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dezembro de 2015

         Técnico responsável

janeiro de 2016

Entidades com Delegação de Competências

F I. 5 Código da Atividade Estatística
36 - Educação, Formação e Aprendizagem; 

361 - Estatísticas da Educação, Formação e Aprendizagem; 

307 - Estatísticas do Ensino Superior 

F I. 6 Código de Versão do Documento Metodológico 
2.1

Entidade: Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), do Ministério da Educação e 

Ciência (MEC)

F I.9 Entidade responsável pela operação estatística 

Não aplicável

F I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico 

F I. 4 Código SIGINE  (modelo estatístico)

REBIDES

I. Identificação da operação estatística

F I. 1 Designação da operação estatística

F I. 2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística

419

Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior 

F I. 3 Código da operação estatística 

F I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico 
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Não aplicável

         Alteração do método de recolha                                  

E-mail: sonia.torres@ine.pt

F I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação

Telefone: 226072034 

E-mail: nuno.rodrigues@dgeec.mec.pt

Nome: Dr. Nuno Rodrigues

Telefone: 213949355

Ponto focal no INE:

Nome: Dra. Sónia Torres

         Alteração de classificações                                            

F III.1 Contexto da operação estatística

II. justificação para uma nova versão do Documento Metodológico

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Nova versão:

         Alteração de variáveis de observação         

         Alteração de âmbito na população                              

III. Identificação das necessidades, objetivos e financiamento

         Alteração de conceitos        

         Alteração do desenho amostral                                   

         Alteração de produtos de difusão                                

         Outros motivos       

         Alteração de fontes estatísticas                                   

o    Especificar: ____________________________________________

X
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A operação estatística é realizada através de um programa informático concebido exclusivamente para o 

efeito, com metodologia e universo próprios, tendo em vista a atualização da base de dados respeitante aos 

docentes de ensino superior e assegurar a difusão nacional e internacional no âmbito das estatísticas oficiais 

deste nível de ensino.

o   Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras              

        Especificar: _____________________________________________

F III. 2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam a operação

        Especificar: _____________________________________________

        Especificar: _____________________________________________

o   Conselho Superior de Estatística (Recomendações, p.ex.)       

      Resultado de inquéritos às necessidades dos utilizadores     

         Outras necessidades  

         Necessidades de informação de outras operações estatísticas                     

         Contrato/Protocolo específico com Entidade externa 

o   Legislação comunitária                  

        Especificar: _____________________________________________

o   Compromissos perante organizações internacionais

        - Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”)                                  

        Especificar: Decreto-Lei n.º15/96, de 6 de Março

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla): 

        Necessidades resultantes de obrigações legais:

A versão 2.0, que vigorou no período 2014/2015, resultou de alterações ao nível das variáveis de observação e 

método de recolha, o qual passou a processar-se por envio à DGEEC da informação em ficheiro XML, ou pelo 

preenchimento dos dados na plataforma eletrónica PRIES/REBIDES. 

A  versão 2.1, a vigorar a partir de 2016, resulta da inserção de novas variáveis de observação: "Área de 

Investigação" e "Identificador ORCID (Open Researcher and Contributor Identifier)". 

        Pedido direto de informação por parte do/de:

o   Entidades públicas nacionais                    

        Especificar: _____________________________________________

o   Legislação nacional      

                                                 Despacho  n.º5/SEES/XIII/96

o   Entidades comunitárias 

        - Programa Estatístico Europeu (PEE)                                               

O Inquérito ao Registo de Docentes do Ensino Superior insere-se no âmbito do desenvolvimento de 

operações estatísticas que visam contribuir para a criação de um sistema consistente que permite conhecer a 

composição do corpo docente de todos os estabelecimentos de ensino superior, em 31 de dezembro de cada 

ano. O primeiro período de referência dos dados diz respeito ao ano de 1996. Este inquérito dá cumprimento 

ao disposto no Decreto-Lei n.º15/96, de 6 de Março, que determina a obrigatoriedade da divulgação pública 

anual dessa informação.

X
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   Estudo estatístico

  Recenseamento

  Inquérito amostral

o   da União Europeia (EUROSTAT)  

o   da Entidade responsável  

         Financiamento total :

F III.3 Objetivos da operação estatística
Caraterizar a composição do corpo docente do ensino superior, ou seja, toda e qualquer pessoa que, no ano

letivo em causa, ministre ensino na instituição, seja membro não discente do órgão de direção ou do

pedagógico e ainda aquele que tenha vínculo à instituição para o desenvolvimento de uma atividade docente

apesar de não a estar a prestar no ano letivo em causa, com vista à produção e disponibilização anual de

informação.

Responder aos compromissos nacionais e internacionais na área das estatísticas oficiais do Sistema Estatísico

Nacional, relativamente à composição do corpo docente.

F IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística

  Especificar: _______________________________________

IV. Caracterização geral  

o   de outra Entidade 

      Cofinanciamento:

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única ):

  Especificar:  ______________________________________

o   Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou externa à União Europeia)                                         

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta única ):

F III.4 Financiamento da operação estatística

F IV.1 Tipo de operação estatística 

o   Entidade responsável e União Europeia 

X

X
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  Anual            

  Bienal             

 Não periódico                        

  Outra                                         

  Decenal             

  Continente

  Trimestral                                

  Fonte Não-direta                                          

o   Fonte administrativa 

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta múltipla ):

   Fonte Direta 

   Mensal            

  Semestral            

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta múltipla ):

F IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística 

Especificar:___________________________________

  Trienal                          

  Quadrienal             

  Quinquenal            

F IV.3 Periodicidade da operação estatística

  Região Autónoma dos Açores

o   Outra operação estatística  

o   Outra  

Especificar: __________________________________________

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta única ):

  Região Autónoma da Madeira

X

X
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                          Pessoas singulares

Utilizadores do Sistema Estatístico Nacional

o   Banco de Portugal 

                          OCDE

o   Entidades com delegação de competências              

  Outro

Especificar: __________________________________________

F IV. 5 Principais utilizadores da informação

  País               

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta múltipla ):

                          Autarquias

                          EUROSTAT

o   INE 

Especificar: Ministério da Educação e Ciência

o   Direção Regional de Estatística da Madeira  

Especificar: UNESCO

o   Serviço Regional de Estatística dos Açores  

Final  do mês de setembro do ano n (dados definitivos).

Utilizadores Comunitários e outros Internacionais 

Assinale uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta múltipla ):

Especificar: DGEEC/MEC

Outros utilizadores nacionais 

                          Sindicatos

                          Entidades públicas

o   IV.6.2 Revisões

F IV.6 Difusão

o   IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação

                          Entidades privadas

                          Estabelecimentos do ensino superior

1.    Tipos de revisões de dados adotadas:  

X

X

X

X

X
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2.       Circunstância em que são efetuadas as revisões: 

3.       Frequência das revisões:

Designação 

do produto

. Estatísticas do Ensino Superior 

(REBIDES)

. Estatísticas da Educação

. Estatísticas do Ensino Superior 

(REBIDES)

. Perfil do docente

. UOE

. Docentes do ensino superior 

público e privado

. Publicação

. NUTS I 

. NUTS II

. NUTS III

. Indicadores estatísticos  . Indicadores no portal do INE

. País

F V.1 População-alvo

. Destaque

Preencher o seguinte quadro:

Tipo de produto 

Periodicidade 

de

 disponibilização

Nível geográfico

(desagregação

geográfica máxima)

. Ficheiro de microdados* 

Os docentes existentes nos estabelecimentos de ensino superior em território nacional, no ano letivo n-1 , 

com data de referência a 31 de dezembro.

. País

o   IV.6.3 Produtos de difusão regular

o   Gerais 

IV. Caracterização metodológica 

. País

Produtos a disponibilizar

Correntes: quando se registe a incorporação de nova informação/dados. Extraordinárias: Se o software de 

recolha apresentar erros críticos.

 Correntes:  De acordo com o calendário estabelecido, em setembro são apurados os dados definitivos. 

Extraordinárias: Apenas as necessárias para colmatar o erro do software.

. País

Docente do ensino superior

* A disponibilizar em condições específicas. 

. Questionário Internacional   

Anual

  Revisões extraordinárias 

  Revisões regulares    

o   Correntes X
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Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente) 

Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) 

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta múltipla ):

o   V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)

Instituições sem fins lucrativos

Veículos  

o   Estrutura (os dados recolhidos reportam-se a anos anteriores) 

Estabelecimentos

F V. 5  Construção do(s) questionário(s)

F V. 4.1 Características da amostra
Não aplicável

F V. 4.2  Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e dimensionamento da 

amostra

F V.2 Base de Amostragem

Administrações Públicas

Outras

o   Especificar: Ficheiro de estabelecimentos de ensino superior em território nacional 

(DGEEC/MEC)

o   Indicar a unidade amostral: Estabelecimento de ensino superior

F V. 3 Unidade (s) estatística (s) de observação

F V. 4 Desenho da amostra

Docente do ensino superior público e privado.

Os docentes existentes nos estabelecimentos de ensino superior em território nacional, no ano letivo n-1 , 

com data de referência a 31 de dezembro.

Não aplicável

Não aplicável

Explorações agrícolas

Alojamentos

Empresas  (excluindo agrícolas)

o   Conjuntura (os dados recolhidos reportam-se ao ano corrente)

Indicar a base de amostragem utilizada, assinalando uma cruz (X) no quadrado correspondente ( resposta 

única ):

X
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   Testes de gabinete   

  Testes de campo   

  Testes específicos para questionários Electrónico               

o   V. 6.1 Recolha direta de dados

o   V. 6.1.1 Período(s) de recolha

   Questionário em Papel                             

Recolha por observação  direta               

Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes ( resposta múltipla ):

o   V. 6.1.2 Método(s) de recolha

    Questionário Eletrónico        

   Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com estrutura de dados pré-definida (XML)

  No âmbito de Inquérito-piloto                

  Não foram efetuados testes de pré-recolha 

o   V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)

F V. 6 Recolha de dados

o   V. 6.1.3 Critério para o fecho da recolha

Desconhecido, dependente do número de docentes a reportar.

Recolha direta de informação, referente ao ano letivo n-1 (alargado até 31/12), com  inserção das respostas 

em ficheiro XML ou  online via plataforma eletrónica PRIES/REBIDES.

janeiro do ano n

Recolha por autopreenchimento :

    Presencial com Computador (“CAPI”) 

Recolha por entrevista :

   Telefónica sem Computador                                           

   Presencial sem Computador                                     

    Telefónica com Computador (“CATI”)                                        

X

X

X
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Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Os dados recebidos são sujeitos a uma análise de coerência de informação, com recurso à ferramenta 

Microsoft SQL Server. Estes são carregados e processados, obtendo como resultados as situações 

consideradas incoerentes. Por cada variável da identificação, situação na carreira, atividades e habilitações 

académicas do docente, é efetuada uma despistagem de situações anómalas. Estas são questionadas junto 

dos respondentes e alvo de correção, pelos mesmos, quando justificadas. Posteriormente são 

disponibilizadas as listas provisórias na internet, para consulta e verificação por parte dos estabelecimentos. 

Após a validação final, são publicadas as listas definitivas, no sítio DGEEC. 

F V.7 Tratamento de dados

  V.7.1 Validação e análise

  Regras de estrutura                    

2. Fazer uma breve descrição dos métodos utilizados na análise dos dados recolhidos. 

3. Descrever as metodologias para medir os erros de medida e de processamento.

1. Identificar os tipos de validações efetuadas aos dados (resposta múltipla):

   Regras de domínio 

  V.7.3 Obtenção de resultados

Não aplicável

o   V. 6.2 Recolha não-direta de dados

o   Especificar o critério: ______________________________________

o   V. 6.1.5 Sessões Informativas 

  Não 

o   V. 6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”

Assinalar uma cruz (X) no quadrado correspondente ( resposta única ):

Critério da taxa de resposta de 100%.

   Sim 

  V.7.2Tratamento de não respostas

  Regras de coerência            

X

X

X

X
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“A recolha, tratamento e divulgação dos dados é feita de acordo com o estabelecido pela Lei 22/2008 de 13

de maio, designadamente o artigo 6º que estabelece a aplicação do princípio do segredo estatístico aos

dados.

Quaisquer unidades estatísticas, direta ou indiretamente identificáveis, não podem ser divulgadas, não só

pela proteção conferida por este princípio, mas também pelo sigilo profissional que decorre da aplicação da

Lei 67/98 de 26 de outubro.

A quebra da confidencialidade estatística é punível não só disciplinar mas também criminalmente de acordo

com o artigo 32º da Lei do SEN.”

O tratamento dos dados pela DGEEC consiste em eliminar na identificação do docente, o número de

identificação e a data de nascimento e disponibilizando-se apenas o nome do docente de acordo com o

decreto lei.

A estimação de resultados não se aplica a este inquérito. Os dados recolhidos correspondem diretamente

aos dados finais, organizados em lista descritiva, por unidade de observação (docente) ou por unidade

inquirida (estabelecimento).

Não aplicável

Pela verificação das habilitações nacionais dos docentes e áreas de educação e formação, com recurso à 

consulta da base de dados de cursos e estabelecimentos de ensino superior da responsabilidade da DGEEC.

  V.7.4 Ajustamentos dos dados

2. Se responder “sim” completar a resposta de acordo com a instrução de preenchimento.

  V.7.5 Comparabilidade e coerência

  V.7.6 Confidencialidade dos dados 

1. Indicar se a operação estatística é objeto de tratamento de confidencialidade dos dados (resposta única):

     Sim                                                            

     Não                                                        

X
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