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resumo 
 

 

O presente relatório apresenta as atividades realizadas durante o estágio 
curricular realizado na PORDATA-Fundação Francisco Manuel dos Santos no 
âmbito do Mestrado em Estatística Médica da Universidade de Aveiro. Os 
objetivos do estágio foram explorar estatísticas a nível europeu, especialmente 
indicadores estatísticos ligados à área da saúde. As principais tarefas 
desenvolvidas durante este estágio foram a atualização da base de dados da 
Europa, o desenho de uma proposta de reestruturação do tema da Saúde e a 
colaboração no projeto Números da Crise e da Pandemia. Este estágio foi um 
excelente complemento ao Mestrado de Estatística Médica, permitiu explorar 
centenas de indicadores estatísticos, além de melhorar as minhas 
competências em Microsoft Excel. 
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abstract 

 
 
This report presents the activities developed during the curricular internship 
carried out at PORDATA- Fundação Francisco Manuel dos Santos within the 
scope of the Master’s Degree in Medical Statistics at the University of Aveiro. 
The objectives of the internship were to explore statistics at the European level, 
especially statistical indicators related to health. The main tasks carried out 
during this internship were the updating of the European database, designing a 
proposal for restructuring the Health theme and the collaboration in the 
“Números da Crise e da Pandemia” project. This internship was an excellent 
complement to the Master’s Degree in Medical Statistics, it allowed me to 
explore hundreds of statistical indicators, in addition to improving my skills in 
Microsoft Excel. 
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Introdução 

 

O presente trabalho surge no âmbito da Unidade Curricular Dissertação/Projeto/Estágio, 

do segundo ano do Mestrado em Estatística Médica da Universidade de Aveiro. A opção 

de estagiar partiu do interesse de aplicar em contexto prático os conhecimentos teóricos 

adquiridos ao longo da minha formação académica e por considerar o estágio uma boa 

preparação para o mercado de trabalho. 

 

O estágio teve uma duração de 6 meses, com início a 11 de janeiro de 2021 e fim a 9 de 

julho de 2021. O estágio decorreu na PORDATA, um projeto da Fundação Francisco 

Manuel dos Santos e foi realizado em regime de teletrabalho. 

 

A escolha do local de estágio deveu-se a já ter conhecimento desta entidade como uma 

fonte de informação reconhecida a nível nacional e por isso entender que seria uma 

mais-valia a nível profissional. 

 

Os objetivos do estágio foram explorar estatísticas a nível europeu, especialmente 

indicadores estatísticos ligados à área da saúde, assim como perceber como é que essa 

informação pode ser partilhada de uma forma compreensível para o público-geral e 

apreender como se realiza o processo de atualização desses dados.  

 

Este estágio também serviu para aplicar e aprofundar conhecimentos anteriores em 

Microsoft Excel, uma ferramenta para análise e visualização de dados. O Excel foi a 

ferramenta utilizada para explorar indicadores estatísticos, através da aplicação de 

diferentes funções, como a função MAX, MIN, XLOOKUP, etc. Também foi utilizado como 

ferramenta de validação durante o processo de atualização de dados. 

 

Este relatório encontra-se divido em dois capítulos. No primeiro capítulo são 

apresentadas as atividades diárias desenvolvidas durante o estágio, nomeadamente a 

atualização dos quadros da Base de Dados da Europa. No segundo capítulo são 

apresentados dois projetos: o projeto da reestruturação do tema da Saúde, dividido pelas 

etapas desenvolvidas até à conclusão do estágio, e a minha contribuição para o projeto 

“Números da Crise e da Pandemia” relacionado com os efeitos da pandemia COVID-19. 
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Para finalizar o relatório são apresentadas as considerações finais sobre trabalho 

desenvolvido e experiência geral do estágio. 

 

Apresentação da entidade de acolhimento -PORDATA 

 

Fundação Francisco Manuel dos Santos 

 

A fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) foi fundada por Alexandre Soares dos 

Santos e família em 2009 com o objetivo de “estudar os grandes problemas nacionais e 

levá-los ao conhecimento da sociedade”(1). Desta forma, a FFMS pretendia que os 

debates no espaço público da sociedade portuguesa sejam baseados em “dados sólidos 

e investigações cuidadosas” ao invés de opiniões subjetivas(1).  

 

A missão da FFMS é a de “promover e aprofundar o conhecimento da realidade 

portuguesa, procurando desse modo contribuir para o desenvolvimento da sociedade, o 

reforço dos direitos dos cidadãos e a melhoria das instituições públicas”(1). Assim a 

fundação pretende disponibilizar aos cidadãos a maior quantidade de informação 

disponível para que estes possam formar opiniões de forma independente e livre. 

 

Entre as várias atividades da FFMS destacam-se a publicação de livros e elaboração de 

estudos sobre temas que considera relevantes para a sociedade; a organização de 

encontros e debates com presença de especialistas nacionais e internacionais; e a 

criação, compilação e difusão de dados sobre Portugal e a Europa através de várias 

plataformas, incluindo a PORDATA.(1) 

 

PORDATA 

 

A PORDATA, Base de Dados de Portugal Contemporâneo, é um projeto permanente da 

FFMS. Foi tornada pública em 23 de fevereiro de 2010 e apresenta de forma livre e 

gratuita dados estatísticos sobre Portugal, Regiões e municípios portugueses e Europa 

[Figura 1] num portal online1.(1,2) 

 

 
1 Acessível em www.pordata.pt/. 
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Surge para contribuir para a missão da FFMS de divulgar à sociedade dados factuais e 

fidedignos, e assim faz a “recolha, organização, sistematização e divulgação de 

informação sobre múltiplas áreas da sociedade”.(2) A origem da informação estatística 

divulgada pela PORDATA são mais de 60 entidades oficiais e certificadas. Outro aspeto 

importante do trabalho da PORDATA é contextualizar e tornar a informação mais “clara e 

acessível” para o público geral, nomeadamente através da apresentação de uma 

descrição simplificada da metainformação2 a par da versão oficial e da disponibilização 

de um glossário de conceitos estatísticos. (2) 

 

Na altura da realização deste estágio a equipa da PORDATA era constituída pela diretora 

Luísa Canto e Castro Loura, uma equipa de colaboradores diretos: Ana Luísa Barbosa, 

Mónica Santos, Joana Zózimo, Sofia Barão e Inês Falcão; e quatro estagiários: João 

Faia, Marta Miranda e Rita Besugo e eu, Beatriz Viegas. 

 

 
Figura 1:Print screen da página inicial do site da PORDATA na altura de realização do estágio.  

 
2 Metainformação-“Informação que descreve os dados estatísticos, bem como os processos e 
instrumentos envolvidos na sua produção e utilização”(8) 
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Capítulo 1-Atividades diárias realizadas durante o 

Estágio Curricular: Atualização da Base de Dados 

da Europa 

 

Uma das principais tarefas desenvolvidas durante o estágio foi a atualização dos dados 

estatísticos a nível europeu disponibilizados no site da PORDATA, na base de dados da 

Europa. A fonte de dados utilizada para atualizar a maioria destes quadros é o Eurostat, o 

gabinete estatístico da União Europeia (https://ec.europa.eu/eurostat). Outras fontes 

utilizadas são a Comissão Europeia (https://ec.europa.eu/info/statistics_pt) e a OCDE-

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (https://www.oecd.org/). 

 

1.1 Acesso e recolha de dados 
 

A PORDATA tem um documento intitulado Códigos BD Europa com a listagem de todos 

os códigos do Eurostat (códigos alfanuméricos associados a cada quadro) e links das 

entidades oficiais de onde são retirados dados e a sua respetiva correspondência com as 

micros3, atualizadas a partir dos mesmos. Além dessa informação, esse documento 

apresenta também o último ano atualizado, o mês em que se prevê fazer uma nova 

atualização e a data em que as entidades oficias atualizaram pela última vez os dados.  

 

Figura 2:Estrutura do ficheiro Códigos BD Europa.  

 

 

 

 
3 Micro: como são chamados internamente os quadros das bases de dados da PORDATA. 
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A figura 2 representa a estrutura do ficheiro Códigos BD Europa; pode ver-se na imagem, 

da esquerda para a direita, as colunas correspondentes ao tema, código Eurostat ou link 

da entidade oficial, último ano atualizado, micros associadas aos códigos Eurostat, mês 

em que se prevê nova atualização e data da última atualização (last update). 

 

Diariamente, verifiquei nos sites das entidades oficiais se existiam atualizações das 

bases de dados utilizadas pela PORDATA, através da pesquisa dos códigos/links 

listados. Os critérios definidos para atualizar uma micro são a existência de dados para 

um novo ano e haver dados disponíveis para mais de metade dos países da micro, 

incluindo obrigatoriamente Portugal. Se não se cumprirem estes critérios, não se 

atualizam os dados, e apenas se muda a data de last update no ficheiro Códigos BD 

Europa. 

 

Apresento de seguida o ambiente do Eurostat, assim como os passos necessários para 

chegar à informação sobre o indicador usado como exemplo: anos de vida saudável por 

sexo (Healthy life years by sex - hlth_hlye). 

 

 

Figura 3: Print screen da página inicial do site do Eurostat, destacando a preto o local onde 

colocar o código do quadro a pesquisar (ex: hlth_hlye) 
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Caso se possa prosseguir para uma atualização, deve-se ver no backoffice4 da 

PORDATA quais as categorias, unidades de medida, período temporal, países, etc., que 

devemos selecionar antes de descarregar os novos dados para um ficheiro Excel. É 

importante também conferir se existem quebras de série temporal ou alterações na 

metainformação. Este passo é fundamental, uma vez que uma metainformação bem 

redigida e completa garante a inteligibilidade dos conteúdos estatísticos, assim como a 

clarificação quanto aos seus limites e potencialidades. 

 
4 Backoffice- painel de administração de um website 

Figura 4: Resultado da pesquisa do código hlth_hlye associado ao quadro do Eurostat Healthy life 

years by sex (from 2004 onwards) 

 

Figura 5:  Quadro Healthy life years by sex (from 2004 onwards) do Eurostat 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hlth_hlye
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hlth_hlye
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hlth_hlye
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Na figura 6, são apresentados os valores do indicador Healthy life years by sex (from 

2004 onwards), retirados do Eurostat e que servirão para fazer a atualização do quadro 

correspondente na PORDATA, Anos de vida saudável aos 65 anos-sexo feminino. Neste 

quadro, o símbolo “:“ corresponde a “-not available” ou seja não disponível. Na coluna 

Flags and Foot Notes (símbolos e notas de rodapé) encontramos também as letras “b” 

que corresponde a “-break in time series” e assinala quebras de série; e “e” que 

corresponde a “-estimated” assinalando valores estimados. 

 

Os dados da figura 6 são provenientes do quadro Healthy life years by sex (from 2004 

onwards) [Figura 5]. Para obter os dados pretendidos, selecionei no Eurostat o período 

temporal 2004-2019; UE-27, UE-28, os 27 países da EU mais a Islândia, a Noruega, o 

Reino Unido e a Suíça como âmbito geográfico; o indicador Anos de vida saudável em 

valor absoluto aos 65 anos na categoria indicador em saúde; na categoria sexo selecionei 

o sexo feminino e selecionei ano como unidade de medida. 

 

 

 

Figura 6:Valores do indicador Anos de vida saudável aos 65 anos- sexo feminino retirados do 

quadro Healthy life years by sex (from 2004 onwards) do Eurostat  
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Fazendo a consulta da metainformação do indicador Anos de vida saudável aos 65 anos- 

sexo feminino, podemos obter a definição deste indicador: “Número de anos que uma 

pessoa de 65 anos pode esperar viver em condições de vida saudável. Uma condição 

saudável é definida pela ausência de limitações funcionais/incapacidade. Por 

conseguinte, o indicador é também designado como esperança de vida sem 

incapacidade física. (metainformação – Eurostat)”. Outra informação importante presente 

na metainformação está relacionada com a proveniência dos dados: “Até 2003, os dados 

sobre morbilidade provêm sobretudo dos inquéritos ao Painel Europeu dos Agregados 

Familiares (PEAF), referindo-se a pessoas que não se encontravam limitadas nas suas 

atividades do dia-a-dia por qualquer problema físico ou mental, doença ou invalidez. A 

partir de 2004, passaram a ser usados os resultados das Estatísticas da UE sobre 

Condições de Vida e Rendimento (EU-SILC), nos quais a condição de “pouco saudável” é 

definida como uma limitação em atividades normalmente desenvolvidas pelas pessoas 

devido a problemas de saúde durante os 6 meses anteriores.”(3) Esta informação explica 

o motivo do indicador do Eurostat Healthy life years by sex (from 2004 onwards)- 

hlth_hlye só disponibilizar dados a partir de 2004. 

 

 

1.2. Validação 
 

O passo seguinte é a validação dos novos dados. A validação deve ficar registada no 

ficheiro de dados retirado da entidade oficial, garantindo-se um histórico que fica 

disponível a quem faça a próxima atualização deste quadro. Começa-se por verificar se o 

âmbito geográfico e o período temporal dos dados que retirámos da entidade oficial 

correspondem ao âmbito geográfico e temporal dos dados da PORDATA. Seguidamente, 

comparam-se os novos dados e os dados já existentes na PORDATA para verificar se 

não existem diferenças muito grandes entre os mesmos. Esta comparação baseia-se na 

subtração dos novos dados pelos dados anteriores. Idealmente não devem existir 

diferenças entre os dados e o resultado da subtração deverá ser zero. 

 

Na figura 7, pode ser observado o resultado do processo de validação para o indicador 

Anos de vida saudável aos 65 anos- sexo feminino para as colunas UE-27, UE-28 e 

Bélgica. Como na atualização anterior não havia dados disponíveis de 2004 a 2009, o 

resultado da subtração dos novos dados pelos disponibilizados pela PORDATA é 

apresentado como “#VALUE!”. Em 2019, também se obtém #VALUE! pois, como 
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ilustrado na figura 6 com “:”, o valor para a UE-28 não está disponível. O resultado da 

validação está de acordo com o esperado, uma vez que não existem grandes diferenças 

entre os dados publicados no site da Pordata e os novos dados do Eurostat, mostrando 

que a recolha dos dados foi feita corretamente. 

 

 

 

 

Figura 7: Validação dos novos dados para o indicador Anos de vida saudável aos 65 anos- sexo 

feminino, mostrando apenas três colunas: UE-27, UE-28 e Bélgica.  

 

 

Além desta validação, por vezes, podem existir dependências, ou seja, micros ou 

categorias de diferentes micros em que os valores devem ser iguais (por exemplo: os 

valores do total para um indicador apresentado por sexo têm de ser iguais aos valores do 

total do mesmo indicador apresentado por grupo etário). É necessário confirmar que os 

novos dados estão de acordo com as suas dependências, novamente subtraindo os 

novos dados pelos dados existentes na PORDATA. As dependências podem ser tanto 

com a BD da Europa quanto com a da Portugal, o que demonstra a complexidade e 

interdependência entre os vários conteúdos disponibilizados no portal. Em alguns casos, 

seria também necessário conferir se a soma das categorias corresponde ao total 

apresentado pelo Eurostat e, caso tal não se verificasse, averiguar na metainformação a 

razão para tal. 
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1.3. Importação da informação 
 

Após a validação dos dados, pode-se atualizar a micro, substituindo no backoffice os 

dados existentes. Para tal, faz-se a importação de um ficheiro Excel para cada uma das 

categorias a atualizar, com os dados disponibilizados pela entidade oficial, previamente 

validados. Após fazer o carregamento deste ficheiro, deve-se descarregar o mesmo e 

comparar os dados com o ficheiro com os dados retirados da entidade oficial para 

garantir que o carregamento foi feito corretamente. O ficheiro dos dados oficiais deve ser 

anexado e atualizada a secção Comentários existente no backoffice com a data de último 

acesso (esta ficará disponível aos utilizadores do site para que possam saber a 

atualidade dos dados), o nome do ficheiro anexado e qualquer informação relevante para 

esta atualização ou atualizações futuras.  

 

Finalmente, voltando ao ficheiro Códigos BD Europa, deve-se garantir que foram 

atualizadas todas as micros associadas ao mesmo código/link, mudar o último ano 

atualizado, na coluna do mês mudar para o mesmo mês do ano seguinte e mudar a data 

de last update. 

 

1.4 Resumo das atividades de atualização de dados 
 

Ao longo deste estágio atualizei um total de 272 micros de vários temas, incluindo Saúde, 

Educação, Emprego, Macroeconomia, População, Ciência, etc. que apresento na Tabela 

1. 

 

Tabela 1:  Número de micros atualizadas durante o estágio por tema 

Mês Tema 
Número de micros 

atualizadas 

Janeiro 

Transportes 5 

Macroeconomia 2 

Ambiente 6 

Ciência, Tecnologia e 

Sociedade de Informação 
2 

Fevereiro Ciência, Tecnologia e 7 
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Sociedade de Informação 

Emprego 3 

Transportes 2 

População 14 

Março 

Ciência, Tecnologia e 

Sociedade de Informação 
1 

Macroeconomia 1 

População 30 

Saúde 1 

Transportes 10 

Turismo 10 

Abril 

Educação 35 

Emprego 43 

Macroeconomia 34 

População 6 

Transportes 1 

Turismo 7 

Maio 

Educação 10 

Emprego 13 

Macroeconomia 4 

Saúde 2 

Turismo 3 

Junho 
Transportes 1 

Macroeconomia 2 

Julho 

Saúde 2 

Macroeconomia 8 

População 6 

Ambiente 1 

Total 272 
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Capítulo 2 - Projetos Desenvolvidos durante o 

Estágio Curricular 

 

Ao longo deste capítulo vão ser apresentados dois projetos, o projeto de Reestruturação 

do tema da Saúde e o projeto dos “Números da Crise e da Pandemia”. Quanto à 

Reestruturação do tema da Saúde, esta fez parte das minhas funções principais durante 

o estágio, enquanto a minha participação no projeto “Números da Crise e Pandemia” foi 

mais pontual, consoante as necessidades. 

 

2.1-Reestruturação do tema da Saúde na Base de Dados da 
Europa 
 

A situação de pandemia em que vivemos veio reforçar a importância da área da saúde, 

assim como a comunicação de estatísticas da saúde com público em geral. A PORDATA 

decidiu reestruturar o tema da Saúde na base de dados da Europa com o objetivo de o 

tornar mais completo e relevante para o público da PORDATA. Ao longo de todo o 

estágio, sempre que não existiam atualizações a fazer (ver Capítulo 1), desenvolvi, em 

conjunto com a Joana Zózimo, o Projeto da Reestruturação do Tema da Saúde. Por ser 

um trabalho bastante longo, vou apresentá-lo dividido por três etapas: pesquisa 

bibliográfica e key messages5; listagem dos indicadores do tema da Saúde existentes no 

Eurostat; elaboração de uma matriz de indicadores e Mockup6. 

 

1ª Etapa: Pesquisa bibliográfica e key messages, 

 

A primeira etapa deste projeto consistiu em fazer pesquisa bibliográfica no Eurostat para 

encontrar indicadores estatísticos do tema da Saúde que forneçam informações 

estatísticas relevantes, às quais chamámos key messages (por exemplo, as key 

messages 1,2 e 3 da Tabela 2 oferecem informação relativa ao indicador esperança de 

vida à nascença por sexo).  Realizei pesquisa online na área das publicações do Eurostat 

utilizando a palavra-chave HEALTH e apenas admiti documentos publicados em 2017 ou 

posteriormente [Figura 8]. 

 
5 Key messages- tradução em português correspondente a “mensagens chave” 
6 Mockup-modelo/representação de um projeto para demonstrar o resultado final do mesmo. 
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Figura 8: Página inicial do Eurostat, destacando a preto como aceder às publicações  

 

 

Num documento Excel fiz uma listagem das key messages encontradas, da sua fonte 

(título do documento, capítulo e subcapítulo, link do documento), do indicador estatístico 

associado à key message, unidade (anos, número, etc), tipo de valor (absoluto, 

percentagem ou taxa), se existia uma representação gráfica ou código do Eurostat 

associado [Tabela 2]. A pesquisa bibliográfica permitiu-nos encontrar 55 indicadores.  

 

Seguidamente identifiquei indicadores que pertencessem à Agenda 2030 dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU7   e indicadores já existentes na Base de 

dados da Europa da PORDATA (BD-UE) [Tabela 2]. Excluí os indicadores já existentes 

na BD-UE, assim como os indicadores pertencentes aos ODS, pois esses seriam 

apresentados numa nova secção do site da PORTADA dedicada à Agenda 2030/ODS. 

Excluí os indicadores self-reported, ou seja, indicadores reportados pelo próprio 

indivíduo, pois não se encontravam dentro dos critérios aceites pela PORDATA para 

seleção de indicadores8. Por último, avaliei a importância dos indicadores encontrados, 

dividindo-os em importantes, não importantes, repetidos ou que suscitam dúvida. 

 

 
7 Para mais informações sobre os ODS ver: https://unric.org/pt/objetivos-de-desenvolvimento-
sustentavel/. 
8 Foi criada uma folha de registo destes indicadores para posteriormente ser avaliada a sua 
inclusão na base de dados. 
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Tabela 2: Informação relativa ao indicador Esperança de vida à nascença- em anos por sexo(4) 

Key messages 1 “In 2018, EU-27 life expectancy at birth was 83.7 years 

for women and 78.2 years for men.” 9  

Key messages 2 “Between 2002 and 2018 this gender gap narrowed, 

as life expectancy in the EU-27 increased by 2.8 years 

for women and 3.9 years for men.”9 

Key messages 3 “Across the EU-27, the highest average (for both 

sexes) life expectancy at birth was recorded in Spain 

(at 83.5 years), while the lowest was in Bulgaria (75.0 

years). A gender gap — with higher life expectancy for 

women — existed in every EU Member State, with 

particularly large differences between the sexes in 

Lithuania (9.8 years) and Latvia (9.6 years); the 

smallest gaps were recorded in the Netherlands (3.1 

years) and Sweden (3.4 years).”9 

Documento Key figures on Europe — Statistics illustrated, 2020 

edition 

Capítulo e Sub-Capítulo 1.People and Society-Health9 

Indicadores Life expectancy at birth- years by sex9 

Tipo de valor absoluto 

Unidades anos 

ODS/BD-UE - 

Inclusão na BD-UE Sim- População-Óbitos e esperança de vida 

Excluir Sim 

Importante Sim 

Código Eurostat demo_mlexpec 

Representação gráfica Sim 

Infografia Sim 

 

 

2ª Etapa: Listagem dos indicadores do tema da Saúde existentes no Eurostat 

 

A segunda etapa deste projeto consistiu em fazer uma listagem num ficheiro Excel de 

todos os indicadores existentes no Eurostat que pertencem ao tema da Saúde, divididos 

 
9 Por economia de tempo, não me foi possível traduzir do inglês todas as informações sobre os 
indicadores do Eurostat analisados, além de que durante realização do trabalho os indicadores, 
key messages e respetiva informação foram utilizados em inglês. 
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pelos subtemas correspondentes, utilizando a árvore temática do Eurostat10 Identifiquei 

os indicadores já existentes na PORDATA, a que subtema pertencem e quais faziam 

também parte das key messages. Revi novamente o excerto da árvore temática sobre a 

Saúde para garantir que tinha excluído todos os indicadores auto-reportados.  

 

O passo seguinte foi agregar indicadores semelhantes. Por exemplo, os indicadores 

“Daily smokers of cigarettes by sex, age and educational attainment level 

(hlth_ehis_sk3e)” e “Daily smokers of cigarettes by sex, age and income quintile 

(hlth_ehis_sk3i)” foram agregados, passando a haver apenas um indicador “Daily 

smokers of cigarettes by sex, age and educational attainment level (hlth_ehis_sk3e) and 

income quintile (hlth_ehis_sk3i)”.  

 

Identifiquei os códigos que dizem respeito às NUTS II11, um dos níveis de classificação 

territorial europeu que divide Portugal em Norte, Centro, Alentejo, Algarve, Área 

Metropolitana de Lisboa, Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira 

(ou seja, em 7 NUTS II diferentes). Só considerei indicadores que apresentavam a 

informação por NUTS II caso não existisse outro indicador que apresentasse a mesma 

informação relativa a todo o país. 

 

Importa por fim referir que explorei outros temas e quadros disponíveis no site do 

Eurostat, realizando pesquisa manual por cada um deles, para encontrar indicadores que 

também sejam revelantes para o tema da Saúde, por exemplo referidos nas ideias-chave 

recolhidas na pesquisa bibliográfica, apesar de não estarem listados no tema Health do 

Eurostat. Fiz uma listagem desses indicadores noutra folha de Excel e repeti o processo 

de identificar os já existentes na PORDATA e os que fazem parte das key messages, 

excluir indicadores self-reported e agregar indicadores semelhantes. 

 

3ª Etapa: Elaboração de uma matriz de indicadores e Mockup 

 

A terceira etapa deste projeto consistiu em criar uma matriz num ficheiro Excel com todos 

os indicadores encontrados anteriormente, à exceção dos que foram excluídos. Preenchi 

a matriz a partir da informação do Eurostat com o código do indicador, título do indicador, 

 
10 Disponível aqui: https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database. 
11 NUTS-“Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos”. Sistema hierárquico de divisão do 

território de cada Estado-membro da Comunidade Europeia, subdividido em três níveis: NUTS I, NUTS II e 
NUTS III.(9) 
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primeiro e último ano de dados para Portugal e se existiam dados para mais de 20 países 

(sim/não). Excluí os indicadores que não tinham dados para Portugal, para mais de 20 

países, ou cujos dados para Portugal deixaram de ser atualizados. Acrescentei as 

unidades e categorias dos códigos não excluídos, assim como comentários necessários. 

Fiz a correspondência entre os indicadores que já existem na PORDATA e o número das 

respetivas micros, tema e subtema, periodicidade e operação estatística. 

 

Seguidamente, fiz uma comparação visual entre os dados fornecidos pelos indicadores 

existentes na PORDATA e os dados disponibilizados pelo Eurostat. O objetivo desta 

comparação foi tentar perceber se os dados da PORDATA estavam o mais completos 

possível ou se se poderia acrescentar ainda mais informação, por exemplo, acrescentar 

uma nova categoria ou dividir dados existentes para o total por idade, sexo, etc. No caso 

de haver informação a acrescentar, coloquei essa informação na matriz na coluna 

apropriada. 

 

Foi necessário explorar alguns dos indicadores não existentes na PORDATA, com o 

objetivo de conhecer as suas diferentes categorias e apontar informações que fossem 

pertinentes para a construção de um novo quadro (categorias sem dados, categorias 

mais frequentes no caso de haver muitas, se teríamos de agrupar dados, etc). Os 

indicadores que explorei foram os seguintes12: 

1. Curative care bed occupancy rate 

2. In-patient average length of stay (days) 

3. Hospital days of in-patients  

4. Overcrowding rate by level of activity limitation, sex and age 

5. Share of housing cost in disposable income by level of activity limitation, sex 

and age 

6. Housing cost overburden rate by level of activity limitation, sex and age 

7. People not having indoor flushing toilet for the sole use of their household by 

level of activity limitation, sex and age 

8. Pollution, grime or other environmental problems by level of activity limitation, 

sex and age 

9. In-work at-risk-of-poverty rate by level of activity limitation, sex and age 

 
12 Por economia de tempo, não me foi possível traduzir do inglês todas as informações sobre os 
indicadores do Eurostat analisados, além de que durante realização do trabalho os indicadores e 
respetiva informação foram utilizados em inglês. 
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10. Arrears (mortgage or rent, utility bills or hire purchase) by level of activity 

limitation, sex and age 

11. Share of persons who cannot afford a telephone by level of activity limitation, 

sex and age 

12. Share of persons who cannot afford a colour TV by level of activity limitation, 

sex and age 

13. Share of persons who cannot afford a computer by level of activity limitation, 

sex and age 

14. Share of persons who cannot afford a washing machine by level of activity 

limitation, sex and age 

15. Share of persons who cannot afford a personal car by level of activity 

limitation, sex and age 

16. Accidents at work by sex, age and severity (NACE Rev. 2 activity A, C-N) 

(hsw_mi01)  by days lost, sex and age (NACE Rev. 2 activity A, C-N) 

(hsw_mi02)  by sex and age, excluding road traffic accidents and accidents on 

board of any mean of transport  in the course of work (NACE Rev. 2 activity A, 

C-N excluding H) (hsw_mi03) by size of enterprise (NACE Rev. 2 activity A, C-

N) (hsw_mi04) by ISCO and employment status (NACE Rev. 2 activity A, C-N) 

(hsw_mi05) by part of body injured and severity (NACE Rev. 2 activity A, C-N) 

(hsw_mi06)  by type of injury and severity (NACE Rev. 2 activity A, C-N) 

(hsw_mi07) by sex and severity (NACE Rev. 2 activity  Total) (hsw_mi08) 

17. Accidents at work by days lost and NACE Rev. 2 activity (hsw_n2_04) and size 

of enterprise (hsw_n2_05) and part of body injured (hsw_n2_06) and type of 

injury (hsw_n2_07) 

18. Accidents at work by sex, age, severity, NACE Rev. 2 activity and workstation 

(hsw_ph3_01) and working environment (hsw_ph3_02) and working process 

(hsw_ph3_03) and specific physical activity (hsw_ph3_04) and material agent 

of specific physical activity (hsw_ph3_05) and deviation (hsw_ph3_06) and 

material agent of deviation (hsw_ph3_07) and contact mode of injury 

(hsw_ph3_08) and material agent of contact mode injury (hsw_ph3_09) 

19. Deaths by age and sex (demo_magec) by age, sex and educational attainment 

level (demo_maeduc) and legal marital status (demo_marstac) and citizenship 

(demo_maczc) and country of birth (demo_macbc) 

20. Life table 

21. Fertility rates by age 
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Seguidamente, os códigos foram divididos pela Joana Zózimo em excluir, visto: incluir BD 

e avaliar. Explorei os códigos avaliar de acordo com indicações da Joana, por exemplo, 

para o indicador Hospital days of in-patients precisei avaliar quais as categorias de 

doença que tinham mais dias de in-patient (internamento). Caso necessário, fiz a 

simulação de como ficaria o quadro, descarregando os dados do Eurostat com as 

categorias e âmbito geográfico e temporal definidos até então. Depois explorei os códigos 

em visto: incluir BD e fiz a simulação destes quadros. O objetivo destas simulações era 

anotar todos os detalhes pertinentes para a criação de um novo quadro e garantir que 

não haveria qualquer problema relacionado com a qualidade ou quantidade de dados. 

 

De seguida, preenchi uma folha Excel com a proposta dos indicadores a acrescentar ao 

tema da Saúde. Para cada indicador registei o tema, subtema, se o subtema já existe ou 

é um novo subtema, código Eurostat, título e comentário relacionado com os dados que 

vamos acrescentar. No total foram 45 os indicadores selecionados13: 

1. Health personnel (excluding nursing and caring professionals) 

2. Physicians by medical speciality 

3. Health personnel employed in hospital 

4. Health workforce migration 

5. Health graduates 

6. Hospital beds by type of care 

7. Hospital beds by hospital ownership 

8. Technical resources in hospital 

9. Medical technology  

10. Medical technologies - examinations by medical imaging techniques (CT, 

MRI and PET) 

11. Vaccination against influenza of population aged 65 and over 

12. Hospital discharges and length of stay for inpatient and curative care 

13. Curative care bed occupancy rate 

14. Hospital days of in-patients  

15. Consultation of a dentist per inhabitant 

16. Non-fatal accidents at work by NACE Rev. 2 activity and sex 

 
13 Por economia de tempo, não me foi possível traduzir do inglês todas as informações sobre os 
indicadores do Eurostat analisados, além de que durante realização do trabalho os indicadores e 
respetiva informação foram utilizados em inglês. 
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17. Accidents at work by sex and severity (NACE Rev. 2 activity Total) 

18. Health care expenditure by provider 

19. Health care expenditure by function 

20. Health care expenditure by financing scheme 

21. Expenditure for selected health care functions by health care providers 

22. People having a longstanding health problem by level of activity limitation, 

sex and age 

23. Severe housing deprivation rate by level of activity limitation, sex and age 

24. People living in a dwelling with a leaking roof, damp walls, floors or 

foundation, or rot in window frames or floor by level of activity limitation, sex 

and age 

25. People with no bath or shower in their dwelling by level of activity limitation, 

sex and age 

26. People at risk of poverty or social exclusion by level of activity limitation, sex 

and age 

27. People at risk of poverty before social transfers (pensions included in social 

transfers) by level of activity limitation, sex and age 

28. People living in households with very low work intensity by level of activity 

limitation, sex and age 

29. Inability to afford a meal with meat, chicken, fish (or vegetarian equivalent) 

every second day by level of activity limitation, sex and age 

30. Absence from work by main reason, sex and age group - quarterly data 

31. Inability to keep home adequately warm by level of activity limitation, sex and 

age 

32. Severe material deprivation by level of activity limitation, sex and age 

33. Ability to make ends meet by level of activity limitation, sex and age 

34. Hospital discharges by diagnosis, in-patients, total number 

35. Hospital discharges by diagnosis, day cases, total number  

36. Causes of death - deaths by country of residence and occurrence 

37. Causes of death - potential years of life lost by residence 

38. Treatable and preventable mortality of residents by cause and sex 

39. Causes of death by NUTS 2 regions - crude death rate 

40. Deaths of residents related to dementias including Alzheimer 

41. Causes of death - standardised death rate by NUTS 2 region of residence 

42. Overcrowding rate by level of activity limitation, sex and age 
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43. Share of housing cost in disposable income by level of activity limitation, sex 

and age 

44. People not having indoor flushing toilet for the sole use of their household by 

level of activity limitation, sex and age 

45. Share of persons who cannot afford a computer by level of activity limitation, 

sex and age 

 

Por fim, fiz um mockup com a listagem de todos os indicadores pertencentes ao tema da 

Saúde que já existem na PORDATA mais os novos indicadores que pretendemos 

acrescentar, divididos por subtema, para simular como ficaria o conjunto destes 

indicadores [Anexo 1]. Neste mockup, sugerimos não só novos indicadores, mas também 

novos subtemas e rearranjos dos subtemas já existentes na BD da Europa da Pordata. 

 

Na altura da conclusão do estágio este projeto ainda não estava concluído e estes novos 

indicadores ainda não tinham sido adicionados para consulta no site da PORDATA. 

 

2.2. Projeto “Números da Crise e da Pandemia” 
 

Como já referido, as principais tarefas desenvolvidas durante o período de estágio foram 

a reestruturação do tema da Saúde e a atualização dos quadros da base de dados da 

Europa. No entanto, sempre que fosse necessário, também me competia ajudar noutras 

tarefas ou projetos da PORDATA. Nesse sentido, durante aproximadamente um mês (18 

de fevereiro a 5 de março) colaborei para o projeto “Números da Crise e da Pandemia” 

que na altura do estágio podia ser consultado no site da PORDATA [Figura 9], tendo sido 

entretanto descontinuado. 

 

Este projeto reúne indicadores, apresentados sob a forma de gráficos, relacionados com 

“o impacto económico e social da pandemia de COVID-19 na vida dos Portugueses e das 

Portuguesa”(5). Os diferentes indicadores dividem-se pelos temas Economia e Finanças, 

Emprego e Empresas, Saúde e Turismo. 
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Figura 9: Página inicial do site da PORDATA na altura do estágio, destacando a preto como 

aceder aos gráficos do projeto “Números da Crise e da Pandemia” 

 

A minha contribuição para este projeto consistiu em consultar os dados recolhidos das 

entidades oficiais e os gráficos criados pela equipa da PORDATA. De seguida preenchi 

um ficheiro Excel com a listagem de todos os indicadores utilizados neste projeto e 

informação relativa aos mesmos, como os valores máximos e mínimos de cada indicador. 

No total, preenchi a informação relativa a 287 indicadores.  

 

Os dados das entidades oficiais já tinham sido previamente exportados para ficheiros 

Excel e utilizados por outras colaboradoras da PORDATA para desenvolver os gráficos 

apresentados online. Foi-me dado um ficheiro Excel já estruturado com a informação que 

se pretendia recolher para cada indicador, com as primeiras colunas, Tema, Cartão e 

Título da Página, já preenchidas. Os dados que me competia preencher eram Título 

Índice, Título Gráfico, Indicadores, Período disponível, 2020 (Sim/Não/data prevista de 

publicação dos dados para o ano 2020), Tipo de valor (valor absoluto, rácio, taxa, taxa de 

variação, índice), valores máximo e mínimo registados para cada indicador, respetivo 

semestre/mês/trimestre e ano em que os valores máximos e mínimos ocorreram e ID 

Gráfico BO (número de identificação do gráfico). 

 

Retirei os dados Título do Índice, Título do gráfico, Indicadores e ID Gráfico BO do 

backoffice da PORDATA. O Período Disponível, 2020, Tipo de valor, Máximo, Mínimo e a 

altura em que os valores máximo e mínimo se registaram foram retirados dos ficheiros 

Excel com os dados das entidades oficiais. Para calcular o valor máximo e mínimo de 
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cada indicador usei as funções do Excel MAX e MIN, que num dado intervalo de valores 

retornam o maior e menor valor, respetivamente. Para encontrar o mês/trimestre em que 

estes valores ocorreram usei a função XLOOKUP. 

 

A função XLOOKUP (em inglês; PROCX se as configurações estiverem em português) 

permite encontrar valores numa tabela ou intervalo, por linha. Esta função encontra o 

valor de pesquisa numa primeira coluna e depois devolve o resultado da mesma linha, 

mas noutra coluna.  A sua sintaxe é [Tabela 3]: 

 

=PROCX(valor_pesquisa, matriz_pesquisa, matriz_devolver, [se_não_for_encontrado], 

[modo_corresp], [modo_pesquisa]) (5) 

 

Tabela 3: Explicação dos argumentos da função PROCX  (5) 

Argumento Descrição 

valor_pesquisa O valor a procurar 

matriz_pesquisa A matriz ou intervalo a procurar 

matriz_devolver É a matriz ou intervalo a devolver 

[se_não_for_encontrado] Opcional-Quando não for encontrada uma 

correspondência válida, devolve o texto 

[se_não_for_encontrado] que fornecemos. 

Se não for encontrada uma correspondência 

válida e [se_não_for_encontrado] estiver em 

falta, é devolvido #N/A. 

 

[modo_corresp] Opcional-Especifica o tipo de 

correspondência: 

0 – Correspondência exata. Se não 

encontrada, devolve #N/A. Esta é a 

predefinição. 

-1 – Correspondência exata. Se não 

encontrada, devolve o próximo item mais 

pequeno. 
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1 – Correspondência exata. Se não 

encontrada, devolve o item maior seguinte. 

 

[modo_pesquisa] Opcional-Especifica o modo de pesquisa a 

utilizar: 

1 – Executar uma pesquisa a partir do 

primeiro item. Esta é a predefinição. 

-1 – Executar uma pesquisa inversa a partir 

do último item. 

2 – Executar uma pesquisa binária que se 

baseia na matriz_pesquisa estar ordenada 

por ordem ascendente. Se não estiver 

ordenada, serão devolvidos resultados 

inválidos. 

-2 – Executar uma pesquisa binária que se 

baseia na matriz_pesquisa estar ordenada 

por ordem descendente. Se não estiver 

ordenada, serão devolvidos resultados 

inválidos. 

 

 

 

 

Por exemplo, os dados do indicador Exportações (euro- milhões) foram retirados do 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e apresentavam os valores das exportações 

mensais em milhões de euros, desde janeiro de 1993 até dezembro de 2020 [Figura 10 e 

11]. 
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Figura 10: Print screen do gráfico relativo ao Comércio Internacional de Bens disponível na área 

“Números da Crise e da Pandemia” da PORDATA, onde se podem observar os valores do 

indicador Exportações (euro- milhões) [22-09-2021] 

 

 

Figura 11: Print screen da parte inicial do ficheiro de dados com os valores das Exportações 

(euro-milhões) 

  

Através das funções MAX e MIN do Excel obtive os valores máximo e mínimo para o 

indicador Exportações (euro- milhões) e através da função XLOOKUP foi possível depois 
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encontrar os meses/anos a que correspondiam esses valores. Apliquei a função TEXT 

apenas para garantir que a data aparecia no formato Dia/Mês/Ano [Tabela 4]. 

 

Tabela 4: Demonstração da utilização das funções MAX, MIN e XLOOKUP 

Valor 

pretendido 

Fórmula Excel Resultado 

Máximo =MAX(Tabela3[Exportações]) 5591,3 

Mês/ano =TEXT(XLOOKUP(5591,3;Tabela3[Exportações];Tabela3[Anos]);"DD/MM/AA") 01/05/2019 

Mínimo =MIN(Tabela3[Exportações]) 713,4 

Mês/ano =TEXT(XLOOKUP(713,4;Tabela3[Exportações];Tabela3[Anos]);"DD/MM/AA") 01/08/93 

 

Estes valores seriam então utilizados para eu preencher a matriz da folha Excel [Tabela 

5]: 

 

Tabela 5: Informação relativa ao indicador Exportações(euro-milhões) 

Tema Economia e Finanças 

Cartão - 

Título da página Comércio internacional: exportações e importações 

de bens 

Título índice Evolução mensal desde 2007 

Título gráfico Comércio internacional de bens: evolução mensal 

desde janeiro de 2007 

Indicadores Exportações (euro-milhões) 

Período disponível Jan93-dez20 

2020 Sim 

Tipo de valor Valor absoluto 

Máximo 5591,3 

     semestre/mês/trimestre maio 

     ano 2019 

Mínimo 713,4 

     semestre/mês/trimestre agosto 

     ano 1993 

ID Gráfico BO GraphicId=86 
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𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 2020 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 2019

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 2019
 𝑥 100 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴
𝑥 100 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑒𝑣𝑒𝑟𝑒𝑖𝑟𝑜 2020 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 2020

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑛𝑒𝑖𝑟𝑜 2020
𝑥 100 

Quando a entidade oficial não fornecia a taxa de variação homóloga e taxa de variação 

em cadeia dos indicadores em questão, calculei essas taxas para acrescentar à listagem 

de indicadores, ou vice-versa, calculei os valores absolutos de taxas de variação 

apresentadas pelas entidades oficiais. 

 

A taxa de variação (em %) é dada pela equação 1:  

 

 

 

 

Taxa de variação homóloga é “aquela que compara um valor com outro referente a um 

mesmo período, normalmente do ano anterior”(7) Um exemplo do cálculo da taxa de 

variação homóloga de determinado indicador, neste caso entre janeiro 2019 e janeiro 

2020, é dado pala equação 2: 

 

 

 

 

Taxa de variação em cadeia é aquela que compara um valor com outro referente ao 

período consecutivo. No caso da taxa de variação homóloga vamos comparar um valor 

mensal com o valor do mesmo mês do ano anterior; no caso na taxa de variação em 

cadeia vamos comparar um valor mensal com o valor do mês anterior/posterior. Um 

exemplo do cálculo da taxa de variação em cadeia, neste caso entre janeiro de 2020 e 

fevereiro de 2020, é dado pala equação 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
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Considerações Finais  

 

O estágio na PORDATA foi uma excelente oportunidade, quer a nível académico como 

pessoal, pois foi um excelente complemento ao Mestrado de Estatística Médica e uma 

realista preparação para o mercado de trabalho. Permitiu-me desenvolver competências 

como a autonomia, espírito crítico e sentido de responsabilidade. Também serviu para 

realçar a importância do trabalho de equipa e entreajuda para o desenvolvimento de 

qualquer projeto. 

 

Durante estes 6 meses, atualizei 272 micros de vários temas da Base de Dados da 

Europa. A atualização desta base de dados permitiu-me ficar a conhecer vários 

indicadores estatísticos de outras áreas além da área da Saúde, a minha área de 

formação, o que foi bastante enriquecedor.  

 

O Projeto da Reestruturação do tema da Saúde, que envolveu várias etapas como a 

pesquisa bibliográfica e seleção de key messages, seleção/exclusão de indicadores, 

comparação de indicadores e simulações de dados, permitiu identificar um total de 45 

novos indicadores para juntar aos já existentes no tema da Saúde da PORDATA. Tendo 

em conta que a duração do estágio foi de apenas seis meses, acompanhei o projeto da 

reestruturação até ao fim, mas não a sua implementação.  Gostei bastante de participar 

nesta fase, pois serviu para analisar diferentes indicadores estatísticos da saúde e fazê-lo 

a nível europeu. Este projeto e atualização de base de dados permitiu-me explorar de 

forma extensiva uma fonte de dados nova para mim, o Eurostat. 

 

O Projeto dos Números da Crise e da Pandemia ajudou-me a perceber o impacto da 

pandemia COVID-19 em Portugal através da análise e preenchimento de informação 

relativa a 287 indicadores de vários setores, desde o desemprego até ao turismo.  

 

O trabalho realizado durante este estágio incidiu maioritariamente sobre estatística 

descritiva, em vez de estatística inferencial. Outro tipo de análises estatísticas que 

poderiam ter sido feitas caso o objetivo fosse aprofundar o conhecimento sobre os 

indicadores utilizados seriam, por exemplo, o uso de tabelas de contingência para 

estudar relações entre indicadores ou a análise de séries temporais para prever o 

comportamento dos indicadores ao longo do tempo. No entanto um aspeto enriquecedor 
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do estágio foi o uso do Microsoft Excel como ferramenta de trabalho diária, a qual não é 

utilizada ao longo do mestrado, o que me permitiu aumentar significativamente o meu 

nível de aptidão nesta ferramenta. 

 

Este estágio foi extremamente enriquecedor pelas razões acima descritas e espero de 

futuro poder continuar a trabalhar num contexto semelhante.  
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Anexo 1- Mockup da Reestruturação do Tema Saúde 
Nota: “micro calculada”- “micro” atualizada automaticamente após a atualização de uma micro de forma manual 

Tema Já 
Existe 
Subtema 

Subtema Micro Título da Micro Código Eurostat Título 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010001 Pessoal de saúde: 
dentistas 

hlth_rs_prs1 Health personnel (excluding 
nursing and caring 
professionals) 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

  
hlth_rs_prs1 Health personnel (excluding 

nursing and caring 
professionals) 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010002 Médicos: por algumas 
especialidades 

hlth_rs_spec Physicians by medical speciality 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

  
hlth_rs_spec Physicians by medical speciality 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010005 Enfermeiros e pessoal 
auxiliar de cuidados de 
saúde 

hlth_rs_prsns Nursing and caring professionals 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010006 Dentistas por 100 mil 
habitantes 

micro calculada 
 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010007 Pessoal de saúde: 
enfermeiros e pessoal 
auxiliar de cuidados de 
saúde por 100 mil 
habitantes 

micro calculada 
 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010009 Número de habitantes 
por médico 

micro calculada 
 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010011 Médicos: total e por sexo hlth_rs_phys Physicians by sex and age 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010012 Fisioterapeutas por 100 
mil habitantes 

micro calculada 
 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010013 Médicos por 100 mil 
habitantes 

micro calculada 
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Saúde sim Recursos 
Humanos 

E01010014 Fisioterapeutas hlth_rs_prs1 Health personnel (excluding 
nursing and caring 
professionals) 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

  
hlth_rs_prshp1 Health personnel employed in 

hospital 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

  
hlth_rs_wkmg Health workforce migration 

Saúde sim Recursos 
Humanos 

  
hlth_rs_grd Health graduates 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

E01020001 Camas disponíveis em 
hospitais 

hlth_rs_bds Hospital beds by type of care 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_rs_bds Hospital beds by type of care 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_rs_bds2 Hospital beds by hospital 

ownership 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

E01020004 Principais intervenções 
cirúrgicas em hospitais, 
com internamento (2000-
2005) 

hlth_co_proc1 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

E01020005 Principais intervenções 
cirúrgicas em hospitais, 
em ambulatório (2000-
2005) 

hlth_co_proc1 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

E01020006 Camas em hospitais por 
100 mil habitantes 

micro calculada 
 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

E01020007 Interrupções voluntárias 
de gravidez 

demo_fabort Legally induced abortions by 
mother's age 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_rs_tech Technical resources in hospital 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_rs_equip Medical technology  

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_co_exam Medical technologies - 

examinations by medical 
imaging techniques (CT, MRI 
and PET) 
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Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_ps_immu Vaccination against influenza of 

population aged 65 and over 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_co_dischls Hospital discharges and length 

of stay for inpatient and curative 
care 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_co_bedoc Curative care bed occupancy 

rate 

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_co_hosday Hospital days of in-patients  

Saúde sim Serviços e 
Utilização 

  
hlth_hc_dent Consultation of a dentist per 

inhabitant 

Saúde sim Acidentes E01040001 Acidentes de trabalho 
graves: total e por 
alguns sectores de 
actividade económica 

hsw_n2_01,hsw_aw_nnasx (até 
2007) 

Non-fatal accidents at work by 
NACE Rev. 2 activity and sex 

Saúde sim Acidentes 
  

hsw_n2_01 Non-fatal accidents at work by 
NACE Rev. 2 activity and sex 

Saúde sim Acidentes E01040002 Acidentes de trabalho 
mortais: total e por 
alguns sectores de 
actividade económica 

hsw_n2_02,hsw_aw_nnasx (até 
2007) 

Fatal Accidents at work by 
NACE Rev. 2 activity 

Saúde sim Acidentes E01040003 Acidentes de trabalho 
mortais: total e por sexo 

hsw_mi01,hsw_aw_nnasx (até 
2007) 

Accidents at work by sex, age 
and severity (NACE Rev. 2 
activity A, C-N) 

Saúde sim Acidentes E01040005 Acidentes de trabalho 
graves e mortais 

micro calculada 
 

Saúde sim Acidentes E01040006 Acidentes de trabalho 
mortais por 100 mil 
empregados: total e por 
sexo 

micro calculada 
 

Saúde sim Acidentes E01040007 Acidentes de trabalho 
graves, por 100 mil 
empregados: total e por 
alguns sectores de 
actividade económica 

micro calculada 
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Saúde sim Acidentes E01040008 Acidentes de trabalho 
mortais, por 100 mil 
empregados: total e por 
alguns sectores de 
actividade económica 

micro calculada 
 

Saúde sim Acidentes 
  

hsw_mi08 Accidents at work by sex and 
severity (NACE Rev. 2 activity 
Total 

Saúde sim Despesas E01070001 Despesa em cuidados 
de saúde: total e por tipo 
de prestador (Euro) 

hlth_sha11_hp Health care expenditure by 
provider 

Saúde sim Despesas 
  

hlth_sha11_hp Health care expenditure by 
provider 

Saúde sim Despesas E01070002 Despesa em cuidados 
de saúde: total e por tipo 
de prestador (PPS) 

hlth_sha11_hp Health care expenditure by 
provider 

Saúde sim Despesas E01070003 Despesa em cuidados 
de saúde: total e por tipo 
de função (Euro) 

hlth_sha11_hc  Health care expenditure by 
function 

Saúde sim Despesas 
  

hlth_sha11_hc  Health care expenditure by 
function 

Saúde sim Despesas E01070005 Despesa em cuidados 
de saúde: total e por tipo 
de agente financiador 
(PPS) 

hlth_sha11_hf Health care expenditure by 
financing scheme 

Saúde sim Despesas 
  

hlth_sha11_hf Health care expenditure by 
financing scheme 

Saúde sim Despesas E01070006 Despesa em cuidados 
de saúde: total e por tipo 
de função (PPS) 

hlth_sha11_hc  Health care expenditure by 
function 

Saúde sim Despesas E01070010 Despesa em cuidados 
de saúde em % do PIB 

micro calculada 
 

Saúde sim Despesas E01070011 Despesa em cuidados 
de saúde por habitante 
(Euro) 

micro calculada 
 

Saúde sim Despesas 
  

hlth_sha11_hchp Expenditure for selected health 
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care functions by health care 
providers 

Saúde sim Despesas E01070012 Despesa em cuidados 
de saúde: total e por tipo 
de agente financiador 
(Euro) 

hlth_sha11_hf Health care expenditure by 
financing scheme 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dh020 People having a longstanding 

health problem by level of 
activity limitation, sex and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dhc030 Severe housing deprivation rate 

by level of activity limitation, sex 
and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dhc070 People living in a dwelling with a 

leaking roof, damp walls, floors 
or foundation, or rot in window 
frames or floor by level of activity 
limitation, sex and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dhc080 People with no bath or shower in 

their dwelling by level of activity 
limitation, sex and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dpe010 People at risk of poverty or 

social exclusion by level of 
activity limitation, sex and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dpe030 People at risk of poverty before 

social transfers (pensions 
included in social transfers) by 
level of activity limitation, sex 
and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dpe040 People living in households with 

very low work intensity by level 
of activity limitation, sex and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dm030 Inability to afford a meal with 

meat, chicken, fish (or 
vegetarian equivalent) every 
second day by level of activity 
limitation, sex and age 
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Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
lfsi_abs_q Absence from work by main 

reason, sex and age group  - 
quarterly data 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dhc140 Inability to keep home 

adequately warm by level of 
activity limitation, sex and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dm010 Severe material deprivation by 

level of activity limitation, sex 
and age 

Saúde Não Doenças 
crónicas e 
incapacidade 

  
hlth_dm060 Ability to make ends meet by 

level of activity limitation, sex 
and age 

Saúde Não morbilidade? 
  

hlth_co_disch1 Hospital discharges by 
diagnosis, in-patients, total 
number 

Saúde Não morbilidade? 
  

hlth_co_disch3, Hospital discharges by 
diagnosis, day cases, total 
number  

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030001 Óbitos: total e no 
primeiro ano de vida 

demo_gind(total),demo_minf 
(primeiro ano) 

Population change - 
Demographic balance and crude 
rates at national level,Infant 
mortality 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030002 Óbitos infantis: fetais 
tardios e neonatais 

demo_minf Infant mortality 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030003 Taxas de mortalidade 
neonatal e taxa de 
mortalidade fetal tardia 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030004 Esperança de vida à 
nascença: total e por 
sexo 

demo_mlexpec Life expectancy by age and sex 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030005 Esperança de vida aos 
65 anos: por sexo 

demo_mlexpec Life expectancy by age and sex 

População sim Óbitos e 
Esperança de 

E00030006 Taxa de mortalidade 
infantil 

micro calculada 
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Vida 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030007 Anos de vida saudável 
aos 65 anos: por sexo 

hlth_hlye_h (até 2003); hlth_hlye (a 
partir 2004) 

Healthy life years (1995 - 
2003),Healthy life years by sex 
(from 2004 onwards) 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030008 Óbitos: por algumas 
causas de morte 

hlth_cd_aro(a partir de 
2011),hlth_cd_anr (até 2010) 

Causes of death - deaths by 
country of residence and 
occurrence,Causes of death - 
absolute number 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030009 Óbitos no primeiro ano 
de vida em % do total de 
óbitos 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030010 Mortalidade materna hlth_cd_aro(a partir de 
2011),hlth_cd_anr (até 2010) 

Causes of death - deaths by 
country of residence and 
occurrence,Causes of death - 
absolute number 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030011 Taxa de mortalidade 
materna 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030012 Taxa bruta de 
mortalidade 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030013 Óbitos por algumas 
causas de morte em % 
do total de óbitos 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030014 Esperança de vida aos 
65 anos da população 
do sexo masculino: total 
e por anos de vida 
saudável e não saudável 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

E00030016 Esperança de vida aos 
65 anos da população 
do sexo feminino: total e 
por anos de vida 
saudável e não saudável 

micro calculada 
 

População sim Óbitos e 
Esperança de 

E00030017 Diferenças entre as 
esperanças de vida 

micro calculada 
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Vida feminina e masculina 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

  
hlth_cd_aro Causes of death - deaths by 

country of residence and 
occurrence 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

  
hlth_cd_apyll Causes of death - potential 

years of life lost by residence 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

  
hlth_cd_apr Treatable and preventable 

mortality of residents by cause 
and sex 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

  
hlth_cd_acdr Causes of death by NUTS 2 

regions - crude death rate 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

  
hlth_cd_dar Deaths of residents related to 

dementias including Alzheimer 

População sim Óbitos e 
Esperança de 
Vida 

  
hlth_cd_asdr2 Causes of death - standardised 

death rate by NUTS 2 region of 
residence 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060001 População sem 
capacidade de aquisição 
de alguns equipamentos 
domésticos (%) 

ilc_mddu01,ilc_mddu02,ilc_mddu04 Persons who cannot afford a 
telephone - EU-SILC 
survey,Persons who cannot 
afford a colour TV - EU-SILC 
survey,Persons who cannot 
afford a washing machine - EU-
SILC survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060002 População sem 
instalação de banheira 
ou duche no alojamento 
(%) 

ilc_mdho02 Total population having neither a 
bath, nor a shower in their 
dwelling - EU-SILC survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060003 População por tipo de 
alojamento (%) 

ilc_lvho01 Distribution of population by 
degree of urbanisation, dwelling 
type and income group - EU-
SILC survey 



 

39 

 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060004 Número médio de 
divisões por pessoa: 
total e por tipo de 
agregado doméstico 

ilc_lvho04 Average number of rooms per 
person by type of household and 
income group from 2003 - EU-
SILC survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060005 População sem 
capacidade para 
assegurar o pagamento 
de despesas 
inesperadas: total e por 
grupos de rendimento 
(%) 

ilc_mdes04 Inability to face unexpected 
financial expenses - EU-SILC 
survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060006 População sem 
capacidade para 
assegurar uma refeição 
de carne, peixe ou 
equivalente vegetariano 
de 2 em 2 dias: total e 
por grupos de 
rendimento (%) 

ilc_mdes03 Inability to afford a meal with 
meat, chicken, fish (or 
vegetarian equivalent) every 
second day - EU-SILC survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060007 População em risco de 
pobreza ou exclusão 
social: total e por sexo 
(%) 

ilc_peps01 People at risk of poverty or 
social exclusion by age and sex 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060008 População em risco de 
pobreza ou exclusão 
social: total e por grupo 
etário (%) 

ilc_peps01 People at risk of poverty or 
social exclusion by age and sex 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060009 Taxa de privação 
material severa: total e 
por sexo 

ilc_mddd11 Severe material deprivation rate 
by age and sex 

Condições sim Condições de E06060010 Taxa de privação ilc_mddd11 Severe material deprivation rate 
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de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

Vida material severa: total e 
por grupo etário 

by age and sex 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060011 População com menos 
de 60 anos a residir em 
agregados domésticos 
com intensidade laboral 
muito reduzida: total e 
por sexo (%) 

ilc_lvhl11 People living in households with 
very low work intensity by age 
and sex (population aged 0 to 59 
years) 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060013 População por tipo de 
ocupação do alojamento 
de residência habitual 
(%) 

ilc_lvho02 Distribution of population by 
tenure status, type of household 
and income group - EU-SILC 
survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060014 População em risco de 
pobreza ou exclusão 
social: total e por sexo 

ilc_peps01 People at risk of poverty or 
social exclusion by age and sex 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060015 Taxa de sobrecarga das 
despesas em habitação: 
total e por tipo de 
ocupação do alojamento 

ilc_lvho07c Housing cost overburden rate by 
tenure status - EU-SILC survey 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

sim Condições de 
Vida 

E06060016 População em risco de 
pobreza ou exclusão 
social (evolução em 
relação a 2008) 

ilc_peps01 People at risk of poverty or 
social exclusion by age and sex 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

Existente Condições de Vida ou 
Doenças crónicas e 
incapacidade 

 
hlth_dhc040 Overcrowding rate by level of 

activity limitation, sex and age 

Condições Existente Condições de Vida ou 
 

hlth_dhc050 Share of housing cost in 
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de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

Doenças crónicas e 
incapacidade 

disposable income by level of 
activity limitation, sex and age 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

Existente Condições de Vida ou 
Doenças crónicas e 
incapacidade 

 
hlth_dhc090 People not having indoor 

flushing toilet for the sole use of 
their household by level of 
activity limitation, sex and age 

Condições 
de Vida e 
Rendimento 
das 
Famílias 

Existente Condições de Vida ou 
Doenças crónicas e 
incapacidade 

 
hlth_dm090 Share of persons who cannot 

afford a computer by level of 
activity limitation, sex and age 

 


