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Serviço 

 Providenciar apoio no acesso a informação 

Estatística Europeia 

 Apoio Clientes – Pesquisa Informação no 

site do Eurostat 

 Promover a informação Estatística Europeia 



« 
Website EUROSTAT 

«
 



«
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Acesso directo  às Bases de dados do Eurostat; 

Calendário de divulgação de News releases de Euro 

Indicators (indicadores económicos de curto prazo), bem como 

ligações a calendários de divulgação dos Estados Membros. 

Acesso  directo a tabelas predefinidas dos principais 

indicadores, tais como o PIB e sua evolução, População,  

Emprego/Desemprego e Inflação. 

Acesso  directo a grupos de indicadores que medem a 

evolução das Politicas de Estratégia da União Europeia . 

Acesso  directo às publicações mais importantes, editadas 

pelo Eurostat, bem como à mais recente. 

Website EUROSTAT 



Website EUROSTAT «
 

« 

Acesso à área de pesquisa e registo. Como utilizador 

registado tem acesso a mais ferramentas de extracção de 

dados das bases de dados. 

Acesso á ferramenta que é um guia às Estatísticas 

Europeias. É uma enciclopédia complementada com um 

glossário Estatístico e que providencia ajuda na compreensão 

da informação estatística e sua terminologia. 

Ferramenta que permite construir mapas á medida das 

necessidades, permitindo seleccionar os países e indicadores 

para os quais se pretende obter comparação  

Área utilizada para divulgação de eventos relacionados com 

a informação estatística Europeia 
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Área  de 

divulgação 

diária de News 

Releases  

Divulgação dos 

mais recentes 

“updates” da 

ferramenta 

Statistics 

Explained 

Apresentação 

das mais 

recentes 

Statistics in 

Focus e Data in 

Focus 
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Website EUROSTAT 

Acesso à arvore de base de dados 

pelo tema, onde surgem somente as 

colecções relativas ao tema 



Website EUROSTAT «
 

« 

Acesso à arvore de base de dados 

pela homepage onde surge a 

totalidade as colecções de todos os 

temas  
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 Website EUROSTAT 

Utilizador não registado 

« 
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Utilizador registado 

Website EUROSTAT 
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 Website EUROSTAT 

Ferramenta de extracção de dados 
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Tabelas predefinidas 



Tables, Graphs and Maps Interface (TGM)  
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Base COMEXT 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/ 

«
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Não Registado Registado 

Base COMEXT «
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Servidor de Classificações RAMON  

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/ «
 

« 



Obrigada pela vossa atenção! 

Questões? 

«
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