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Statistics 4 beginners
Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre este material ou atividade. Clique aqui para partilhar connosco a
sua opinião.

À primeira vista, as estatísticas podem ser difíceis de entender. O propósito da secção Statistics 4 beginners
de Statistics explained é tornar o mundo das estatísticas mais acessível aos estudantes, assim como a todas as
pessoas que se interessam por estatísticas.

As estatísticas oficiais servem de base para decisões de políticos e formuladores de políticas: as sociedades
democráticas não podem funcionar adequadamente sem uma base sólida de estatísticas fiáveis e objetivas. No
entanto, as estatísticas não são apenas para decisores, também lhe dizem respeito a SI ! As estatísticas
podem responder a perguntas que se colocam em diferentes ocasiões da vida quotidiana: a sociedade está a
seguir na direção prometida pelos políticos? O desemprego está a aumentar ou a diminuir? Existem mais
emissões de CO2 em comparação com o que se passava há dez anos? Quantas mulheres têm emprego? Como
está a economia do meu país em comparação com outros Estados-Membros da UE?

Para se poder entender melhor as estatísticas, é necessário explicar melhor alguns conceitos mais relevantes
neste contexto – e esse é o objetivo de Statistics 4 beginners . Basta clicar num dos artigos que seja do
seu interesse para encontrar explicações fáceis de entender sobre indicadores estatísticos e também sobre alguns
conceitos estatísticos.

As estatísticas apresentadas são do Eurostat , o serviço estatístico da União Europeia . A sua principal tarefa é
fornecer à União Europeia estatísticas de elevada qualidade a nível europeu, que permitam comparações entre
países e regiões. O Eurostat trabalha em parceria com os institutos nacionais de estatística no contexto do
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Sistema Estatístico Europeu .

Bem-vindo ao mundo das estatísticas!
Para saber mais, clique num dos artigos
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