
Ex. ma Senhora Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Drª Alda Carvalho 
Ex.mo Senhor Director da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Prof. Doutor Pinto Paixão 
Ex.ma  Senhora Coordenadora do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa,  Prof. 
Doutora Antónia Turkmann, 
Dear guests, 
Minhas senhoras, meus senhores, 
 
É para mim um privilégio, em nome da Sociedade Portuguesa de Estatística, cujo Presidente, Prof. 
Doutor Carlos Braumann, aqui represento, dar-vos as boas-vindas às comemorações do primeiro Dia 
Mundial da Estatística. E quero começar por agradecer ao Centro de Estatística e Aplicações da 
Universidade de Lisboa a disponibilidade e entusiasmo que manifestou para connosco organizar esta 
celebração. 
 
A Estatística tem nos dias de hoje um papel absolutamente fundamental na Sociedade. As resoluções 
dos governos e orgãos de decisão a diferentes níveis dependem cada vez mais da disponibilidade 
atempada e da fiabilidade da informação estatística. O acesso à informação estatística é também um 
instrumento de cidadania, fornecendo aos cidadãos um conhecimento da realidade social na qual se 
inserem, a nível político, económico, social, cultural, etc.,  permitindo-lhes de forma informada 
participar e intervir na sociedade. 
 
Consciente deste papel fundamental da Estatística, as Nações Unidas, de forma muito oportuna, 
decidiram celebrar neste dia as muitas contribuições e os importantes resultados alcançados pelas 
Estatísticas Oficiais, sublinhando os valores essenciais de Serviço, Profissionalismo e Integridade. 
Pretende-se chamar a atenção dos cidadãos em geral para as estatísticas oficiais e para o seu valor, 
estimular o diálogo entre utilizadores e fornecedores de informação estatística, e dar visibilidade à 
investigação e projectos estatísticos. Naturalmente que o valor da de informação estatística aumenta 
tanto mais quanto mais for partilhado, permitindo enfrentar os desafios da actualidade com uma 
perspectiva global. 
 
O Instituto Internacional de Estatística escolheu este dia para tornar pública a nova Declaração de Ética 
Profissional para os Estatísticos, congregando um conjunto de valores e princípios que devem ser 
observados pelos estatísticos que trabalham em diferentes organizações por todo o mundo. Esta nova 
declaração substitui a de 1985 e vem responder à nova realidade criada com o fácil acesso a grande 
quantidade de informação de dados de todo o tipo via Internet. 
 
Por outro lado, esta facilidade de acesso a dados estatísticos e a presença constante de informação 
estatística nos meios de comunicação social, vêm reforçar, de forma crescente, a importância da 
Literacia Estatística nas sociedades de hoje. Desde políticos a comentadores públicos, em relatos 
noticiosos e sondagens de opinião, até à publicidade, o recurso a informação numérca para influenciar 
opiniões é universal. É assim essencial um conhecimento adequado de conceitos estatísticos para o 
cidadão comum poder compreender o que lhe é apresentado e distinguir informação válida de 
representações mais ou menos falaciosas de dados. 
 
Nesta linha, a Sociedade Portuguesa de Estatística tem vindo nos últimos anos a desenvolver iniciativas 
especialmente destinadas aos mais jovens – como os Prémios Estatístico Júnior, havendo outras acções 
em preparação – de modo a desde cedo captar a atenção dos mais novos para a importância da 
Estatística e da correcta análise e interpretação dos dados. 
 
A Estatística é hoje também um instrumento essencial à investigação em todos os domínios científicos, 
sendo as análises estatísticas suporte do desenvolvimento científico e tecnológico nos mais variados 
domínios do conhecimento e assumindo assim um papel interdisciplinar único. 
 



A  Sociedade Portuguesa de Estatística, que este ano completa o seu 30º aniversário, procura congregar 
esforços e proporcionar a troca de informação e a colaboração entre os seus cerca de 700 sócios, sobre 
o  muito que nesta área se tem feito em Portugal, quer a nível fundamental, quer a nível aplicado. 
 
Não posso deixar de sublinhar a excelente colaboração entre a Sociedade Portuguesa de Estatística e o 
Instituto Nacional de Estatística, e também o Banco de Portugal, aproximando assim os produtores de 
estatísticas dos investigadores e contribuindo desta forma para o desenvolvimento desta Ciência. 
 
É assim que termino convidando todos os presentes a visitar a exposição de painéis apresentados por 
grupos de investigação, onde se dá conta dos trabalhos aí desenvolvidos e das linhas de investigação 
prosseguidas. 
 
É com muito orgulho que a Sociedade Portuguesa de Estatística se associa assim às comemorações que 
hoje, um pouco por todo o mundo, celebram a Ciência Estatística. 
 
Muito obrigada. 
 
Lisboa, 20 de Outubro de 2010 


