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informação estatística: contexto

Nos dias de hoje a informação estatística assume um papel 

fundamental em inúmeras áreas de intervenção, designadamente 

no contexto académico e de investigação.

os números assumem um papel fundamental para tomadas de 

decisão, para investigação ou para justificar medidas.



informação estatística: contexto

Assistimos a um aumento muito relevante dos 

indicadores estatísticos e as fontes de informação 

estatística são várias.

a importância de consultar fontes de informação estatística oficiais e 

credíveis é determinante e o uso adequado das ferramentas 

de pesquisa de informação estatística nacional e 

internacional deve ser privilegiado.



informação estatística: contexto

INE Instituto Nacional de Estatística
Organismo oficial para dados estatísticos nacionais.

Há várias entidades com delegação de competências do INE que produzem informação.

PORDATA
Lançada em 2010 pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) com dados estatísticos sobre Portugal, 

a Europa e os Municípios portugueses.

As estatísticas estão organizadas sob a forma de séries anuais com início, sempre que possível, em 1960.

EUROSTAT
Gabinete oficial de estatísticas da União Europeia. Harmoniza as estatísticas provenientes dos vários estados 

membros através do European Statistical System (ESS) possibilitando a comparação dos dados estatísticos dos 

vários países.



informação estatística: contexto
INE EUROSTAT PORDATA
http://www.ine.pt

Organismo oficial para dados 

estatísticos nacionais

http://ec.europa.eu/eurostat

Gabinete oficial de estatísticas da 

União Europeia. Harmoniza as 

estatísticas provenientes dos vários 

estados membros através do 

European Statistical System (ESS) 

possibilitando a comparação entre 

países

http://www.pordata.pt/

Disponibiliza dados estatísticos 

sobre Portugal, a Europa e os 

Municípios portugueses

Informação nacional Informação europeia Informação nacional e europeia

Informação até ao nível da 

freguesia

Apenas alguns indicadores são ao 

nível do NUTS II

Informação até ao nível dos 

municípios

Dados na Base de Dados a partir 

de 2000 (dados anteriores só na 

Biblioteca Digital)

Apresenta dados anteriores a 2000 

bem como alguns indicadores que não 

estão disponíveis na BD Nacional

Apresenta dados anteriores a 

2000, sempre que disponíveis

desde de 1960

http://www.ine.pt/
http://ec.europa.eu/eurostat
http://www.pordata.pt/
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instituto nacional de estatística

ine
Em Portugal, a informação estatística é recolhida pelo Instituto Nacional 

de Estatística (INE), que é o organismo oficial para dados 

estatísticos nacionais.

https://www.ine.pt/

https://www.ine.pt/


instituto nacional de estatística

ine
Entidades com delegação de competências do INE - informação 

publicada em indicadores do INE, outros indicadores são disponibilizados nos sites destas 

entidades:

Direção-Geral de Energia e Geologia do Ministério da Economia

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior 

Direção-Geral da Política de Justiça do Ministério da Justiça

Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos do Ministério do Mar 

Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 



divisões 

territoriais

metainformação
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divisões territoriais
NUTS “Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins 

Estatísticos” - sistema hierárquico de divisão do território em regiões.

NUTS I

NUTS II

NUTS III

3 níveis definidos de acordo com critérios populacionais, administrativos e geográficos



Em 2015 entrou em vigor uma nova divisão regional em Portugal –

NUTS 2013 - Alterações em relação à NUTS 2002:

▪ Número e composição municipal das NUTS III, de 30 para 25 unidades territoriais, 

agora designadas de «unidades administrativas». Essas unidades administrativas 

correspondem às "Entidades Intermunicipais", "Região Autónoma dos Açores" e "Região 

Autónoma da Madeira“;

▪ Os 308 municípios de Portugal agrupam-se em: 25 NUTS III, 7 NUTS II, 3 NUTS I

divisões territoriais
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https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=230206673&att_display=n&att_download=y


Sistema de Metainformação

Repositório de conceitos, classificações, variáveis, suportes de 

recolha de informação e documentação metodológica relativos 

às operações estatísticas levadas a cabo no Sistema Estatístico 

Nacional (SEN) e aos dados difundidos no

Portal de Estatísticas Oficiais, do INE.

http://smi.ine.pt/

metainformação

http://smi.ine.pt/


Metainformação estatística

É a informação necessária para uma correta produção e 

utilização de dados estatísticos.

Descreve dados, processos e ferramentas envolvidos na produção e 

uso de dados estatísticos. 

metainformação
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Acesso aos Indicadores incluídos na Base de Dados, 

organizados por temas, subtemas e nível geográfico.

Podem ser visualizados em quadros ou gráficos e podem ser 

exportados para XLS ou CSV.

acesso e pesquisa ine: 
dados estatísticos – base de dados



Principais Indicadores

Cerca de 250 indicadores da Base de Dados, escolhidos pelo INE, onde se incluem os mais 

pesquisados.

Principais Quadros

Cerca de 60 quadros elaborados com vários indicadores da Base de Dados, que caraterizam um 

determinado tema. 

acesso e pesquisa ine: 
dados estatísticos



Estatísticas Territoriais
Possibilidade de construção de quadros por tema, para determinada Unidade Territorial 

(Portugal, Continente, NUTS II, NUTS III, Município e Freguesia).

Pirâmides etárias
Apresentação da informação sob a forma de pirâmides etárias, projeções da população por 

grupos etários quinquenais entre 2010-2060

acesso e pesquisa ine: 
dados estatísticos



Base de Dados

É o ponto de acesso mais adequado na pesquisa por tema específico, com opção 

de refinar por subtema e nível geográfico.

Cerca de 8700 indicadores estatísticos, com possibilidade de construção de 

quadros à medida, conjugando vários indicadores e diferentes períodos.

acesso e pesquisa ine: 
dados estatísticos



acesso e pesquisa ine: 
dados estatísticos

Base de Dados

Navegação em lista ou em árvore

Seleção de tema e subtema

Seleção do nível geográfico

Pesquisa por palavra na Base de 

dados



acesso e pesquisa ine: 
dados estatísticos

Base de Dados

Percorrer a lista de resultados e  

selecionar o indicador pretendido

Após a seleção é possível alterar as 

condições de seleção

Visualizar quadro e Visualizar gráfico



Versão digital das publicações editadas (em papel ou nado-digitais) pelo 

INE, a partir do ano 2000, organizadas por tema.

Documentos em PDF e alguns com possibilidade de exportação de 

quadros para XLS ou CSV;

acesso e pesquisa ine: 
publicações



A economia Europeia desde o início do milénio : um retrato estatístico (2019)

Estatísticas do Comércio Internacional - 2017 (2018)

Estatísticas do comércio - 2017 (2018)

As pessoas - 2017 (2019)

acesso e pesquisa ine: 
publicações

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=358015611&PUBLICACOEStema=55448&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=320462672&PUBLICACOEStema=55448&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=320464302&PUBLICACOEStema=55545&PUBLICACOESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=320467122&PUBLICACOEStema=55574&PUBLICACOESmodo=2


Acesso integral às publicações de informação estatística editadas pelo INE 

entre 1864-2000

Publicações de âmbito estatístico de instituições nacionais e internacionais 
disponíveis no INE para consulta

http://biblioteca.ine.pt/

acesso e pesquisa ine: 
biblioteca digital

http://biblioteca.ine.pt/
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níveis de acesso ine

Informação disponível no portal do INE para toda a 

comunidade



níveis de acesso ine

Informação publicada - facultada mediante  “pedido de 

informação / esclarecimentos”- informação já trabalhada e facultada 

gratuitamente (informação disponível mas não publicada)

Presencialmente nas instalações do INE

Formulário web - https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_ped_informacao

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_ped_informacao


níveis de acesso ine

Informação a pedido - facultada a “pedido de informação / 

esclarecimentos”- informação com necessidade de tratamento 

estatístico – sujeita a orçamento (informação não disponível e não 

publicada, é paga).



Microdados - De acordo com a Lei do SEN – artigo 6º, os dados estatísticos 

individuais sobre pessoas singulares e coletivas só podem ser cedidos para fins científicos 

sob forma anonimizada, a investigadores credenciados. O acesso é facultado aos 

investigadores de universidades ou de outras instituições de ensino superior legalmente 

reconhecidas pela FCT e pela DGEEC.
 Protocolo entre o Instituto Nacional de Estatística, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) 

e a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência 

(DGEEC)

 Lista de bases de microdados

níveis de informação ine

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_serv_clientes&INST=161301979&ine_smenu.boui=161302718&ine_smenu.selected=161302852
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_bd_inv_fct&ine_smenu.boui=161302718&ine_smenu.selected=161302852


Ficheiros de uso público

Informação mais detalhada, registos anonimizados

São de acesso gratuito e estão conforme o princípio do segredo 

estatístico e de proteção de dados pessoais. O acesso implica a 

aceitação prévia das condições de utilização.

níveis de informação ine
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eurostat

Gabinete oficial de estatísticas da União Europeia 

http://ec.europa.eu/eurostat

Tem como papel fundamental fornecer estatísticas à Comissão e às 

outras instituições europeias para que possam ser definidas, 

implementadas e analisadas as políticas comunitárias.

Harmoniza as estatísticas provenientes dos vários estados membros 

através do European Statistical System (ESS) possibilitando a 

comparação dos dados estatísticos dos vários países.

http://ec.europa.eu/eurostat


eurostat

O Eurostat é a instituição central do Sistema Estatístico Europeu (SEE) -

uma rede de institutos nacionais de estatística de todos os países da UE 

e EFTA.

Recebe, trata e disponibiliza a informação estatística dos países da 

EU e tem cooperações com outras instituições, como:
United Nations

International Financial institutions (IFIs)

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)



eurostat

Dados apurados especificamente para o Eurostat (apenas 

publicados neste portal)

Dados apurados e divulgados pelo organismo oficial de 

estatísticas  de cada país (ex.: Censos, estimativas da população, 

PIB).



metainformação
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metainformação eurostat

Statistics Explained

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
“an encyclopedia of European statistics for everyone”

Informação organizada como uma enciclopédia, complementada com um glossário estatístico, 

interligações entre dados e metadados essenciais à compreensão da informação estatística e sua 

terminologia.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/


metainformação eurostat

Thematic glossaries
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Glossary

Abbreviations
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Abbreviations

Statistical themes
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Glossary
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Category:Abbreviations
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Thematic_glossaries


metainformação eurostat

Nomenclatura de Unidades Territoriais para fins Estatísticos 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background

https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background


acesso e  

pesquisa
eurostat
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acesso e  pesquisa
eurostat

Acesso à informação 

estatística EUROSTAT

Database

Browse statistics by theme

EU Policy indicators

Statistics A-Z

Pesquisa



acesso e  pesquisa
eurostat
Database

Tables - seleção de tabelas com os dados mais consultados

Database - contem a totalidade dos dados estatísticos, permite o tratamento e 

seleção de diferentes variáveis

Mais informação - http://ec.europa.eu/eurostat/data/database/information

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database/information


acesso e  pesquisa
eurostat
Statistics by theme

Nove áreas temáticas subdivididas

em temas mais específicos



acesso e  pesquisa
eurostat
EU Policy indicators



acesso e  pesquisa
eurostat
Statistics A-Z

Um meio alternativo de aceder aos dados estatísticos, por ordem

alfabética de assunto. 



acesso e  pesquisa
eurostat
Pesquisa

Possibilidade de pesquisa por palavra ou por código de indicador. Obrigatoriedade 

de registo do utilizador para efetuar pedidos de esclarecimentos.

Para termos compostos colocar aspas: “social inclusion”



pordata
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pordata

A PORDATA lançada em 2010 pela Fundação Francisco Manuel 

dos Santos (FFMS)

http://www.pordata.pt

Disponibiliza dados estatísticos sobre Portugal, a Europa e os 

Municípios portugueses, organizados sob a forma de séries anuais
com início, sempre que possível, em 1960.

http://www.pordata.pt/Fontes+e+Entidades


pordata

Reúne dados de entidades estatísticas oficiais para cada um dos seus 

três níveis de análise: mais de 70 as fontes oficiais, das quais 

se destaca o Instituto Nacional de Estatística, o Eurostat e a OCDE.

http://www.pordata.pt/Fontes+e+Entidades

http://www.ine.pt/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.oecd.org/statistics/
http://www.pordata.pt/Fontes+e+Entidades


pordata

Glossário
http://www.pordata.pt/Glossario

http://www.pordata.pt/Glossario


acesso e 

pesquisa 

pordata
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pordata: acesso e pesquisa

A informação está estruturada em três grandes bases de dados:

A Base de dados dos Municípios de Portugal apresenta a informação distribuída por 13 

temas, hierarquizados por subtema – quadro – série. 

A Base de dados de Portugal apresenta a informação distribuída por 16 temas, 

hierarquizados por subtema – quadro – série.

A Base de dados da Europa apresenta 576 quadros estatísticos, distribuídos por 11 temas 

e hierarquizados por subtema – quadro – série.

http://www.pordata.pt/Municipios
http://www.pordata.pt/Portugal
http://www.pordata.pt/Europa


pordata: acesso e pesquisa

.



pordata: acesso e pesquisa

Pesquisa

Permite a pesquisa de um termo em simultâneo nas várias bases de dados.

Os resultados são apresentados separadamente por
Municípios

Portugal

Europa

Destaques



pordata: acesso e pesquisa
Visualização da informação

Portugal e Europa - tabelas (para todo ou parte do período de dados 

disponível) e gráficos (dinâmicos, estáticos ou de ranking).

Municípios, além da visualização por tabelas e gráficos existem mapas 

dinâmicos.

É possível personalizar os quadros e os gráficos a partir de séries estatísticas 

relativas a diferentes temas.



OBRIGADA!



bibliotecas da UA

Estes conteúdos estão protegidos

por uma licença Creative Commons:

Divulgação Apoio Literacia Informacional

http://www.ua.pt/sbidm/biblioteca
sbidm-referencia@ua.pt

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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