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“Vamos fazer deste histórico Dia Mundial de Estatística um
sucesso, reconhecendo e celebrando o papel das
estatísticas no desenvolvimento social e económico das
nossas sociedades…”
Ban Ki-Moon, Secretário-Geral da ONU
Dia Mundial de Estatística: resolução nº 64/267
da Assembleia-Geral das Nações Unidas
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Dia Mundial da Estatística
A comunidade internacional comemora, pela primeira vez, o Dia
Mundial da Estatística sob os auspícios das Nações Unidas
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• coerência, refere-se à adequação dos dados para se
combinarem, de forma fiável, de maneiras diferentes e para

UM DIREITO DE CIDADANIA

várias utilizações em satisfação das necessidades dos seus
utilizadores.
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Especial Dia Mundial da Estatística

Não perca os depoimentos de:
Pedro Telhado Pereira / Ferreira do Amaral (Membros do Conselho Superior de Estatística)
Carlos Braumann (Sociedade Portuguesa de Estatística)
Mário Centeno (Instituto Superior de Economia e Gestão, Instituto Superior de Estatística e
Gestão de Informação e Banco de Portugal)
Pedro Pita Barros (Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa)
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As Estatísticas
são "um mundo" para conhecer o mundo!
Informar
e sensibilizar

Sob o mesmo mote | Muitas temáticas e efemérides têm merecido ao longo do
Servindo a mesma
finalidade
|
tempo
a institucionalização
do " Dia Mundial de …" ou
" Dia Internacional
Por diferentes
meios | de…". Em boa hora, na sua
de Fevereiro de 2010, as Nações Unidas
Junto de diferentesAssembleia-Geral
públicos |

decidiram formalmente a institucionalização do "DIA MUNDIAL
DA ESTATÍSTICA", o qual será celebrado em todo o mundo,
pela
primeira
vez, a 20destinadas
de Outubro de 2010.
No âmbito do Dia Mundial da Estatística, o INE está a desenvolver
diversas
iniciativas
a despertar a consciência colectiva para a importância que a informação estatística oficial assume
Esta
decisão
foi
recebida,
com grande satisfação, por todos os que,
no progresso da sociedade. Ainda em conjunto com entidades de referência no universo estatístico
de algum
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português e internacional, o INE une esforços para levar mais longe
e tornar
maisestão
profundo
o
investigadores
deste
ramo
da ciência matemática, seja como
sentido deste Dia.
participantes activos na produção da informação estatística, seja,
ainda, como seus utilizadores.
Distinguem-se, de entre as inúmeras iniciativas:

A institucionalização do "DIA MUNDIAL DA ESTATÍSTICA" é, assim, o
A elaboração de variados conteúdos alusivos ao Dia, para divulgação:
reconhecimento da importância da Estatística enquanto instrumento de
excelência para o conhecimento e para a tomada de decisão.
_No Portal do INE - www.ine.pt
As iniciativas a empreender no âmbito da celebração do "DIA MUNDIAL DA
_Em newsletters
_Nos órgãos de comunicação social ESTATÍSTICA" constituem oportunidades de excelência para a sensibilização
dos Governos
_Em representações do INE nos eventos
científicose das populações relativamente:
_Nas escolas de todo o país
_Em diversas entidades portuguesas relacionadas com o universo da Estatística.
à essencialidade das estatísticas no conhecimento da realidade global e
local em que nos movemos, para a tomada de decisão consistente e para
Publicação de um press-release conjunto com o Eurostat
e outros
Membros do
a avaliação
dasEstados
suas consequências;
Sistema Estatístico Europeu.
à responsabilidade dos cidadãos na produção das estatísticas oficiais,
Lançamento de uma publicação especial que comemora a 100ª edição do Anuário Estatístico
através de uma colaboração adequada com as autoridades estatísticas;
de Portugal.
ao direito
da sociedade
a informação
Organização de um Seminário no dia 20-10-2010 sobre
Rendimento
e Condições
de Vidarelevante para o bom exercício dos
e deveres
cidadania.
em Portugal 2004-2009, no âmbito do Dia Mundialdireitos
da Estatística
e dode
Ano
Europeu do
Combate à Pobreza e à Exclusão Social.
Não pode deixar de salientar-se o papel que a escola, em geral, e a
universidade e restante ensino superior, em particular, devem desempenhar
na promoção da literacia estatística junto de todos os seus docentes e
discentes, quer enquanto utilizadores de estatísticas para o desempenho
pág. 02
de uma profissão,
quer na perspectiva do exercício de uma cidadania
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consciente e plena.

Alda de Caetano Carvalho,
Presidente do Conselho Directivo do INE

