PONTO DE ACESSO AO INE NA UNIVERSIDADE LUSÍADA

Horário

UNIVERSIDADE
V I L A N O VA D E FA M A L I C Ã O

O que é?
Serviço de informação que permite a todos os utilizadores o
acesso de forma fácil, centralizada e gratuita à informação
estatística oficial em papel e em CD-ROM bem como a toda a
informação electrónica publicada no site do INE; à Biblioteca
Digital de Estatísticas Oficiais; aos destaques enviados à
comunicação social e a outros serviços prestados por aquele
Instituto.
Resulta do protocolo de colaboração assinado entre a
Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão e o
Instituto Nacional de Estatística (INE) e insere-se no
projecto "Rede de Informação do INE em Bibliotecas do
Ensino Superior" permitindo a todos os docentes e alunos da
UL, bem como à população da região, o acesso, de forma
gratuita, à informação estatística produzida pelo INE.
É apoiado presencialmente por técnicos habilitados e dispõe
de um telefone com ligação directa e gratuita ao INE para
apoio ou esclarecimentos adicionais.

Segunda a sexta-feira: 9H00/21H00
Sábado: 9H00/13H00
Contactos
Morada:
Universidade Lusíada
BIBLIOTECA
Edifício da Lapa Largo Tinoco de Sousa
4760-108 Vila Nova de Famalicão
Telefone:
252 309 292
Fax:
252 376 363
E-mail:
biblio@fam.ulusiada.pt
Serviço de Apoio ao Cliente:
Telefone: 808 201 808
E-mail: info@ine.pt

Tome nota!
Sempre que necessitar de ajuda deve dirigir-se ao balcão da
recepção da Biblioteca.
Para identificar as suas necessidades de informação e
avaliar o serviço que prestamos, solicitamos que preencha o
“Questionário aos utilizadores” que se encontra junto ao
computador.
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PORTAL DE ESTATÍSTICAS OFICIAIS

FONTES DE INFORMAÇÃO

Publicações em Suporte Papel

Acesso livre a toda a informação de forma gratuita
Pesquisa em todas as áreas, incluindo o conteúdo dos objectos

As publicações do INE estão dispostas em livre acesso
agrupadas por temas identificados pelas seguintes cores:

Exportação em formatos XLS e CSV
Dados Estatísticos
Principais indicadores

Indicadores mais relevantes de cada tema estatístico.

Principais quadros

Cerca de 100 quadros pré-definidos compostos por vários
indicadores, organizados por temas estatísticos.

Base de Dados

Possibilita a construção de quadros informativos à medida
das necessidades do utilizador, conjugando vários
indicadores e escolha do período de referência. Permite a
gravação dos quadros construídos na área dos
utilizadores(após registo) oferecendo uma visualização
através de mapas de uma vasta gama de indicadores,
passíveis de impressão e exportação.

Publicações em CD-ROM
Os CD´s contêm informação estruturada (alguma não
disponível no portal web), permitindo visualizar, imprimir ou
exportar os resultados das pesquisas na forma de quadros
ou gráficos diversos.

Estatísticas Territoriais

Mais de mil indicadores estatísticos disponíveis para uma
determinada unidade territorial (região, concelho, freguesia)
organizados tematicamente possibilitando a construção de
quadros com um ou vários indicadores para uma ou várias
unidades territoriais.

Censos 2001
Recenseamentos Gerais da População e Habitação: Dados
comparativos 1991-2001. Permite desenhar cartogramas a
partir de um conjunto de unidades geográficas e de variáveis
dos RG da População e Habitação.
Recenseamentos Gerais da Agricultura: Dados
comparativos 1989-1999. Contém dados até à Freguesia
As Cidades em Números
Informação estatística sobre as cidades de Portugal
organizada em temas: Território, População, Demografia,
Construção e Empresas.

Área dos Utilizadores

Divisões Territoriais

» Consulta dos limites das unidades territoriais utilizadas pelo INE:
regiões, municípios, freguesias, secções e subsecções
estatísticas;
» Acesso a um conjunto limitado de indicadores: nº de edifícios, nº
de alojamento e nº de população residente;
» Visualização da informação com a mais recente cobertura de
ortofotomapas (imagens aéreas), que podem ser impressos e/ou
exportados.

O registo de utilizadores é opcional e permite:
» Subscrição de conteúdos e recepção de alertas por e-mail;
» Construção de quadros estatísticos e gravação na área pessoal para utilização futura;
» Acesso aos quadros utilizados com nova informação;
» Subscrição do serviço RSS (Really Simple Syndication): acesso a novos dados sem necessidade de aceder ao portal e repetir pesquisas.

