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PARTE C
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Gabinete do Secretário de Estado da Presidência
do Conselho de Ministros
Despacho Normativo n.º 5/2017
O Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro, que estabeleceu como
serviço público o acesso universal e gratuito ao Diário da República,
definiu também as regras aplicáveis à edição e à transmissão de atos para
publicação no jornal oficial, tendo contemplado, nos termos do n.º 3 do
seu artigo 2.º, a possibilidade de disponibilização de outros conteúdos a
determinar por despacho normativo do membro do Governo responsável
pela edição do Diário da República.
Tendo por princípio que as inovações tecnológicas devem sempre
motivar a evolução dos conteúdos e das funcionalidades das edições
digitais, e considerando que a cor constitui um elemento que acarreta uma dimensão acrescida, e uma melhorada comunicação visual,
pretende-se institucionalizar a faculdade de determinados elementos
gráficos serem objeto de publicação a cores na edição eletrónica do
Diário da República.
Assim, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 83/2016, de 16 de dezembro, e do Despacho n.º 427/2016, publicado
na 2.ª série do Diário da República, n.º 7, de 12 de janeiro, determina-se o seguinte:
1 — Sempre que tal seja formalmente admissível, e mediante solicitação da entidade emissora do ato, podem ser objeto de publicação
a cores no Diário da República determinados elementos, tais como
quadros, mapas, emblemas, modelos, sinais ou outros gráficos de natureza análoga.
2 — O disposto no presente despacho normativo não é aplicável à
versão impressa do jornal oficial mantida para os efeitos, nos termos
do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 83/2016, de 16 de dezembro,
nem prejudica as seguintes regras de edição:

desenvolvimentos a ocorrer a nível europeu relativamente à utilização
de Big Data, Experimental Statistics, Smart Statistics e do Legal Entity
Identifier — LEI, na produção das estatísticas oficiais; iv) a coordenação
e a cooperação entre os membros do SEN e destes com os organismos
da Administração Pública, visando, designadamente, a intensificação da
utilização da informação administrativa para fins estatísticos e consequente diminuição da carga sobre os respondentes; e, v) a sensibilização
da sociedade em geral para a importância da estatística e da sua adequada
leitura e interpretação;
— o desempenho das AE continuou a registar progressos assinaláveis
no que se refere: i) aos esforços de modernização/racionalização dos
processos de produção e difusão estatística; ii) à qualidade das estatísticas
oficiais, nomeadamente no que se refere ao cumprimento dos prazos de
difusão; iii) à acessibilidade e utilização das estatísticas; e, iv) às ações
para promoção da literacia estatística;
— os recursos financeiros afetos à produção das estatísticas oficiais
continuaram a ser geridos com o maior rigor, designadamente através
i) da adoção de medidas de racionalização de despesas; ii) do incremento do aproveitamento de dados administrativos para a produção de
estatísticas oficiais; iii) da intensificação da utilização de métodos de
recolha mais avançados e com menores custos; e iv) de alterações de
natureza organizacional;
— os resultados foram alcançados num contexto de constrangimentos
de gestão, em particular no que diz respeito à insuficiência de recursos
humanos, designadamente no que se refere à capacidade competitiva
para o recrutamento de técnicos com as qualificações (emergentes)
essenciais para enfrentar os desafios desencadeados pelas novas formas
e fontes de informação.

13 de julho de 2017. — O Secretário de Estado da Presidência do
Conselho de Ministros, João Miguel Range Prata Roque.
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Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 3.º e nas alínea a) e g) do
artigo 13.º da Lei n.º 22/2008, de 13 de maio, na reunião plenária de
28 de junho de 2017, o Conselho Superior de Estatística, após parecer
favorável da Secção Permanente de Coordenação Estatística, delibera:
1 — Aprovar o Relatório de Atividades do Conselho Superior de
Estatística relativo a 2016;
2 — Emitir parecer favorável aos Relatórios de Atividade das Autoridades Estatísticas relativos a 2016;
3 — Aprovar a Síntese da Atividade Estatística do Sistema Estatístico
Nacional 2016, em anexo a esta deliberação;
4 — Divulgar amplamente estes documentos, designadamente através
de nota de informação à comunicação social.
5 — Recomendar que os domínios que têm constituído o foco das
opções da atividade das Autoridades Estatísticas continuem a integrar
as suas prioridades em anos futuros.

Conselho Superior de Estatística

28 de junho de 2017. — A Vice-Presidente do CSE, Alda de Caetano
Carvalho. — A Secretária do CSE, Maria da Graça Fernandes Caeiro
Bento.

Deliberação n.º 713/2017

ANEXO

48.ª Deliberação do Conselho Superior de Estatística

Relatório de Atividades 2016 do Sistema
Estatístico Nacional

a) O texto é sempre objeto de publicação em cor preta; e
b) Não é admitida a publicação de fotografias.
3 — O presente despacho normativo entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.

Relativa ao Relatório de Atividades do Sistema Estatístico
Nacional de 2016
Considerando que no âmbito das competências do Conselho Superior
de Estatística (CSE) se inclui a apreciação dos Relatórios Anuais das
suas próprias Atividades e das Atividades das Autoridades Estatísticas
(AE).
Considerando que os referidos Relatórios de Atividades relativos a
2016 refletem i) as orientações estratégicas estabelecidas nas Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial para 2013-2017; ii) as Deliberações
emitidas pelo Conselho; iii) as orientações e compromissos assumidos
pelo Pais a nível europeu em matéria estatística, bem como respeitam os
referenciais de qualidade estabelecidos no Código de Conduta para as
Estatísticas Europeias e no Compromisso Público do Sistema Europeu
de Bancos Centrais no domínio das Estatísticas Europeias.
Considerando que em 2016:
— o CSE acompanhou com particular atenção as matérias relacionadas com i) a adequação e gestão dos recursos humanos e financeiros
afetos ao Sistema Estatístico Nacional (SEN), por forma a que seja
salvaguardada a eficiência e qualidade da resposta às obrigações nacionais e europeias em matéria estatística; ii) a modernização do SEN no
contexto dos novos desafios que se colocam às estatísticas oficiais; iii) os

Síntese
O Relatório de Atividades do Sistema Estatístico Nacional (SEN) de
2016 é constituído por esta Síntese, na qual se destacam as principais
realizações e resultados alcançados, e pelos Relatórios de Atividade do
Conselho Superior de Estatística (CSE) e das Autoridades Estatísticas
(AE)(1), que apresentam um maior detalhe informativo sobre as atividades desenvolvidas.
(1) Instituto Nacional de Estatística (INE), Banco de Portugal (BdP),
Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) e Direção Regional
de Estatística da Madeira (DREM). O SREA e a DREM para as estatísticas de âmbito estritamente regional e Entidades com Delegação de Competências do INE no âmbito da Lei n.º 22/2008 de 13 de maio: a Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (MM), a
Direção-Geral de Energia e Geologia (MEc), a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (MEd e MCTES), a Direção-Geral da Política de Justiça (MJ) e o Gabinete de Estratégia e Planeamento (MTSSS).
O SEN continuou em 2016 a desenvolver a sua atividade com base
nas orientações consagradas nos Planos de Atividade do CSE e das AE
para 2016, nas Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial (LGAEO)
2013-2017, nas Deliberações do CSE, no Programa Estatístico da Comissão da União Europeia para 2016, no programa de atividades elaborado no

