O Serviço Regional de Estatística foi criado no dia 17 de Maio de 1980,
através do DL nº 124/80, que se pode ler aqui ao lado, substituindo as
três delegações do INE, então existentes: Ponta Delgada, Angra do Heroísmo
e Horta.
O objectivo foi a criação de um subsistema de informação estatística
regional capaz de dar satisfação, dentro do SEN - Sistema Estatístico
Nacional, às carências sentidas pela região autónoma em matéria de
planeamento económico e social, procurando assim, o justo equilíbrio entre
a indispensável integração no SEN, e a não menos indispensável dotação de
meios próprios das regiões autónomas. A tradução deste equilíbrio foi conferir
ao Serviço Regional de Estatística o duplo estatuto de delegação do INE e de
órgão central (autoridade estatística, segundo a actual Lei do SEN) no âmbito
da região.
Como autoridade estatística nos Açores, o SREA tem por missão
produzir e colocar à disposição dos utilizadores a informação
estatística oficial de qualidade, fiável e necessária à tomada de decisões,
ao debate público e à investigação, contribuindo para a cidadania e para
o desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento e em
mudança. Como delegação do INE participa e coordena a recolha das
estatísticas de âmbito nacional, contribuindo para a produção de todas as
estatísticas oficiais nacionais no âmbito da Região.

Integram o Serviço Regional de Estatística, para além da sede em Angra do
Heroísmo, os Núcleos de S. Miguel e Faial, que desempenham um papel
importante junto dos informadores e utilizadores da informação estatística
nessas ilhas.
O SREA iniciou a sua actividade com 21 trabalhadores, tendo 20 transitado
das ex-delegações do INE, sendo nove da Horta, seis em Angra do Heroísmo,
e cinco em Ponta Delgada.
Por curiosidade, passados 40 anos, quatro dessas trabalhadoras iniciais
ainda estão ao serviço no SREA.

Actualmente somos 51. A distribuição por categoria dos funcionários
mostra que, 53% são Assistentes Técnicos, 25% Técnicos Superiores, 10%
Assistentes Operacionais, 6% Técnicos de Informática e 6% Dirigentes e
Chefias.

A maioria dos funcionários do SREA é do género feminino (62,75%).
A idade varia no intervalo [31, 66 anos], com 30% dos funcionários a situarse no escalão etário acima dos 61 anos.

A carreira de Técnico Superior é a mais jovem, com idade mínima de 31 anos,
máxima de 65 e média de 48 anos.
Cerca de 59% dos colaboradores do SREA possui habilitações entre o 9º e o
12º ano e 33% possui habilitação superior.
Em termos de antiguidade a grande maioria dos funcionários do SREA
(70%) está no serviço há 26 ou mais anos, o que pressupõe uma grande
estabilidade no quadro de pessoal, mas principalmente uma grande
cultura de serviço.
Em resumo, o perfil dos funcionários do SREA é maioritariamente do género
feminino, pertence à carreira de Assistente Técnico, com mais de 55 anos de
idade e mais de 25 anos de antiguidade no serviço e maioritariamente com
um nível de escolaridade compreendido entre o 9º e o 12º ano.

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 construiu um Portal, divulgado ao
público no final de 2007 e sucessivamente reformulado até à actualidade,
Onde é divulgada regularmente toda a informação estatística referente à
região, permitindo o acesso rápido dos utilizadores.

O portal do SREA foi acedido, em 2019, por 7 472 utilizadores, num total de
28 647 sessões e de cerca de 110 mil páginas consultadas
Dos visitantes do portal do SREA 68% corresponde a novos utilizadores (New
Visitor) e 32% a visitantes repetentes (Returning Visitor),
Quanto à origem das visitas, 88% provem de países de língua portuguesa e
10 % de países de língua inglesa.

Relativamente aos pedidos de informação estatística, foram satisfeitos
95,4% dos pedidos - 83% completamente e 12%, de forma parcial.
A não satisfação total dos pedidos ficou a dever-se, na maior parte dos casos,
à não existência de informação desagregada ao nível geográfico desejado
(Ilha ou Concelho) e, noutros casos, por a informação estar abrangida pelo
segredo estatístico.

O SREA faz 40 anos numa situação de dificuldade determinada pela
pandemia Covid19. Com o encerramento dos serviços, a maior parte
dos trabalhadores estão em regime de teletrabalho ou trabalhando a
partir de casa.
Nesta situação de pandemia, apesar das circunstâncias, mantivemos o
calendário habitual de produção e divulgação estatística, tendo até produzido
e divulgado informação não prevista.
O SREA cumpre, assim e mais uma vez, a sua Missão com o esforço e
disponibilidade dos seus trabalhadores.
Neste aniversário do SREA transmito a todos os trabalhadores a imensa honra
que sinto em ser colega de cada um deles.
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