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1. Introdução
1. A Classificação de Actividades Estatísticas em Angola de 2014 (CAEA 2014)
abrange todas as actividades desenvolvidas pelo Instituo Nacional de Estatística (INE) e
pelos restantes Órgãos do Sistema Estatístico Nacional. Inclui as actividades de
produção estatística propriamente dita (operações estatísticas), assim como as
actividades técnicas, administrativas e de gestão, de suporte àquela produção (outras
actividades estatísticas).
Há operações estatísticas de quatro tipos: Recenseamento, Inquérito por amostragem,
Estudo estatístico e Estudo analítico. No âmbito das operações estatísticas englobam-se
as actividades relacionadas com a definição e aplicação de uma determinada
metodologia estatística e com os respectivos processos de recolha, tratamento, análise e
edição de dados.
2. A CAEA 2014 destina-se a ser aplicada no INE, Banco Nacional de Angola e Órgãos
Delegados do INE e tem como objectivo fornecer uma base de classificação de
actividades estatísticas harmonizada com as recomendações internacionais1.
A CAEA 2014 é de utilização obrigatória em diferentes áreas, como sejam:
planeamento, produção, coordenação estatística, metainformação, contabilidade,
difusão, arquivo, gestão documental.
3. A Classificação apresenta um máximo de 4 níveis de desagregração.
O 1.º nível agrega actividades de acordo com a sua natureza ou função e é designado
por “Domínio” (ex. Domínio 1: Estatísticas demográficas e sociais).
O 2.º nível desagrega dentro de cada domínio as áreas de actividade (ex. 1.1:
Estatísticas da população e migração).
O 3.º e 4.º nível desagregam actividades mais específicas dentro de cada área de
actividade (ex. 1.1.1 População e 1.1.1.1 Recenseamento).
Os três primeiros domínios da Classificação cobrem a actividade estatística de que
resulta a produção de dados, agregada segundo a natureza dos resultados: demográficos
e sociais, económicos ou multi-domínio. Inclui todo o trabalho inerente ao processo de

1

Classification of Statistical Activities UNECE (CSA REV.1 – October 2009)
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uma operação estatística (metodologia, lançamento de inquéritos, recolha de dados,
processamento, análise, formação, recursos humanos e materiais, etc.).

O Domínio 1 engloba as Estatísticas Demográficas e Sociais, o Domínio 2 as
Estatísticas Económicas e o Domínio 3 as Estatísticas do Ambiente e as Estatísticas
Multi-domínio (transversais a mais do que um domínio).
Os Domínios 4 e 5 da Classificação cobrem trabalhos de apoio a todas ou a algumas das
operações estatísticas e não estão directamente ligados à produção de dados, mas sim a
processos e organização, tais como: actividades de coordenação estatística, de difusão,
de controlo da qualidade, de tecnologias e arquivo da informação, de gestão de recursos
humanos, de cooperação e do funcionamento da organização.
O Domínio 4 engloba metodologias gerais de recolha de dados, processamento,
divulgação e análise e o Domínio 5 questões estratégicas e de gestão do sistema
estatístico.
4. A CAEA 2014 é um reportório que se pretende exaustivo do tipo de actividades
estatísticas a desenvolver, e que serve para enquadrar as actividades no âmbito do SEN
de Angola no corrente ano de 2014 e das previstas nos planos de desenvolvimento das
estatísticas oficiais (Plano de Acção 2015-2017).
Esta classificação deve ser revista sempre que ocorram actividades não contempladas ou
se verifique a necessidade de ajustamentos.
No final de cada ano o Plano de Actividades do SEN para o ano seguinte deve ser
sujeito à aprovação do Conselho Nacional de Estatística, acompanhado da CAEA que se
aplica a esse ano.
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2. Estrutura da Classificação
Classificação de Actividades Estatísticas em Angola, 2014
Código

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.5
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7
1.9
1.9.1
1.9.2
1.10

Actividade estatística

Estatísticas demográficas e sociais
População e migração
População
Recenseamentos
Projecções demográficas
Estatísticas vitais
Estudos e indicadores demográficos
Migração e cidadania
Famílias e agregados familiares
Trabalho
Mercado de trabalho e emprego
Condições e relações de trabalho
Saúde, higiene e segurança no trabalho
Educação
Ensino não superior
Ensino superior
Formação
Saúde
Hospitais
Centros de saúde e postos médicos
Epidemiologias
Pessoal da saúde
Farmácias
Causas de morte
Rendimento e consumo
Protecção social
Segurança social obrigatória
Outras actividades de protecção social
Equipamento humano e habitação
Justiça e crime
Estatísticas jurisdicionais
Estatísticas da resolução alternativa de litígios
Estatísticas da defesa de direitos
Estatísticas policiais e de apoio à investigação
Estatísticas de execução de penas e das medidas de intervenção social
Estatísticas registrais e notariais
Estatísticas da vitimação e segurança
Cultura e desporto
Cultura
Desporto
Actividades políticas e outras da comunidade
5
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1.11

Utilização do tempo
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Classificação de Actividades Estatísticas em Angola – 2014
Código

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.4.1
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.2
2.4.3
2.4.3.1
2.4.3.2
2.4.4
2.4.4.1
2.4.4.2
2.4.4.3
2.4.4.4
2.4.4.5
2.4.5
2.4.5.1
2.4.5.2
2.4.5.3
2.4.6
2.5
2.5.1
2.5.2
2.6
2.6.1
2.6.2
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8
2.8.1
2.8.2

Actividade estatística

Estatísticas económicas
Estatísticas macroeconómicas
Estatísticas conjunturais qualitativas
Outras estatísticas macroeconómicas
Contas económicas
Contas nacionais anuais
Contas nacionais trimestrais
Contas regionais
Contas satélites
Estatísticas das empresas
Estatísticas demográficas e financeiras das empresas
Estatísticas do comércio interno
Estatísticas das ISFL ao serviço das empresas
Estatísticas sectoriais
Agricultura, floresta e pesca
Agricultura e pecuária
Floresta
Pesca
Energia
Indústrias extractiva e transformadora e construção
Indústrias extractiva e transformadora
Construção
Transportes
Transporte rodoviário
Transporte ferroviário
Transporte marítimo e fluvial
Transporte aéreo
Oleoduto e gasoduto
Turismo
Alojamentos
Restauração
Viagens
Estatísticas dos bancos, seguros e outras instituições financeiras
Estatísticas das Finanças Públicas
Estatísticas das Administrações Públicas
Estatísticas das receitas fiscais
Comércio internacional e balança de pagamentos
Comércio internacional de bens e serviços
Balança de pagamentos
Preços
Preços no consumidor
Preços por grosso
Preços no produtor
Custo do trabalho
Remunerações
Custo da mão-de-obra
7
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2.9

Ciência, tecnologia e inovação
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Classificação de Actividades Estatísticas em Angola – 2014
Código

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.2
3.3.2.3
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.4

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.2
4.3
4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.7

Actividade estatística

Ambiente e estatísticas multi-domínio
Ambiente
Estatísticas meteorológicas
Estatísticas do uso da água e de águas residuais
Estatísticas dos resíduos
Estatísticas das despesas do ambiente
Estatísticas regionais e de pequenas áreas
Estatísticas provinciais, municipais e comunais
Desenvolvimento rural
Estatísticas e indicadores multi-domínio
Condições de vida e pobreza
Género e grupos especiais da população
Género
Deficiência e reabilitação social
Outros grupos especiais da população
Sociedade da informação
Globalização
Indicadores dos ODM
Desenvolvimento sustentável
Empreendedorismo
Anuários e compêndios similares

Metodologias de recolha de dados, processamento, divulgação e análise
Metainformação
Conceitos para fins estatísticos
Documentos metodológicos
Variáveis e indicadores
SGE/FUE
Ficheiro de famílias: Amostra-Mãe
Geoinformação
Classificações
Fontes de dados
Edição e articulação de dados
Difusão e armazenamento de dados
Difusão
Concepção, gestão e integração de dados na Datawarehouse
Construção e gestão das infraestruturas de Portais
Segredo estatístico e protecção na divulgação
Análise de dados
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Classificação de Actividades Estatísticas em Angola – 2014
Actividade estatística
Código
5
Questões estratégicas e de gestão do sistema estatístico
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
5.7

Estruturas e princípios institucionais; papel e organização das estatísticas oficiais
Gestão organizacional
Assessoria jurídica e contencioso
Relações públicas e promoção das estatísticas oficiais
Gestão financeira
Gestão do imobilizado
Logística e aprovisionamento
Programas estatísticos e coordenação do sistema estatístico nacional
Coordenação do CNEST
Planeamento
Procedimentos e práticas de coordenação estatística
Relacionamento com os utilizadores e os respondentes
Gestão da qualidade e medição do desempenho do sistema estatístico e dos seus
órgãos
Gestão e desenvolvimento dos recursos humanos
Gestão dos recursos humanos
Capacitação dos recursos humanos
Gestão e desenvolvimento dos recursos tecnológicos
Apoio técnico informático
Gestão da infraestrutura tecnológica
Desenvolvimento aplicacional
Coordenação do trabalho estatístico internacional
Cooperação técnica e capacitação
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3. Âmbito das Actividades
Domínio 1: Estatísticas demográficas e sociais
1.1 População e migração
1.1.1 População
Operações estatísticas censitárias, designadamente os recenseamentos da população e
habitação; operações de produção das estatísticas vitais (nados vivos, óbitos,
casamentos, divórcios e separações de pessoas e bens); previsões e estimativas
demográficas; projecções; estatísticas de síntese demográfica e estudos sobre a situação
demográfica.
1.1.1.1 Recenseamentos
1.1.1.2 Projecções demográficas
1.1.1.3 Estatísticas vitais
1.1.1.4 Estudos e indicadores demográficos
1.1.2 Migração e cidadania
Abrange as estatísticas da imigração e da emigração, dos refugiados, do asilo político e
da atribuição da nacionalidade a população estrangeira.
1.1.3 Famílias e agregados familiares
Actividades de concepção e desenvolvimento de um sistema de informação estatística
sobre o sector institucional das Famílias; caracterização dos agregados familiares e dos
indivíduos no contexto da sua participação social; estudos sobre a família.
1.2 Trabalho
Operações estatísticas que visam caracterizar o mercado de trabalho nas vertentes do
emprego, desemprego e inactividade e criação de emprego. Compreende ainda as
operações estatísticas ligadas às temáticas da saúde e segurança no trabalho (ex.
acidentes e doenças de trabalho) e das condições e relações de trabalho (ex. tempo de
trabalho e greves).
Exclui:
– trabalhadores migrantes (1.1)
– segurança e benefícios no desemprego (1.6)
– sindicatos (1.10)
– trabalho não remunerado (1.11)
– estatísticas de remunerações, ordenados e salários(2.8)
– custos do trabalho (2.8)
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1.2.1 Mercado de trabalho e emprego
1.2.2 Condições e relações de trabalho
1.2.3 Saúde, higiene e segurança no trabalho
1.3 Educação
Actividades estatísticas que visam caracterizar a temática da Educação e da Formação e
Aprendizagem, nas ópticas da aprendizagem formal e não formal, numa perspectiva
orientada para a aprendizagem ao longo da vida.
Compreende o analfabetismo, a formação e aprendizagem profissional de adultos, as
instituições de ensino, os recursos humanos e financeiros investidos em educação, o
impacto da educação, as avaliações de desempenho dos alunos, etc.
1.3.1 Ensino não superior
1.3.2 Ensino superior
1.3.3 Formação
1.4 Saúde
Actividades estatísticas que visam caracterizar a temática da Saúde. Inclui temas como a
esperança de vida, determinantes de saúde (estilo de vida, nutrição, tabagismo, abuso de
álcool), a morbilidade e mortalidade, admissão nos hospitais, causas de doença e morte,
doenças específicas (por ex. SIDA e paludismo), o consumo de produtos farmacêuticos,
sistemas de saúde, caracterização dos recursos humanos, infraestruturas de saúde e
outros equipamentos, etc.
Exclui
- Trabalhos relacionados com saúde e segurança (1.2)
- Vitimização do comportamento criminoso (1.8)
- Acidentes de trânsito e lesões (2.4.4)

1.4.1 Hospitais
1.4.2 Centros de saúde e postos médicos
1.4.3 Epidemiologias
1.4.4 Pessoal da saúde
1.4.5 Farmácias
1.4.6 Causas de morte
1.5 Rendimento e consumo
Operações estatísticas sobre as condições de vida das famílias do ponto de vista do
rendimento e das despesas, incluindo temas como: distribuição dos rendimentos,
rendimentos em espécie, transferências de rendimentos, rendimento ou despesa como
medida da pobreza, padrões de consumo, protecção do consumidor, consumo de bens
não duradouros e duradouros, riqueza e dívida das famílias. Compreende ainda a
sistematização de informação estatística na perspectiva da caracterização da população
face à situação alimentar, através da elaboração da Balança Alimentar
Exclui
- Esquemas de protecção social contra vários riscos (1.6)
- Regimes fiscais (2.5)
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- A pobreza num sentido multidimensional (3.3.1)
- Condições de vida (3.3.1)
- Exclusão e inclusão social (3.3.1)

1.6 Protecção social
Abrange as estatísticas sobre os regimes de protecção social decorrentes da acção
desenvolvida por entidades públicas e privadas. Compreende dados físicos e financeiros
sobre as medidas para proteger as pessoas da perda ou da inadequação de rendimentos
face a determinados riscos (desemprego, doença, invalidez, idade, etc); estatísticas sobre
o número de contribuintes e beneficiários dos diferentes regimes de protecção social;
etc.
Exclui
- Companhias de seguros (2.4.6)
- Fundos de pensões que actuam nos mercados financeiros (2.4.6)

1.6.1 Segurança social obrigatória
1.6.2 Outras actividades de protecção social
1.7 Equipamento humano e habitação
Operações estatísticas que visam caracterizar as habitações e as infraestruturas nos
aglomerados populacionais.
Exclui
- Rendas de habitações (2.7)

1.8 Justiça e crime
Estatísticas sobre o funcionamentos dos sistemas de justiça, crime, condenações,
polícia, investigação criminal, vítimas, população prisional, produção de drogas ilícitas,
tráfico e uso de drogas, etc.
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6
1.8.7

Estatísticas jurisdicionais
Estatísticas da resolução alternativa de litígios
Estatísticas da defesa de direitos
Estatísticas policiais e de apoio à investigação
Estatísticas de execução de penas e das medidas de intervenção social
Estatísticas registrais e notariais
Estatísticas da vitimação e segurança

1.9 Cultura e desporto
Estatísticas sobre as actividades culturais e desportivas na sociedade, incluindo teatro,
cinema, museus, bibliotecas, meios de comunicação, produção de livros, espectáculos,
etc., assim como as despesas e financiamento da cultura e do desporto.
1.9.1 Cultura
1.9.2 Desporto
1.10 Actividades políticas e outras da comunidade

13

CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS EM ANGOLA - 2014
Estatísticas sobre actividades comunitárias e políticas, tais como: participação de
votação em eleições, filiação sindical, diálogo social, sociedade civil, etc.

14

CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS EM ANGOLA - 2014

1.11 Utilização do tempo
Estatísticas sobre o uso do tempo pelos indivíduos, que resulta da conjugação entre as
responsabilidades familiares e o trabalho remunerado. Inclui estatísticas do lazer e do
trabalho não remunerado.
Exclui
- Tempo de trabalho (1.2)

Domínio 2: Estatísticas económicas
2.1 Estatísticas macroeconómicas
Abrange as actividades estatísticas que caracterizam a economia ao nível macro,
excluindo as contas nacionais. Exemplos disso são os bancos de dados
macroeconómicos que combinam contas nacionais e outros indicadores, como por ex.
os Principais Indicadores Económicos da OCDE. Inclui actividades relacionadas com a
tendência dos negócios e a opinião dos consumidores, crescimento económico,
estabilidade e ajustamento estrutural, indicadores cíclicos, estatísticas de análise do
ciclo de negócios.
Exclui:
- Metodologia e quadros das contas nacionais (2.2.)

2.1.1 Estatísticas conjunturais qualitativas
2.1.2 Outras estatísticas macroeconómicas
2.2 Contas económicas
Actividade estatística de produção dos agregados macroeconómicos da economia
angolana, segundo a metodologia SCN93.
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Contas nacionais anuais
Contas nacionais trimestrais
Contas regionais
Contas satélites

2.3 Estatísticas das empresas
Estatísticas que visam caracterizar, numa óptica de sector institucional, o
comportamento económico-financeiro dos agentes económicos organizados sob a forma
de empresa. Inclui estatísticas sobre a demografia das empresas, actividade económica,
volume de negócio, investimento, pessoal, etc. Inclui as instituições sem fim lucrativo
ao serviço das empresas.
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Exclui:
- Pesquisas de tendência de negócios (2.1)
- O comércio internacional (2.6)
- Preços (2.7)
- Custo do trabalho (2.8)
- Ciência e tecnologia (2.9)
- TIC (3.3.3)
- Actividades de filiais estrangeiras e empresas multinacionais (3.3.4)

2.3.1 Estatísticas demográficas e financeiras das empresas
2.3.2 Estatísticas do comércio interno
2.3.3 Estatísticas das ISFL ao serviço das empresas
2.4 Estatísticas sectoriais
Actividades estatísticas que abrangem ramos de actividade específicos na produção de
bens e serviços mercantis.
Exclui:
- Estatísticas cobrindo o sector industrial como um todo (2.3)
- Estatísticas cobrindo o sector dos serviços mercantis como um todo (2.3)
- O comércio a retalho (2.3)
- As estatísticas das Administrações Públicas (2.5)
- Investigação e desenvolvimento (2.9)
- Estatísticas de telecomunicações (3.3.3)

2.4.1 Agricultura, floresta e pesca
Operações estatísticas que visam caracterizar o sector da agricultura, pecuária, floresta e
pesca. Inclui estatísticas sobre a produção vegetal, a produção animal e a produção das
pescas, assim como, o comércio de produtos do sector, a estrutura das explorações
agrícolas, a mão-de-obra, estatísticas agro-industriais, a avaliação dos recursos
florestais, as contas económicas do sector, os gastos do governo etc.
Exclui:
- Preços agrícolas e similares (2.7)
- Desenvolvimento rural (3.2)

2.4.1.1 Agricultura e pecuária
2.4.1.2 Floresta
2.4.1.3 Pesca
2.4.2 Energia
Operações estatísticas que visam caracterizar o sector energético nacional. Compreende
temas como: fornecimento e uso de energia, segurança do abastecimento, mercados de
energia, comércio de energia, eficiência energética, fontes de energia renováveis,
despesas do governo.
Exclui
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- Preços da energia (2.7)

2.4.3 Indústrias extractiva e transformadora e construção
Operações estatísticas que visam caracterizar a produção industrial, por exemplo,
siderurgia, construção naval, extracção e comércio de produtos minerais, indústrias
transformadoras e construção.
Exclui:
- Preços dos produtos manufacturados (2.7)
- Os preços da construção (2.7)

2.4.3.1 Indústrias extractiva e transformadora
2.4.3.2 Construção
2.4.4 Transportes
Actividades estatísticas relacionadas com todos os modos de transporte, incluindo temas
como: infraestruturas de transporte, equipamento, fluxos de tráfego, mobilidade do
pessoal, segurança, consumo de energia, empresas de transporte, passageiros e
transporte de mercadorias, tendências do sector dos transportes, acidentes de viação.
Exclui:
- Preços dos transportes (2.7)

2.4.4.1 Transporte rodoviário
2.4.4.2 Transporte ferroviário
2.4.4.3 Transporte marítimo e fluvial
2.4.4.4 Transporte aéreo
2.4.4.5 Oleoduto e gasoduto
2.4.5 Turismo
Estatísticas sobre o visitante (chegadas, partidas, dormidas, despesas, propósito da
visita, etc.) associado às diferentes formas de turismo; a actividade e infraestruturas das
indústrias de turismo; emprego; contas satélite do turismo.
Exclui
- Os preços dos serviços turísticos (2.7)
- Impactos ambientais (3.1)

2.4.5.1 Alojamentos
2.4.5.2 Restauração
2.4.5.3 Viagens
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2.4.6 Estatísticas dos bancos, seguros e outras instituições financeiras
Engloba as estatísticas monetárias e financeiras, incluindo, oferta de moeda, taxas de
juros, taxas de câmbio, depósitos, empréstimos, indicadores do mercado de acções e de
outros títulos, rentabilidade dos bancos, dos seguros e do sector privado, estatísticas de
fundos de pensões, indicadores de solidez financeira.
Exclui
- Beneficiários de fundos de pensões privados (1.6)
- Financiamento de pensões do Estado e de outros regimes de segurança social do Estado (2.5)

2.5 Estatísticas das Finanças Públicas
Engloba estatísticas fiscais e as estatísticas das Administrações Públicas. Inclui
estatísticas dos impostos, as contas do sector e dos subsectores das Administrações
Públicas (Administração Central, Administração Local e Segurança Social), as receitas
e despesas por natureza económica e função, o défice e a dívida, o financiamento de
pensões do Estado e de outros regimes de segurança social obrigatória, o emprego no
sector público.
2.5.1 Estatísticas das Administrações Públicas
2.5.2 Estatísticas das receitas fiscais
2.6 Comércio internacional e balança de pagamentos
Estatísticas sobre todas as transacções transfronteiriças registadas na Balança de
Pagamentos. Inclui temas como o comércio de bens e serviços entre Angola e o resto do
mundo, a posição externa e a dívida, o investimento directo estrangeiro, o comércio de
filiais no estrangeiro, tarifas, acesso aos mercados, ajuda externa, assistência ao
desenvolvimento.
Exclui:
- As empresas multinacionais e as actividades de filiais no estrangeiro (3.3.4)

2.6.1 Comércio internacional de bens e serviços
2.6.2 Balança de pagamentos
2.7 Preços
Toda a actividade estatística relacionada com os preços, incluindo a Paridade do Poder
de Compra (PPPs), comparações internacionais do PIB, índices de preços no
consumidor (IPC), preços no produtor, índices de preços para produtos e serviços
específicos, etc.
Exclui
- Taxas de juros (2.4.6)
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- Salários (2.8)

2.7.1 Preços no consumidor
2.7.2 Preços por grosso
2.7.3 Preços no produtor
2.8 Custo do trabalho
Actividades estatísticas sobre vencimentos, ordenados, salários e outras formas de
remuneração e sobre o custo da mão-de-obra.
Exclui
- Salários como parcela do total do rendimento das famílias (1.5)

2.8.1 Remunerações
2.8.2 Custo da mão-de-obra
2.9 Ciência, tecnologia e inovação
Estatísticas sobre investigação e desenvolvimento, inovação, patentes, recursos
humanos em ciência, tecnologia e inovação, indústrias de tecnologia e serviços
baseados no conhecimento, biotecnologia, financiamento da investigação e da inovação.
Exclui:
- Tecnologias da informação e comunicação (TIC) (3.3.3)

Domínio 3: Ambiente e estatísticas multi-domínio
3.1 Ambiente
Engloba actividades estatísticas que visam caracterizar a temática do ambiente, tais
como: clima, alterações climáticas (incluindo a medição dos aspectos sócio-económicos
de impactos das mudanças climáticas, vulnerabilidade e adaptação), biodiversidade,
meio ambiente e saúde, recursos naturais, solo, água, ar, paisagem, os resíduos, a
despesa ambiental, as despesas para a protecção do meio ambiente, as contas
ambientais, indicadores agro-ambientais, pressão ambiental, o impacto ambiental da
indústria, transportes, energia, etc, monitoria ambiental, poluição, ecossistemas, uso do
solo e cobertura, áreas protegidas a nível nacional.
Exclui
- Ambiente como parte do desenvolvimento sustentável (3.3.6)

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Estatísticas meteorológicas
Estatísticas do uso da água e de águas residuais
Estatísticas dos resíduos
Estatísticas das despesas do ambiente
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3.2

Estatísticas regionais e de pequenas áreas

Abrange estatísticas que têm o território como dimensão prioritária de análise. Inclui
estatísticas regionais e de zonas sub-nacionais ou de outras áreas com base em unidades
administrativas, as estatísticas urbanas e rurais, o desenvolvimento rural, tipologias e
disparidades regionais
A OCDE estabeleceu um conjunto de indicadores de desenvolvimento rural no âmbito
da população e migração, do bem estar social e equidade, da estrutura e desempenho
económico e do meio ambiente e sustentabilidade.
3.2.1 Estatísticas provinciais, municipais e comunais
3.2.2 Desenvolvimento rural
3.3

Estatísticas e indicadores multi-domínio

Actividades relacionadas com o trabalho conceptual ou de produção de dados com base
numa abordagem temática específica, cujos resultados atravessam vários domínios,
económico, social ou ambiental. O nível de dois dígitos da classificação abrange as
actividades e tipo de questões que não são explicitamente mencionados na classificação
ao nível de três dígitos
Exclui:
- Estatísticas de vários domínios com base numa abordagem regional (3,2)
- Anuários tipo compêndio ou produtos similares de organizações internacionais não seguindo
uma abordagem temática específica (3.4).

3.3.1 Condições de vida e pobreza
Estatísticas que resultam da aplicação de métodos multidimensionais para medir a
pobreza, as condições de vida em sentido amplo, a exclusão e inclusão social, os
indicadores sociais e a situação social.
Exclui:
- Abordagem puramente monetária da pobreza (1.5)

3.3.2 Género e grupos especiais da população
Estatísticas sobre as condições de vida e papel na sociedade de grupos especiais da
população. Comparações homens/mulheres e a situação de grupos populacionais
especiais, tais como: crianças, jovens, mulheres, idosos, deficientes, minorias, etc
3.3.2.1 Género
3.3.2.2.Deficiência e reabilitação social
3.3.2.3 Outros grupos especiais da população
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3.3.3 Sociedade da informação
Estatísticas que permitem avaliar o grau de utilização e o impacto da informação e
tecnologias de comunicação na sociedade. Inclui o acesso e utilização das TIC
(incluindo a Internet), a despesa e investimento em TIC, infraestrutura das TIC, redes de
telecomunicações, comunicações electrónicas, e-government, comércio electrónico, elearning, a penetração de banda larga, serviços de TIC, as tarifas de comunicação,
infraestrutura de rede, receitas, despesas e investimentos dos operadores, indicadores da
internet, o comércio de equipamentos de telecomunicações.
3.3.4 Globalização
Actividade estatística que procura medir o processo de aprofundamento internacional da
integração económica, social, cultural e política. Inclui a liberalização dos movimentos
de capitais, a desregulação dos serviços financeiros, a maior abertura dos mercados ao
comércio, ao investimento e ao turismo, o comércio internacional ilícito, a fuga de
capitais, os paraísos fiscais, o aumento da concorrência internacional, o papel das
tecnologias de informação, etc.
O Índice KOF mede as 3 dimensões da globalização: económica, social e política.
3.3.5 Indicadores dos ODM
Actividades relacionadas com a elaboração de indicadores para monitorar o
cumprimento dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio acordados na Cimeira do
Milénio das Nações Unidas.
3.3.6 Desenvolvimento sustentável
Actividades relacionadas com a elaboração de indicadores para monitorar a dimensão
económica, social e ambiental do desenvolvimento sustentável, ou seja, o
desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração actual, sem
comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias
necessidades.
Modelos de indicadores são os propostos pelas Nações Unidas, pela Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e pelo Global Environment
Outlook (GEO).
3.3.7 Empreendedorismo
Actividade estatística para medir os factores determinantes do empreendedorismo e do
desempenho e impacto das actividades empresariais de pessoas e de organizações.
O empreendedorismo é o fenómeno associado com a actividade empreendedora, ou
seja, toda a acção humana empresarial em busca da criação de valor através da criação
ou expansão da actividade económica pela identificação e exploração de novos
produtos, processos ou mercados.
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Foi criado em 2007 pela OCDE o Programa de Indicadores do Empreendedorismo
(EIP), onde se identificam seis indicadores chave com enfoque em três dimensões
distintas: empresas, emprego e riqueza.
3.4
Anuários e compêndios similares
Actividades relacionadas com publicações estatísticas multi-domínio, com bases de
dados e outros produtos similares sem uma incidência temática ou orientada para um
assunto específico.
Exclui:
- Produtos estatísticos multi-domínio com base em abordagens temáticas específicas, como o
desenvolvimento sustentável, ODM, etc. (3.3.1 a 3.3.5)

Domínio 4: Metodologia geral de recolha de dados, processamento,
divulgação e análise

4.1 Metainformação
Cobre o desenvolvimento, harmonização e padronização de modelos de
metainformação; as estruturas e quadros de referência no âmbito do processamento e
difusão da informação estatística; a harmonização da terminologia e definições
estatísticas.
Exclui:
- Normas para troca electrónica de dados estatísticos (5.5)

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Conceitos para fins estatísticos
Documentos metodológicos
Variáveis e indicadores
SGE/FUE
Ficheiro de famílias: Amostra-Mãe
Geoinformação

4.2 Classificações
Actividades relacionadas com o desenvolvimento, gestão, manutenção e harmonização
das classificações económicas, sociais e ambientais.
4.3 Fontes de dados
Actividades ligadas a diferentes métodos de recolha de dados de respondentes e às
diferentes formas das fontes de dados a nível nacional. Inclui actividades de reporte de
dados por via electrónica e internet que não estão directamente relacionados com censos
ou inquéritos específicos.
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4.4 Edição e articulação de dados
Questões metodológicas, organizacionais e legais relacionadas com o controlo de
qualidade de dados na fase da recolha, incluindo a edição de dados, a imputação e a
utilização de dados georeferenciados.
4.5 Difusão e armazenamento de dados
Políticas, estratégias, métodos e técnicas de difusão dos dados, design e organização de
bases de dados de produção e de armazenamento de dados, incluindo o feedback dos
utilizadores, a comunicação com os media, o trabalho de assessorias de imprensa,
apresentação de dados e metadados, difusão electrónica (internet), portais de
estatísticas.
Exclui:
Bases de dados multi-domínios como produto (3.4).

4.5.1 Difusão
4.5.2 Concepção, gestão e integração de dados na Datawarehouse
4.5.3 Construção e gestão das infraestruturas de Portais
4.6 Segredo estatístico e protecção na divulgação
Medidas legais, organizacionais e técnicas para proteger a confidencialidade dos dados
estatísticos e métodos de liberar os microdados protegendo-os contra a divulgação de
dados individuais.
4.7 Análise de dados
Métodos de análise de dados de estatísticas oficiais para outros fins que não a edição ou
a gestão da qualidade, por exemplo, métodos para a construção de indicadores
compostos, a identificação de factores causais, extrapolação, cenários e construção de
modelos etc.

Domínio 5: Questões estratégicas e de gestão das estatísticas oficiais
5.1 Estruturas e princípios institucionais; papel e organização das estatísticas
oficiais
Actividades relacionadas com o desenvolvimento, harmonização e revisão do
enquadramento institucional e princípios das estatísticas oficiais a nível nacional e
internacional, tais como: princípios fundamentais das estatísticas oficiais; aspectos
organizacionais e legais do sistema estatístico nacional; o funcionamento e a
23

CLASSIFICAÇÃO DE ACTIVIDADES ESTATÍSTICAS EM ANGOLA - 2014
coordenação do sistema estatístico; organização e gestão do INE e de outros órgãos do
SEN; promoção de estatísticas oficiais.
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6

Gestão organizacional
Assessoria jurídica e contencioso
Relações públicas e promoção das estatísticas oficiais
Gestão financeira
Gestão do património
Logística e aprovisionamento

5.2 Programas estatísticos e coordenação do sistema estatístico nacional
Actividades de preparação de planos estratégicos e operacionais do INE e do SEN, do
seu acompanhamento e de elaboração dos relatórios de actividade, incluindo o
relacionamento com os utilizadores e os inquiridos; coordenação da actividade
estatística no SEN; etc.
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4

Coordenação do CNEST
Planeamento
Procedimentos e práticas de coordenação estatística
Relacionamento com os utilizadores e os respondentes

5.3 Gestão da qualidade e medição do desempenho do sistema estatístico e dos seus
órgãos
Actividades de criação e implementação de um sistema de gestão da qualidade; de
desenvolvimento e utilização de ferramentas adequadas, incluindo as auditorias de
qualidade; de harmonização do quadro de avaliação da qualidade; do cálculo de
indicadores de desempenho para as organizações estatísticas.
5.4 Gestão e desenvolvimento dos recursos humanos
Organização da gestão de recursos humanos e da sua capacitação, nas organizações
estatísticas nacionais.
5.4.1 Gestão dos recursos humanos
5.4.2 Capacitação dos recursos humanos
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5.5 Gestão e desenvolvimento dos recursos tecnológicos
Inclui o processamento electrónico de dados, as infra-estruturas das TIC, normas de
intercâmbio de dados, as estratégias TIC para as estatísticas a nível nacional e
internacional.
Exclui:
- Metainformação (4.1);
- Comunicação de dados electrónico (4.3);
- Edição de dados (4.4);
- Bases de dados de produção e de armazenamento de dados (4.5).

5.5.1 Apoio técnico informático
5.5.2 Gestão da infra-estrutura tecnológica
5.5.3 Desenvolvimento aplicacional
5.6 Coordenação do trabalho estatístico internacional
Coordenação das actividades estatísticas entre organizações internacionais e
supranacionais de estatística, incluindo o trabalho na Database of International
Statistical Activities e da Statistical Comission and the Coordinating Committee of
Statisyical.
5.7 Cooperação técnica e capacitação
Abrange as actividades técnicas e de capacitação gerais, bilaterais e multilaterais.
Exclui:
- Cooperação técnica em áreas específicas (em áreas relevantes nos domínios 1 a 3).
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