Link reformula portal do Serviço Regional de Estatística dos
Açores
Depois de ter sido chamada a desenhar o portal do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) em 2007, a Link está agora incumbida da sua
reformulação. O projeto nasceu da vontade de adequar o site da Autoridade Estatística Regional às necessidades dos utilizadores e engloba duas componentes:
a reformulação do portal propriamente dito e a componente de Business Intelligence, que está integrada com o portal, sendo acessível a partir dele.
Estivemos à conversa com o Dr. Augusto Elavai, diretor do SREA, que nos falou da reformulação do portal e da parceria com a Link:
“Com esta reformulação penso que o portal está um pouco mais atrativo, mais amigável para os utilizadores e, no que diz respeito ao design, mais moderno. A
forma como mostramos as estatísticas está bastante interativa, comparando com os relatórios estáticos que tínhamos. O conteúdo interativo, neste caso, é
apresentado sob a forma de uma imagem de apreensão fácil e rápida, em tempo real, que permite uma visualização de algum dado que se queira singular e que
esteja até em comparação com outras ilhas ou outras áreas. Isso é importantíssimo! E já tivemos um ou dois feedbacks de boa utilização. Dizem-nos mesmo por
escrito “ainda bem que há um serviço público que já inclui no seu portal conteúdos interativos.”
“A colaboração com a Link já se mantém há dez anos e pela longevidade da relação se vê que estamos satisfeitos. No início foi muito enriquecedor, por um lado,
nós trabalharmos com a Link e dizermos à equipa da Link para que é que as estatísticas serviam, como é que se via um menu de estatística, etc. e, por outro
lado, vermos o que é que a Link conseguia fazer e conseguia delinear com os nossos produtos. Foi interessantíssimo! De facto, ao longo destes anos, não só na
construção do portal mas também na sua manutenção corretiva e evolutiva, temos mantido uma colaboração muito estreita, fruto de uma boa experiência.”

O projeto
1/2 – Reformulação do portal
Em relação ao portal, que já tinha sido construído pela equipa da Link, o que agora se fez foi atualizar o layout e acrescentar alguns conteúdos para o tornar mais
interativo, user-friendly e web responsive. Destaque para o novo layout dos gráficos e da tabela com os principais indicadores na homepage do site, bem como a
disponibilização de novos gráficos relativos a novos indicadores.

2/2 – Business Intelligence
No que respeita à componente de Business Intelligence, foi feita uma migração tecnológica completa do Microsoft SQL Server da versão 2005 para a versão
2014: desde a Base de Dados, o ETL (Extract, Transform, Load) com Integration Service e Reporting.
Na componente de BI há ainda a destacar a integração com a Microsoft e a aposta no Power BI. O Power BI é a plataforma de business analytics da Microsoft na
Cloud que fornece uma visualização interativa da informação em jeito de DIY: os utilizadores conseguem criar dashboards de forma autónoma, sem estarem
dependentes de uma equipa de IT ou de um administrador de base de dados. O que a Link fez foi implementar dashboards em Power BI (que podem ser
explorados aqui) para as áreas de Demografia e Turismo.
Eis a grande novidade do projeto: os indicadores, que podem ser acedidos por qualquer pessoa, são disponibilizados de forma interativa e estão interligados
entre si, isto é, se o utilizador filtrar um indicador, os outros alteram-se em conformidade. Desta forma, é possível conjugar os vários indicadores e fazer análises
mais detalhadas no mesmo dashboard. Outra novidade, assente no Bing, da Microsoft, é a capacidade de explorar os indicadores geograficamente, por ilha,
através de mapas.

Sobre o SREA
Criado em 1980 e com sede em Angra do Heroísmo, o Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) é uma entidade com duplo estatuto:
Inserido na orgânica da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, é a Autoridade Estatística para as estatísticas de interesse e de iniciativa da
Região;
Integrado no Sistema Estatístico Nacional, funciona também como delegação do Instituto Nacional de Estatística (INE) para as estatísticas de âmbito
nacional que se realizam na Região.

