官方統計與科學決策課程(廣州話)
Curso de Estatísticas Oficiais e Decisões Científicas (em Cantonense)
目的：
Objectivos:

本課程以生活化的方式，向學員介紹官方統計工作和常用的統計調查方法，讓學員可以對官方統計
數據作出適當詮釋和應用，從而對澳門社會、經濟及民生情況作出研討和以此作為科學決策的參考。
Através de uma forma adoptada à vida quotidiana, apresentar aos formandos as actividades das estatísticas
oficiais e as metodologias frequentemente utilizadas nos inquéritos estatísticos, permitindo ter uma interpretação
e aplicação adequada dos dados estatísticos oficiais, para realizar um estudo da situação social, económica e da
vida da população de Macau, bem como servir de referência para a tomada de decisões científicas.

高級技術員、技術員及技術輔助人員－級別四。
對象：
Destinatários: Técnicos Superiores, Técnicos, Técnicos de apoio (nível 4).
地點：
Local:

澳門宋玉生廣場 336-342 號誠豐商業中心 6 樓，公務人員培訓中心。
Alameda Dr. Carlos D'Assumpção 336–342, Centro Comercial Cheng Feng, 6.º andar, CFTSP, Macau.

鄧偉強博士
導師：
Formador(a): Professor Doutor Tang Wai Keong
課程內容：
1. 官方統計工作
相關法規，統計調查設計，人口普查及中期
人口統計，主要統計指標；
2. 統計學基礎知識
搜集、描述、統計、陳示及使用數據，樣本
量，信度與效度；
3. 專題一：經濟適度多元發展
本地生產總值，本地居民總收入，產業結
構，博彩業務，旅客市場，非博彩行業，新
興產業，對外及區域合作，就業結構；
4. 專題二：宏觀經濟目標
經濟可持續發展，人口，失業率，物價統計，
國際收支，貨幣金融；
5. 專題三：粵港澳大灣區
面積，常住人口，社會經濟，世界其他大灣
區。
班別
Turma
第 1 班
Turma 1

Programa:
1. Actividades das estatísticas oficiais
Legislação relevante, design dos inquéritos estatísticos,
censos e intercensos, principais indicadores estatísticos;
2. Conhecimentos básicos de estatística
Pesquisa, descrição, estatística, apresentação e utilização dos
dados estatísticos, quantidade de amostras, grau de validade e
credibilidade;
3. Tema 1: Desenvolvimento da diversificação adequada da
economia
Produto interno bruto, rendimento nacional bruto, estrutura
sectorial, actividades do jogo, mercado de visitantes, sector
não jogo, indústrias emergentes, cooperação externa e
regional, estrutura do emprego;
4. Tema 2: Objectivo macroeconómico
Desenvolvimento sustentável da economia, demografia,
taxa de desemprego, estatísticas relativas aos preços dos
produtos, balança de pagamentos, bem como estatísticas
monetárias e financeiras;
5. Tema 3: Região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong- Macau
Área, população residente, economia social, outras grandes
baías do mundo.

上課日期及時間
Data e Horário
- 06/07, 13/07, 20/07/2019: 10:00-13:00，14:30-17:30
- 27/07/2019: 10:00-12:00

聯絡人 Pessoal de Contacto：施小姐 Lisa Si

課時
Duração

截止報名日期
Prazo de Inscrição

20 小時 horas

31/05/2019

電話 Tel. ：8291 9746
傳真 Fax ：2875 2478

證書：
學員經考核合格及出席率達到課程總時數之 85%或以上，才獲發證書。
Certificado:
Ao participante será conferido certificado se for aprovado na avaliação do curso, e simultaneamente se tiver frequentado 85% (ou
superior) da duração total do curso.

