, em

O Portal do Eurostat é dinâmico e actualizado continuamente em termos

resultado do Tratado de Lisboa, adquire personalidade jurídica e vê

de conteúdos e de funcionalidades. As inovações que introduz visam

aumentar o seu leque de competências, propicia o reforço do papel do

agilizar a pesquisa e a navegação, bem como enriquecer a informação

Eurostat – Serviço de Estatística das Comunidades Europeias, cuja

disponível e os seus modos de representação.

informação é fundamental para promover a eficiência e a legitimidade
Consulte o site do Eurostat: ec.europa.eu/eurostat

democrática da União, bem como para melhorar a coerência da sua acção.

O recurso crescente, sistemático e generalizado a informação estatística

O Portal do INE www.ine.pt também lhe facilita uma ligação

oficial de qualidade que acompanhe o desenvolvimento das políticas da

directa ao Eurostat e a outros organismos internacionais de

Comunidade e apoie a tomada de decisão supranacional torna-se, assim,

estatística.

inevitável.
EUROSTAT PRÓXIMO: O ESDS
INFORMAÇÃO ÚTIL
O Eurostat, em colaboração com os membros do Sistema Estatístico
O Eurostat ciente da importância que a informação estatística assume

Europeu, criou o ESDS – European Statistical Data Support. Trata-se de

neste contexto, disponibiliza uma grande variedade de dados estatísticos

uma rede de centros de apoio, existentes na maioria dos Estados

- analisados por região e país da União Europeia alargada, bem como por

Membros e nalguns países da EFTA, cuja missão consiste em ajudar e

país candidato - os quais estão disponíveis gratuitamente na Internet, nas

orientar os utilizadores das Estatísticas Europeias, na consulta de dados

línguas inglesa, alemã e francesa.

via Internet.
INE APOIA OS UTILIZADORES DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA

No seu Portal pode aceder, nomeadamente, a:

EUROPEIA
•

Comunicados (Newsrelease) que fornecem informação mais

O projecto ESDS em Portugal, Centro de Apoio em Portugal às

recente sobre os euro-indicadores de diferentes temas.
•

Publicações gerais com versões electrónicas disponíveis em

•

Tabelas predefinidas, constituídas por indicadores-chave das

Estatísticas Europeias, foi atribuído ao INE e funciona nos dias úteis,
entre as 9h00 e as 17h00, prestando o apoio necessário aos utilizadores,

formato PDF, pesquisáveis por tema ou por colecção.

em língua portuguesa ou inglesa, na consulta, utilização e extracção de
informação estatística europeia disponível, gratuitamente, no site do

políticas da EU.
•

Eurostat.

Bases de dados sociais e macroeconómicas.
Os pedidos de informação ou esclarecimento sobre
estatísticas europeias devem ser preferencialmente
efectuados no Portal do Eurostat (área de Ajuda) ou
remetidos para o endereço de e-mail: esds@ine.pt
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INQUÉRITOS EM CURSO NO MÊS DE ABRIL
Às Organizações | Empresas | Estabelecimentos
Temas
Conjuntura: Investimento/ Construção/ Indústria/ Comércio/ Serviços
Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas
Entidades Gestoras de Resíduos Urbanos
Resíduos Urbanos e Não Urbanos
Operações de Loteamento Urbano
Alterações de Utilização dos Edifícios
Empresas do Comércio
Empresas de Construção
Obras de Edificação e de Demolição de Edifícios
Trabalhos de Remodelação de Terrenos
Produção Industrial
Volume de Negócios e Emprego no Comércio a Retalho/ Indústria/ Serviços
Serviços Prestados às Empresas
Unidades Comerciais de Dimensão Relevante
Comércio Internacional
Empresas Não Financeiras
Permanência na Hotelaria, Parques de Campismo e Colónias de Férias

Principal Forma de Recolha dos Dados
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet
Internet

Transporte Rodoviário de Mercadorias
Ambiente - Bombeiros / Organizações Não Governamentais

Internet / Postal
Internet / Postal

Conclusão de Obras e sua Utilização
Custo do Trabalho
Material de Aço para Construção (Armazenistas)
Preços de Materiais de Construção
Avicultura (aves, aviários, incubadoras)
Abate de Aves e Coelhos aprovados para consumo público
Gado Abatido e Aprovado para Consumo Público
Leite de Vaca e Produtos Lácteos
Produção Vegetal - Tomate para a indústria
Preços na Produção de Produtos Industriais

Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Suporte Magnético

Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação

Presencial

Preços no Consumidor

Às Famílias e Explorações Agrícolas
Principal Forma de Recolha dos Dados

Temas
Conjuntura: Consumidores
Deslocações dos Residentes
Rendas de Habitação

Telefone
Telefone
Telefone

Utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Famílias
Emprego
Conciliação vida familiar / vida profissional (módulo do Inquérito ao Emprego)
Inquérito às Despesas das Famílias
Inquérito à Situação Financeira das Famílias
Amostra-Mãe
Recenseamento Agrícola 2009
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PUBLICAÇÕES MAIS RECENTES
A Actividade Económica, 2008

A informação estatística do sector do Desporto passa a estar disponível
apenas no Portal de Estatísticas Oficiais do INE e nas seguintes

Brochura bilingue (em português e inglês) que contém informação

publicações: Anuário Estatístico de Portugal; Indicadores Sociais e

estatística de síntese, caracterizadora da actividade económica de

Portugal em Números.

Portugal, versando temas diversos como o Ambiente; o Comércio
Internacional, os Preços, as Contas Nacionais, o Turismo e a Construção e

Nota: até 2008, a publicação era intitulada de Estatísticas da Cultura,

habitação.

desporto e recreio.

Anuário Estatístico da Região
Norte
2008
Centro

Revista de Estudos Demográficos – Nº 46 – 2º Semestre de 2009
Este número começa por apresentar uma análise exploratória, aplicada a
um conjunto de países desenvolvidos, da relação entre a idade da mãe e

Lisboa
Alentejo

do pai, ao nascimento dos filhos, na morbilidade e mortalidade infantil,

Algarve

evidenciando o correspondente efeito estatístico, quer na mortalidade

Autónoma dos Açores

neonatal e fetal tardia, quer no risco de a criança vir a sofrer de anomalias

Autónoma da Madeira

congénitas.

Os Anuários Estatísticos regionais mantêm a estrutura temática

O segundo artigo versa o adiamento da fecundidade em Portugal entre

assente num conjunto alargado de subcapítulos agrupados em quatro

1980 e 2008, centrando a sua abordagem na evolução dos indicadores de

grandes áreas: Território; Pessoas; Actividade Económica e Estado. Cada

calendário segundo a ordem do nascimento, nomeadamente as idades

subcapítulo é introduzido por um quadro com um conjunto de indicadores

médias e medianas das mães ao nascimento dos filhos.

de síntese, propiciando uma comparação directa do posicionamento das
diferentes unidades territoriais nos fenómenos retratados. Os quadros de

Segue-se a caracterização da situação socioeconómica

informação são apresentados em português e inglês.

na União Europeia, com base num estudo comparativo

Estatísticas da Cultura, 2008

métodos de análise multivariada, dois agrupamentos de

dos 27 estados-membros, definindo, com recurso a
países, sendo um deles com base no Índice de

Esta publicação está organizada em 10 capítulos temáticos, precedidos

Desenvolvimento Humano e o outro nas despesas em

por um capítulo de análise dos principais resultados, os quais versam: o

prestações sociais.

Emprego cultural; as Empresas do sector cultural; o Comércio
internacional de bens culturais; o Património cultural;

Por fim, o artigo quarto - como sucede regularmente no

as Artes plásticas; os Materiais impressos e de

segundo semestre de cada ano - apresenta a situação

literatura; as Actividades artísticas e de espectáculos; o

demográfica recente de Portugal, destacando as suas

Cinema; a Radiodifusão e o Financiamento das

mudanças mais relevantes e os factores que as

actividades culturais.

determinam, em termos de: População; Natalidade e fecundidade;
Nupcialidade

Para além dos principais resultados para o ano de 2008,

e

divorcialidade;

Mortalidade;

Esperança

de

vida;

Migrações e População estrangeira.

apresentam-se, ainda, as tendências observadas numa
série de dados relativos aos anos de 2000, 2005, 2006
e 2007.
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50 anos de Estatísticas da Educação

O Território

Esta publicação, constituída por três volumes e um CD-ROM, é introduzida

2008

Região Norte
Região Centro

por um texto genérico relativo à evolução da produção estatística sobre

Região Lisboa

educação, à organização do sistema de ensino e às alterações mais

Região Alentejo

marcantes, do ponto de vista político e demográfico, observadas neste

Região Algarve

domínio em Portugal, recorrendo a gráficos e mapas que oferecem uma
leitura mais sugestiva.

Brochuras bilingue (em português e
inglês) constituídas por um conjunto de informação

O vol. I apresenta a análise histórica sobre a produção

estatística de síntese, com frequente recurso a imagens

estatística e o sistema de educação, centrando-se em

gráficas e cartográficas, organizada em quatro áreas: o Território; as

indicadores de escolarização e aproveitamento escolar.

Pessoas; a Actividade económica e o Estado.

O vol. II incide sobre os valores absolutos de frequência

Anuário Estatístico de Portugal, 2008

escolar, enquanto o vol. III se concentra nos docentes e
estabelecimentos de educação/ensino, disponibilizando,

Publicação centenária de referência que proporciona uma visão global

sobre os mesmos, indicadores e valores absolutos.

nos domínios económico, social e demográfico da realidade nacional.

período

Constituída por 28 subcapítulos distribuídos por quatro grande áreas

compreendido entre os anos lectivos de 1960/61 e

temáticas: Território; Pessoas; Actividade Económica e Estado, a

As

séries

cronológicas

referem-se

ao

2007/08, englobando as componentes do sistema educativo que

presente publicação beneficia de algumas inovações, traduzidas,

actualmente correspondem à educação pré-escolar e aos ensinos básico e

nomeadamente, na inserção de novos quadros nos subcapítulos Mercado
de Trabalho e Preços, e no alargamento de informação nos subcapítulos

secundário.

Empresas e Comércio suportado num conjunto de quadros que adoptam
Para além de apresentados em tabelas com indicadores, os dados são

a nova CAE – Rev. 3.

também disponibilizados em ficheiros EXCEL, de modo a permitir
diferentes utilizações.

A síntese global e integradora das diferentes áreas objecto de análise
serve de enquadramento à publicação, enquanto cada subcapítulo é

Esta publicação resultou de uma colaboração estreita entre o INE-IP e o

introduzido por uma análise temática baseada na evolução dos principais

Ministério da Educação.

indicadores, ilustrada com elementos gráficos, terminando com as fichas
técnicas que contêm as fórmulas de cálculo dos indicadores e
classificações adoptadas.
O Anuário inclui um CD-ROM que corresponde à versão em papel da
publicação em formato PDF e disponibiliza os quadros estatísticos em
formato EXCEL que incluem séries temporais mais alargadas (19902008).

Próximas edições:

Homens e Mulheres em Portugal
País em Números 1986-2008 (CD-ROM)

Boletim Mensal de Estatística, Fevereiro 2010
Síntese Económica de Conjuntura, Fevereiro 2010
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O INE VAI DIVULGAR:
Destaque

Período de referência

Data de divulgação*

Informação à Comunicação Social
Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas
Trabalhadas na Indústria

Fevereiro de 2010

06 de Abril

Índice de Novas Encomendas na Indústria - Total, Mercado
Nacional e Mercado Externo

Fevereiro de 2010

07 de Abril

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

Fevereiro de 2010

08 de Abril

Estatísticas do Comércio Internacional

Fevereiro de 2010

09 de Abril

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

Fevereiro de 2010

12 de Abril

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

Fevereiro de 2010

12 de Abril

Março de 2010

13 de Abril

Fevereiro de 2010

13 de Abril

Índices de Preços na Produção Industrial

Março de 2010

20 de Abril

Síntese Económica de Conjuntura

Março de 2010

20 de Abril

Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação

Março de 2010

27 de Abril

Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação

Março de 2010

28 de Abril

Abril de 2010

29 de Abril

2009

30 de Abril

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

Março de 2010

30 de Abril

Índices de Produção Industrial

Março de 2010

30 de Abril

Índice de Preços no Consumidor
Actividade Turística

Inquéritos de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores
Entrada dos Jovens no Mercado de Trabalho

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