Guião – Exploração do portal INE - ALEA
Introdução
O portal do Instituto Nacional de Estatística (INE) tem disponível um conjunto de recursos para o apoio aos trabalhos de
Geografia, nomeadamente bases de dados de variados indicadores, bem como a possibilidade de construir e alterar mapas,
em função das necessidades, com informação desagregada ao nível de NUT3 e, em alguns casos, de concelhos. Vejamos de
seguida como tirar partido das potencialidades do portal do INE, em www.ine.pt.

Página inicial do portal do Instituto Nacional de Estatística (INE)
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Informação Estatística

Menu de navegação para recolha de informação estatística e mapas.

Metainformação

Menu de ligação para a base de Conceitos Estatísticos do INE, a qual contém os
termos e definições dos conceitos utilizados em estatística.

webInq – Inquéritos
Serviço Online vocacionado para a recolha de dados por via electrónica.

Área dos utilizadores
Os utilizadores registados beneficiam da subscrição de conteúdos (recebe alertas
de divulgação de nova informação) e da gravação dos quadros que construiu na
sua área de utilizador.
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CNE; Censos 2011; ALEA; CAE

Hiperligações: Conselho Nacional de Estadística; Censos 2001; ALEA; CAE.

Pesquisa
Principais Indicadores
Divisões Territoriais
SIG-INE
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E. CNE; Censos 2011; ALEA; CAE
Introdução
O ALEA - Acção Local Estatística Aplicada, apresenta um conjunto de informação estatística do território nacional, dos
países da União Europeia e dos Palop´s, publicações com informação e tratamentos gráficos e cartográficos sobre Portugal
e Península Ibérica e, ainda, disponibiliza instrumentos de apoio ao ensino da Estatística para os alunos e professores do
Ensino Básico e Secundário, tendo como principal suporte um sítio na Web com o endereço http://alea.ine.pt/.
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E.1. O meio ambiente
Introdução

Este é o sítio onde podes encontrar os números que te ajudam a caracterizar a tua freguesia, concelho ou região, isto é, o
Meio Envolvente (http://alea.ine.pt/asp/meio.asp)

1. Clicar em “O meu ambiente”

2. Seleccionar o Conselho desejado – por exemplo
“Oeiras” e depois clicar no “OK”
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3. Seleccionar a Freguesia desejada
– por exemplo “Queijas” e depois
clicar no “OK”

E.2. Factos em números

E.2.1.

E.2.2.
E.2.3.
E.2.4.

E.2.1. Península Ibérica em Números 2008
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Esta publicação visa, por um lado, apresentar a
situação de Portugal e Espanha relativamente a um
conjunto de indicadores e, por outro, mostrar a
posição que cada um dos dois países ocupa no
contexto da União Europeia, relativamente a alguns
indicadores em áreas temáticas tão diversas como
a tecnologia e o mercado de trabalho, passando
pela educação e pelos transportes.

Clicar em “Texto integral da Publicação” para ver ou gravar a versão PDF

E.2.2. Conhece Portugal em Números
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1. Clicar em “Conhece Portugal em Números” para ver ou gravar a versão PDF

E.2.3. Europa em Números ou EuropALEA
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1. Clicar em “Europa em Números” ou “EuropALEA”.
2. Clicar em “EU-27”.
3. Seleccionar um dos países, por exemplo “Portugal”

E.2.4. Países Lusófonos
1. Clicar em “Países Lusófonos”
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2. Seleccionar um dos países, por exemplo “Cabo Verde”

E.3. Dossiês e Recursos
1. Clicar em “Dossies e Recursos”

Este espaço disponibiliza fichas com actividades, exercícios, notas, observações, comentários e propostas destinadas a
sistematizar a formação básica de estatística (a nível elementar).
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2. Clicar em “ActivALEA”.
3. Seleccionar um tema em “seleccione aqui a ActivALEA a consultar…”
Nota: Destacamos os documentos relativos à elaboração de Gráficos de Barras, Circulares e de
Linhas.

4. Clicar em “CalcALEA”

Imagina uma calculadora que, além dos cálculos, explica-te os resultados. Faz ainda gráficos de 4 tipos (barras, histograma,
nuvem de pontos, linhas), calcula algumas medidas descritivas (média, mediana, desvio padrão) e permite introduzir até 3
listas de valores.
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Além disso está sempre pronta para te explicar todos os resultados através de caixa de informações e podes sempre exportar os
dados e os gráficos para o teu trabalho no processador de texto e/ou folha de cálculo. Podes levá-la para todo o lado, (no teu PC),
pois está disponível para importação.
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