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O SREA, Serviço Regional de Estatística dos Açores, tem como Missão
produzir e divulgar informação estatística oficial de qualidade,
contribuindo para a cidadania e para o desenvolvimento de uma
sociedade do conhecimento e em mudança.
É com este espírito e tendo igualmente presente a necessidade e a
importância da cooperação, nacional e internacional, entre as
autoridades produtoras de estatística que o SREA junta pela 11ª vez, à
mesma mesa, algumas dessas diferentes entidades, este ano,
novamente, em duas ilhas e duas localidades dos Açores. Em Angra,
nas instalações do SREA e em Velas, São Jorge no Auditório da Escola
Profissional.
Em Jornadas anteriores foram vários os Institutos de Estatística das
regiões peninsulares e atlânticas, de Portugal e Espanha que nos
visitaram para, através da partilha e confronto de diferentes
realidades e experiências, fazer uma reflexão e debate sobre a
produção e difusão de estatísticas de âmbito regional, uma realidade
há muito reconhecida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da
UE, ao declararem as estatísticas regionais como a pedra angular do
sistema estatístico europeu.
Este ano, estas Jornadas têm como tema principal “O Consumo no
PIB regional” contando, como habitualmente, com a participação
das autoridades estatísticas integrantes do Sistema Estatístico
Nacional, INE, BdP, SREA e DREM, bem como o nosso parceiro dos
projectos europeus o ISTAC, das Canárias.

Açores | Madeira | Canárias

Velas - São Jorge | 19 de Junho
Angra—Terceira | 21 de Junho

19 de Junho | VELAS - SÃO JORGE
Auditório da Escola Profissional

21 de Junho | A NGRA

DO
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Sede do SREA, Rua da Rocha nº 26

PROGRAMA

PROGRAMA
09:00 - Recepção

10:20 – Voo TER - SJO
12:45 – Almoço
14:00 – Recepção
14:15 – Algumas Estatísticas e Indicadores para São Jorge
(Augusto Elavai - S. R. Estatística dos Açores)
14.45 – O consumo privado para os Açores - Estimativa do valor e indicador mensal
(Alexandre Freitas e Ana Craveiro - S. R. Estatística dos Açores)
15:15 – A evolução do crédito a particulares nos Açores - comparação entre ilhas
(Luís Teles Dias – Dep. Estatística do Banco de Portugal)
15:45 – Primera estimación do consumo privado anual y trimestral en Canárias
(Ursula Delgadao Delgado – Instituto Estatística das Canárias ISTAC)
16:15 – Debate, conclusões e Encerramento
20:00 – Jantar

09:30 - O PIB regional, na óptica da procura - ponto de situação
(Augusto Elavai - S. R. Estatística dos Açores)
09:40 - O consumo privado para os Açores - Estimativa do valor e indicador mensal
(Alexandre Freitas e Ana Craveiro - S. R. Estatística dos Açores)
10:00 - Estimativa do comércio com o exterior, de bens e serviços, R.A. Açores
(Vasco Silva e Duarte Filipe - S. R. Estatística dos Açores)
10:25 - Apresentação do PIB regional, pelos agregados da óptica da procura
(Augusto Elavai - S. R. Estatística dos Açores)
10:45 - Coffee-break
11:15 - O consumo privado na R. A. da Madeira - uma análise exploratória
(Paulo Vieira - D. R. Estatística da Madeira)
11:35 - Primera estimación do consumo privado anual y trimestral en Canárias
(Ursula Delgadao Delgado – Instituto Estatística das Canárias – ISTAC)
11:55 - A evolução do crédito a particulares nos Açores - comparação entre ilhas

Dia 20 de Junho
14:00 – Almoço
16:05 – Voo SJO – TER
20:00 – Jantar

(Luís Teles Dias – Dep. Estatística do Banco de Portugal)
12:15 - O potencial dos dados para leitura da diversidade territorial
(Francisco Lima - Instituto Nacional de Estatística)
12:35 – 13:15 – Debate, conclusões e Encerramento
13:30 - Almoço
20:00 – Jantar

Extra-Programa:
Dia 19, às 16:30h - Visita à Vila da Calheta
Dia 20 às 10:30h – Visita às Fajãs dos Cubres e de Santo Cristo

Extra-Programa:
Dia 21, às 16:00h – Visita ao Monte Brasil e ao Jardim de Angra

