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 Quem Somos? 

 
 Serviço Regional de Estatística 

 

 Criado em 1980 

 

 Autoridade estatística do Sistema Estatístico Nacional e 
delegação do INE 

 

 Membro efectivo do Conselho Superior de Estatística 
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 Que fazemos? 

• Missão do SREA 

 

 Produzir e divulgar informação estatística oficial de 
qualidade, contribuindo para a cidadania e para o 
desenvolvimento de uma sociedade do conhecimento e 
em mudança 

 
 Isto é, fazemos estatística oficial de qualidade que pretende 

ser útil para a sociedade e contribuir para uma melhor cidadania 
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 Estatísticas: Importância 
 

 As estatísticas são cada vez mais e em qualquer parte do 
mundo, um dos suportes das democracias e uma das bases 
indispensáveis para o exercício consciente e consequente de 
uma cidadania ativa. 

 

 As estatísticas são determinantes para as sociedades poderem 
tomar as suas decisões de forma fundamentada e livre. 

 

 Estatísticas de qualidade constituem a base da pirâmide do 
conhecimento, e devem proporcionar o aprofundamento da 
compreensão da realidade. 
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 Estatística e Sociedade 

 
 Os números não mentem, mas as pessoas podem não estar 

preparadas para os ler e interpretar corretamente.  

 

 Daí, a necessidade de um maior investimento em ações 
especificas que promovam a literacia estatística. 

 

  A sociedade (consumidores, políticos, decisores, empresários, 
jornalistas, investigadores, analistas, entre outros) beneficia e 
exige cada vez mais informação. 

 

 A metainformação é uma componente-chave para o 
entendimento das estatísticas. 
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 Desafios do SREA e das Autoridades estatísticas: 

 

 Consagrarem-se centros de excelência na produção e 
comunicação das estatísticas. 

 

 Adotarem políticas de comunicação predominantemente 
proactivas, canais de comunicação diversificados e linguagem 
simples e ajustada aos diferentes públicos-alvo. 

 

 Promoverem a correta utilização das estatísticas, 
apresentando-as de modo simples e claro, o que nem sempre 
é fácil dada a complexidade da realidade que pretendem medir. 
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 Desafios das Autoridades Estatísticas (cont.) 

 

 Muitos dos desafios decorrem da própria realidade, 
permanentemente em mudança, sendo necessário um 
equilíbrio também permanente entre: 

 

 as necessidades crescentes de informação em áreas específicas e 
complexas, 

 os recursos (humanos e financeiros) cada vez mais escassos e  

 a redução da carga sobre os respondentes. 

 

 Há que investir nas oportunidades de obtenção de informação 
através de novas e diversificadas fontes, designadamente 
administrativas. 
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Novas funcionalidades do portal 

 Estatísticas por ilha: 
 http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/lista_relatorios.a

spx?idc=6002&idsc=6031&lang_id=1 

 Séries longas: 
 http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/lista_relatorios.a

spx?idc=6194&idsc=6711&lang_id=1 

 Metainformação associada: 
 http://estatistica.azores.gov.pt/conteudos/Relatorios/lista_relatorios.a

spx?idc=29&idsc=1122&lang_id=1 

 Quadros interactivos: 
 http://estatistica.azores.gov.pt/Conteudos/Relatorios/lista_relatorios.a

spx?idc=6006&idsc=6016&lang_id=1 

 Ficheiros em Excel e pdf 

 Redes sociais: Twitter e slideshare 
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Ano 2000 
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Ano 2001 
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Ano 2003 
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Ano 2006 
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Ano 2007 
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Ano 2008 
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Conclusão 
 Novas funcionalidades para satisfazer os 

utilizadores. 

 

 Portal mais simples de consultar 

 

 Mais prático para construir quadros próprios 

 

 Um portal mais amigável, mais funcional e, 
sobretudo mais fácil de exportar informação. 
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