Breve história do SREA

1. Objectivos da criação do SREA

O SREA foi criado pelo D. L. nº 124/80 de 17 de Maio por vontade expressa do
Governo Regional dos Açores, com o acordo do Governo da República, e como
resultado do regime autonómico implementado após o 25 de Abril. Com a sua criação
são extintas as três Delegações que o Instituto Nacional de Estatística (INE) possuía em
Ponta Delgada, Angra do Heroísmo e Horta, ficando o SREA constituído, para além da
sua sede em Angra do Heroísmo, pelos Núcleos de S. Miguel e do Faial.
O texto do D.L.124/80 pode-se consultar neste Portal em “sobre o SREA”, na rubrica
“legislação”, constando do seu preâmbulo os objectivos da criação do SREA: “A
criação de subsistemas de informação estatística regional, capazes de dar satisfação às
carências sentidas pelas regiões autónomas em matéria de planeamento económico
e social tem de encontrar resposta dentro do Sistema Estatístico Nacional.
Mas, se a criação de um subsistema estatístico regional tem de ser coordenada e
integrada no SEN, sob autoridade dos seus órgãos máximos – o CNE (Conselho
Nacional de Estatística) e o INE – a mesma não poderá ignorar, as especificidades das
regiões autónomas e as suas necessidades próprias. Daí que a criação de subsistemas
estatísticos regionais deve consubstanciar-se na procura do justo equilíbrio entre a
indispensável integração no SEN, e a não menos indispensável dotação de meios
próprios das regiões autónomas”.
Por outro lado, a redacção do nº 3 do artº 1º consubstancia uma das grandes funções do
SREA: “Aos serviços regionais de estatística é conferido o duplo estatuto de
delegação do INE e de órgão central no âmbito da região”.
Como se depreende do D.L.124/80, a criação do SREA, em Maio de 1980, pressupôs
uma capacidade de resposta, deste Serviço, maior do que aquela que vinha a ser dada

pelo INE no que respeita à satisfação das necessidades de informação estatística dos
vários agentes da sociedade açoriana, isto é, simples cidadãos, entidades públicas ou
privadas, Governo Regional, empresas, escolas ou a universidade.
Em cada ano que passa, as necessidades de informação vão-se diversificando e
aumentando e o contributo do SREA tem sido no sentido de melhorar a capacidade de
resposta a essas necessidades e se possível antecipá-las. O SREA, ao longo destes
anos, tem procurado responder eficazmente a essa crescente necessidade de
informação estatística, desenvolvendo a sua actividade com a consciência de que o
progresso da Região pressupõe um maior e melhor conhecimento de todos os seus
aspectos. Pelo seu lado, os Núcleos de S. Miguel e do Faial desempenham um papel
importante junto dos informadores e utilizadores da informação estatística nas ilhas
onde se situam, alargando a actividade do SREA, principalmente nos primeiros tempos
quando as comunicações não eram fáceis.

2. O duplo estatuto do SREA e os projectos regionais

Nos primeiros anos de regionalização a actividade do SREA desenvolveu-se mais como
delegação do INE, do que como órgão central para a Região, sobretudo através da
extensão aos Açores da produção estatística nacional e/ou comunitária emanada do INE
e do CNE (Conselho Nacional de Estatística), mais tarde substituído pelo CSE
(Conselho Superior de Estatística), de que se destacam as diversas operações estatísticas
de âmbito nacional (IPC, Emprego, etc.) e a participação activa nos Recenseamentos
Agrícola, da População e da Habitação.
No entanto, é de realçar desde o início, o desenvolvimento de um projecto de
iniciativa regional, nomeadamente as contas regionais a partir de 1980 e a sua
estimativa por ilha para os anos de 1980 e 1983, sendo mais tarde retomada, a
partir de 2009, com a desagregação por ilha do PIB regional calculado pelo INE.

Ao longo dos anos, muitos outros projectos de âmbito regional foram levados a cabo:
O Quadro Input/Output de 1986 e o de 2001,
Os Inquéritos aos Turistas de 2001 e 2006,
O ITI 2016 (Inquérito ao Turismo Internacional),
As Contas Satélite do Turismo de 2001 e a de 2015,
O Sistema de Indicadores do Turismo Sustentável em 2005,

Os Inquéritos aos Residentes sobre o Turismo nos Açores de 2006 e o de 2018,
O Inquérito ao Alojamento Local,
O Inquérito ao Turismo no Espaço Rural,
O Inquérito mensal à venda de veículos automóveis novos,
O Índice mensal de Vendas no comércio a retalho (IVcr) - produtos alimentares,
O Inquérito à Compra, pelas grandes superfícies, de produtos alimentares, por
mercado de origem,
O projecto “Contrimac” para a trimestralização do PIB regional, o qual é divulgado
desde o 4º trimestre de 2013,
Um conjunto de novos projectos mensais sobre o comércio com o exterior da
Região, com início de divulgação em janeiro de 2013, (saída e comercialização dos
principais produtos lácteos, saída de peixe fresco – via aérea, saída de conservas,
saída de carne de bovino),
O Inquérito mensal ao Cinema desde Janeiro de 2014,
O projecto “Metamac” para a inclusão da Metainformação na difusão de
informação,
O IAE – Indicador mensal de Actividade Económica, a partir de janeiro de 2015,
O Indicador Compósito de Desenvolvimento Intra-regional 1980-2010, decenal,
divulgado no início de 2016,
O IAT- indicador Avançado de Turismo, desde Abril de 2016 e
Os Inquéritos à Horticultura, em 2015, à Fruticultura em 2016 e à Floricultura e
Plantas Ornamentais em 2017.

Neste ano de 2020, ano dos 40 anos do SREA, o número dos projectos de âmbito
nacional incluídos no Plano de Actividades é 101 e o número de projectos de âmbito
regional é 66, com o início da divulgação mensal do Indicador de Consumo Privado e
a desagregação do PIB pela óptica da Procura, para os anos de 2010 a 2017.

Mas esta actividade regional, apesar de ser cada vez mais importante, não satisfaz
totalmente as necessidades dos utilizadores regionais. Assim, é de sublinhar
novamente as funções do SREA como delegação do INE e as enormes vantagens
que daí resultam em termos da quantidade e da qualidade da informação
disponibilizada sobre a Região, apesar de nalguns inquéritos, por a amostra definida

só ser representativa ao nível de Região, não ser possível a análise estatística ao nível de
ilha.
De destacar, desde 2014 o alargamento gradual da amostra do ICOR, Inquérito às
Condiçoes de Vida e Rendimento das famílias, que permitiu, a partir de 2018, a
divulgação de dados com representatividade a nível da RAA.

Com o objectivo de sentar à mesma mesa diversas autoridades estatísticas para uma
reflexão e debate sobre a produção e difusão de estatísticas de âmbito regional, através
da partilha e confronto de diferentes realidades e experiências, o SREA vem
organizando anualmente, desde 2007, as Jornadas Ibero-Atlânticas de Estatística
Regional com a participação, para além do SREA, das autoridades estatísticas
integrantes do Sistema Estatístico Nacional, designadamente o Instituto Nacional de
Estatística, o Banco de Portugal e a Direção Regional de Estatística da Madeira e de
alguns Institutos de Estatística regionais de Espanha.

3. Nova Lei do SEN e nova Lei de Finanças das Regiões Autónomas

Mais recentemente, a realidade da actividade estatística vem-se alterando
significativamente, no que diz respeito a nova legislação e a novas atribuições ao
SREA. Com a nova Lei do Sistema Estatístico Nacional (Lei nº 22/2008 de 13 de
Maio), o SREA adquire diversas capacidades e responsabilidades: passa a ser um órgão
do SEN e membro por inerência do CSE, é reconhecido como Autoridade Estatística
e como tal passa a poder aplicar coimas, tendo ainda a competência para coordenar toda
a actividade estatística regional. Com a publicação da Lei do SEN, houve necessidade
de adequar a legislação do SREA ao novo enquadramento legislativo nacional. Assim,
foi elaborada a nova lei orgânica do SREA publicada através do DRR nº 7/2013/A
de 11 de Julho de 2013.
Com a Lei de Finanças das Regiões Autónomas (Lei Orgânica nº1/2007 de 19 de
Fevereiro), o SREA adquire uma nova responsabilidade. No âmbito do procedimento
dos défices excessivos, tem de apresentar, até ao final dos meses de Fevereiro e Agosto,
para posterior validação das autoridades estatísticas nacionais, uma estimativa das
contas não financeiras e da dívida pública das administrações públicas regionais
para os anos anterior e corrente, de acordo com a metodologia aprovada pelo Eurostat.

Como uma das autoridades estatísticas consideradas na Lei do SEN, e membro do CSE,
o SREA aderiu ao Código de Conduta para as Estatísticas Europeias, adoptado pelo
Comité do Sistema Estatístico Europeu, e participou na elaboração das Linhas Gerais
da Actividade Estatística Oficial (LGAEO) para 2018-2022, que constituem o
documento estratégico de referência para o desenvolvimento do Sistema Estatístico
Nacional (SEN) em geral e, em particular, para a elaboração da programação anual das
actividades do CSE e das Autoridades Estatísticas.

4. Novos processos de recolha e novo Portal das Estatísticas e Difusão

Como é natural, os processos de recolha da informação acompanham a evolução da
sociedade e das novas tecnologias. Assim, começa a ser cada vez mais utilizada a
recolha de informação por entrevista telefónica ou através da Internet. O SREA
acompanha este processo, tendo criado o WebReg, um sítio no portal do SREA, para
realizar inquéritos online e, juntamente com o INE, alguns técnicos adquiriram
competências e formação no âmbito da entrevista telefónica.
Um dos objectivos realizados, ao longo da vida do SREA, foi a criação de um
Portal
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“http://estatística.azores.gov.pt” ou “http://srea.ine.pt”.
O SREA, de forma pioneira na Região, teve uma presença na Internet desde a segunda
metade da década de 90 do século passado, mas com a evolução da divulgação
electrónica surge este Portal, divulgado ao público no final de 2007 e reformulado no
final de 2016, que permite ter a informação organizada de uma forma mais estruturada,
garantindo a coerência e fiabilidade da informação e permitindo melhores facilidades de
pesquisa dessa mesma informação. Já em 2019, surge uma nova funcionalidade, a
“pesquisa dinâmica”, que permite construir quadros e gráficos à medida das
necessidades do utilizador.
Com o Portal, passa a existir também a possibilidade da realização de inquéritos por via
electrónica, já referida anteriormente, facilitando dessa maneira a recolha da informação
e a participação mais fácil dos informadores através do uso desta tecnologia de
comunicação.
O SREA, como resultado da sua participação no projecto SIE-MAC, participou na
construção do portal “http://www.siemac.org” juntamente com os Institutos de
Estatística da Madeira e das Canárias.

5. Cooperação e relações internacionais

Para além da actividade regional e nacional o SREA tem participado, conjuntamente
com outras regiões europeias, em vários projectos de iniciativa comunitária. Na década
de noventa, o SREA foi membro fundador do projecto Eurisles (European System
of Links and Exchanges), conjuntamente com a totalidade das regiões insulares da
União Europeia, no âmbito do qual foram realizados alguns estudos sobre aspectos
importantes da insularidade e disponibilizada uma base de dados com a informação
mais significativa sobre cada uma destas regiões. A partir de 2001 e aproveitando a
Iniciativa Comunitária INTERREG, o SREA participou, conjuntamente com a
Madeira e com as Canárias, em alguns projectos de grande importância para os
Açores, dos quais já estão concluídos o SIE-MAC, para a elaboração de um
DataWarehouse e de um Portal Web em cada um dos Serviços de Estatística das regiões
envolvidas; o SIET-MAC, visando a disponibilização de indicadores estatísticos sobre o
turismo sustentável, o TIO-MAC cujo objectivo foi o de produzir um Quadro InputOutput referente ao ano de 2001, o SICER-MAC, para a elaboração de contas
económicas regionais e da Conta Satélite do Turismo, o projecto DAMARECE para a
construção de um Sistema de Indicadores de Conjuntura. No Programa de Cooperação
Transnacional (PCT-MAC) até 2013, o SREA integrou os projectos CONTRIMAC para
a trimestralização do PIB e METAMAC para a inclusão da Metainformação na difusão
da informação. Mais recentemente, no Programa de Cooperação INTERREG V-A
MAC 2014-2020, o SREA participa no projecto ECOMAC, para a aplicação de
Métodos Econométricos a séries de conjuntura económica.
Como parceiro do ISTAC, Instituto de Estatística das Canárias, o SREA tem
participado nas JECAS, Jornadas de Estatística das Comunidades Autónomas de
Espanha, realizadas de dois em dois anos.
Como parceiro da Direcção Regional de Assuntos Europeus, o SREA participou
também no projecto RUP sobre as Regiões Ultraperiféricas.

6. Instalações

O SREA foi criado quatro meses após o sismo de 1980 e, talvez por isso, talvez pela
dificuldade de encontrar um edifício em Angra do Heroísmo que não estivesse

danificado, a sua Sede, ainda hoje se encontra em instalações arrendadas. As primeiras
instalações do SREA foram na Rua da Miragaia, as mesmas onde funcionava a
delegação do INE em Angra. Logo em 1981, transferiu-se “provisoriamente” para uns
módulos pré-fabricados em São Carlos, onde esteve até 1999 tendo a sua Direcção de
Serviços de Produção funcionado durante alguns anos, desse período, em instalações na
Rua do Galo. De 1999 até Julho de 2013, ficou situado no Largo Prior do Crato nº 37. A
partir de Agosto de 2013 a sede do SREA está situada na Rua da Rocha nº 26, em
instalações que, apesar de arrendadas, foram construídas e desenhadas de acordo
com as necessidades do SREA.
Também os Núcleos de S. Miguel e Faial, se encontram a funcionar em instalações
provisórias arrendadas.

7. Direcção

O primeiro Director do SREA foi Osvaldo Nobre de Oliveira Morais que ocupou o
cargo até Março de 1989. José Eduardo Machado Soares foi responsável pela gestão do
SREA de Março de 1989 até Dezembro de 2000 e Augusto António Rua Elavai a partir
dessa data.

8. Funcionários

O SREA começou com 21 funcionários, (incluindo 9 na Horta e 5 em ponta Delgada)
dos quais 2 técnicos superiores. O SREA na década de 90 e principios de 2000 chegou a
ter mais de 60 funcionários. Actualmente são 51 (incluindo 11 no Núcleo de S. Miguel e
6 no Núcleo do Faial), dos quais 16 técnicos superiores.
9. Tutela
De 1980 a 2000 - Secretaria Regional das Finanças e Planeamento
De 2000 a 2004 – Secretário/a Regional Adjunto/a da Presidência
A partir de 2004 - Vice-Presidência do Governo Regional
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