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«
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Portugal «

Universidade Lusíada

23 de março de 2017

� 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

� O Eurostat é uma Direção-Geral da 
Comissão Europeia 

� A sua sede localiza-se no Luxemburgo

O que é o Eurostat?

«
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«

«

«

Serviço prestado pelo INE

� Providenciar apoio no acesso a informação 
Estatística Europeia

� Apoio Clientes – Pesquisa de Informação no 
site do Eurostat

� Promover a informação Estatística Europeia

«

Website EUROSTAT

«

http://ec.europa.eu/eurostat
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Website EUROSTAT «
«

Objetivos do novo website
�Melhorar o acesso às estatísticas;

�Promover a literacia Estatistica;

�Facilitar a análise dos dados através de   
novas ferramentas de visualização;

�Possibilitar uma navegação simples, intuitiva;

�Interligação de dados sobre uma temática; 

� Design atraente.

«

«

Website EUROSTAT

Estatísticas  Explicadas Publicações

Pesquisa por 
tema

Recortes de 
Imprensa

Registo

Base de Dados

Ferramentas de 
visualização e APP’s

Estatísticas  
em foco

Em destaque

Pesquisa
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Website EUROSTAT

Estatísticas Explicadas 

(Statistics Explained)

� Guia para as Estatísticas Europeias: Conjunto de artigos e dados organizados

como uma enciclopédia, complementados com um glossário estatístico, interligações

entre dados e meta dados essenciais à compreensão da informação estatística e sua

terminologia.

� Mais de 700 artigos em Inglês, cerca de 90 dos quais traduzidos em francês e

alemão; 20 artigos traduzidos para outras línguas da UE.

� Glossário, temas e categorias diretamente visíveis na página principal.

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

� Possibilidade de pesquisa por palavra ou por código de
indicador;

� Obrigatoriedade de registo do utilizador para efetuar
pedidos de esclarecimentos.

Website EUROSTAT

Pesquisa e Registo de utilizador

� Dossiês temáticos e novidades sobre a
informação estatística Europeia.

“Estatísticas em Foco” e “Em Destaque”

Ferramentas de visualização e Apps

� Ferramentas de extração e de visualização de
dados e aplicações móveis que facilitam a
compreensão e o acesso aos dados;

� Também aqui poderá encontrar o Eurostat 
Quiz em português: 
http://ec.europa.eu/eurostat/quiz/pt/.
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«
«

Website EUROSTAT
Novas aplicações

O MEU PAIS NUMA BOLHA 

� Uma ferramenta de visualização de dados interativos que permite comparar cada país
com os outros países europeus em mais de 50 indicadores estatísticos.

� Uma forma fácil e divertida de descobrir as estatísticas europeias! ☺

«

«

Website EUROSTAT
Novas aplicações

O MEU PAIS NUMA BOLHA 

� Alguns exemplos. 
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«
«

Website EUROSTAT
Novas aplicações

QUALIDADE DE VIDA

Fornece-lhe uma visão sobre os diferentes aspetos da qualidade de vida no seu
país e dá-lhe a possibilidade de se comparar com os concidadãos no seu país,
bem como com a média da UE e de outros Estados-Membros da UE.

«

«

Website EUROSTAT
Novas aplicações

QUALIDADE DE VIDA
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«
«

Website EUROSTAT
Novas aplicações

� “Jovens Europeus“- uma nova ferramenta projetada 
principalmente para jovens com idades entre 16-29;

� Oferece a possibilidade de comparar-se com outros 
jovens, homens e mulheres, de cada país da U.E.

«

«

Website EUROSTAT
Novas aplicações

� Economic trends - nova ferramenta com os principais 
indicadores económicos dos países da U.E.
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Website EUROSTAT «
«

� Divulgação diária de News
Releases;

� Calendário dos recortes de 
imprensa;

� Infografias de diversos temas.

Recortes de Imprensa

Publicações

� Publicações disponíveis on-line e em 
papel

� Statistics in Focus

� Gráficos e quadros das publicações 
com links à base de dados e a quadros 
predefinidos.

Website EUROSTAT «

Menu de navegação disponível em todas as páginas
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Website EUROSTAT «
«

Acesso por Tema e subtema

Website EUROSTAT «

«

Tema- subtema - Base de Dados
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«
«

Website EUROSTAT

� Acesso à arvore de base de dados pelo tema, onde estão 
listadas somente as colecções relativas ao tema.

«

«Website EUROSTAT
Ferramenta de extracção de dados
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Website EUROSTAT
Ferramenta de extração de dados

Website EUROSTAT «

«

Tabelas predefinidas
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Tables, Graphs and Maps Interface (TGM)

Website EUROSTAT «
Website EUROSTAT «

«

� Acesso à arvore de base de dados 
pela homepage onde estão listadas as 
colecções de todos os temas 

Base de Dados por tema

Tabelas pré definidas por tema

Visualização em árvore de todos os indicadores 
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Extração de dados- BULK DOWNLOAD

http://ec.europa.eu/eurostat/data/bulkdownload

«

� Possibilidade de extração de 
bases de dados completas;

� Atualização: 2 vezes / dia;

� Dados compactados e em 
formato TSV ( tab. separated
values).

«

http://ec.europa.eu/eurostat/data/bulkdownload

«

«

� [data] – extração de base de dados completas;

� BulkDownload_Guidelines.pdf – instruções simplificadas;

� read_me.pdf – instruções completas.

Extração de dados- BULK DOWNLOAD
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http://ec.europa.eu/eurostat/data/bulkdownload «
«

� NOTA: necessário saber o código do indicador a extr air da BD.

Extração de dados- BULK DOWNLOAD

Servidor de Classificações RAMON

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ «

«

� Servidor de metainformação
do Eurostat;

� Contém toda a metainformação
(atual e antiga), para apoio dos 
utilizadores na análise de dados 
estatísticos.
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Servidor de Classificações RAMON 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ «
«

Base COMEXT

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/

«

«
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Não Registado Registado

Base COMEXT «
«

Obrigado pela vossa atenção!

«

«

Thank you for your attention!


