Acta da quarta reunião do Comité de Monitoria (CM) do Projecto de
Assistência Técnica para apoio ao Sistema Estatístico Nacional
Informações Gerais
Reunião:

Assunto:

Solicitada por:
Elaboração da Acta:
Revisão e contribuições:
Local:

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Participantes
Lukoki Artur
Domingos Constantino
Agostinho Sardinha
Nair de Almeida
Alcides Capoti
Maria A. Sousa
Fernando Casimiro
José Fortes
Lara da Costa
Nunes Pires
Susana Martins

14/02/2013 – Realizada das 10:00 às 11:55
1. Recepção e boas vindas – Representante do Ordenador Nacional;
2. Considerações Gerais – Representante do INE;
a. Inauguração do Edifício sede do INE, dia 6 de Fevereiro;
b. Reunião do Conselho Nacional de Estatística, dia 11 de Fevereiro;
c. Dia Angolano da Estatística, comemorado dia 13 de Fevereiro;
3. Apresentação e aprovação da Acta da 3.ª Reunião do CM, de 30 de Outubro
de 2013;
4. Apresentação e aprovação do Relatório do V Trimestre do projecto;
5. Diversos
a. Próxima reunião do Comité de Pilotagem, em 31 de Março de
2014;
b. Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a
analisar.
Presidente em exercício do Comité de Monitoria
Alcides Capoti
Membros do Comité de Monitoria
Sala de reuniões do Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial,
Edifício CIF “Luanda one”, 12º andar, Av.1º Congresso do MPLA
Cooperação ACP-CE; 12º andar.
Instituição/Função
INE/Director Geral Adjunto
INE/Chefe-Dpto.
INE/Chefe-Dpto.
INE/Técnica
INE/Técnico
INE/Consultora (PP1)
INE/Consultor (PP2)
DNIECD/Gestor Projecto
DNIECD/Técnico
DNIECD/Técnico
UE/Gestora Projecto

Contactos
lukoki.artur@ine.gov.ao/923400411
domingos.constantino@ine.gov.ao/927256364
agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
927256364
nair.almeida@ ine.gov.ao/923329704
alcides.capoti@ine.gov.ao/928514197
armindasousa@hotmail.com/924266753
fern.casimiro@gmail.com/946921290
jafortes@hotmail.com /912514677
laradacost@ymail.com/923324218
nunespirez@gmail.com/923790483
susana.martins@eeas.europa.eu/948753609
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Projecto: CRIS/FED/2009/021/-626 “Desenvolvimento
das capacidades institucionais

no quadro da modernização da função pública em matéria de planificação em Angola”

Componente: Melhoria da qualidade, cobertura e actualidade da informação
estatística.

Financiamento: União Europeia, através do X FED
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Abertura
O Director Geral Adjunto do INE, Dr. Lukoki Artur, em nome do Director Geral, fez a
abertura da reunião começando por agradecer a presença dos participantes e a
hospitalidade dos anfitriões da reunião, manifestada pelo Dr. José Fortes, em nome do
Dr. Tombwele Pedro, Director da Direcção Nacional de Integração Económica e
Cooperação para o Desenvolvimento do Ministério do Planeamento e do
Desenvolvimento Territorial (DNIECD) e Representante do Ordenador Nacional. De
realçar que o Dr. Tombwele não participou da reunião por razões de incompatibilidade
de agenda.
O Director Geral Adjunto do INE apresentou os procedimentos a seguir na condução da
reunião e deu por aberta a reunião após a apresentação e aprovação da agenda de
trabalho com cinco pontos, designadamente:
1. Recepção e boas vindas – Representante da DNIECD;
2. Considerações Gerais – Representante do INE;
a. Inauguração do Edifício sede do INE, dia 6 de Fevereiro;
b. Reunião do Conselho Nacional de Estatística, dia 11 de Fevereiro;
c. Dia Angolano da Estatística, comemorado dia 13 de Fevereiro.
3. Apresentação e aprovação da Acta da 3.ª Reunião do CM, de 30 de Outubro de
2013;
4. Apresentação e aprovação do Relatório do V Trimestre do projecto;
5. Diversos
a. Próxima reunião do Comité de Pilotagem, em 31 de Março de 2014;
b. Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a
analisar.

I.

Recepção e boas vindas

O Dr. José Fortes, em representação do Dr. Tombwele Pedro, proferiu palavras de
boas vindas e acomodou os participantes da reunião.

II.

Considerações Gerais

Sobre a inauguração do Edifício sede do INE, no dia 6 de Fevereiro, o Director Geral
Adjunto (DGA) do INE informou que a mesma foi feita por Sua Excelência Senhor
Presidente da República, Eng.º José Eduardo dos Santos, e enquadrou-se nas
comemorações do Dia Angolano de Estatística que passará a celebrar-se todos os anos
entre 6 e/ou 8 de Fevereiro, data da inauguração do Edifício Sede em 2014 e data da
passagem da então Direcção Nacional de Estatística (DNE) para Instituto Nacional de
Estatística (INE) em 1982, respectivamente. Realçou o facto de ser um edifício que
proporciona melhores condições de trabalho.
O DGA do INE informou ainda que realizou-se a II Sessão Plenária Ordinária do
Conselho Nacional de Estatística (CNEST), no INE, e passou a palavra aos Vogais do
CNEST que participaram da Sessão, Drs. Domingos Constantino e Agostinho Sardinha,
para dar mais esclarecimentos sobre a mesma. Os presentes tomaram conhecimento de
forma geral dos temas abordados na referida Sessão e foi salientada a necessidade do
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INE levar a cabo com maior celeridade o processo de organização da proposta do Plano
Estratégico do SEN e do respectivo Plano de Acção, no âmbito da elaboração da ENDE,
com vista a sua validação na próxima reunião do CNEST a ter lugar em Abril de 2014.
Informaram ainda que foram analisados e aprovados importantes documentos
estratégicos do INE, entre os quais se destacam, o Roteiro da ENDE, o Diagnóstico do
SEN, a Classificação das Profissões de Angola (CPA Rev.1), faltou apenas a aprovação
da Classificação das Actividades Económicas de Angola (CAE Rev.2) que será feita na
próxima reunião do CNEST e foram confirmadas três Comissões Especializadas do
CNEST, nomeadamente, i) Comissão Permanente de Planeamento e Coordenação
Estatística; ii) Comissão Permanente de Estatísticas Económicas; e iii) Comissão
Permanente de Estatísticas Demográficas e Sociais.
Quanto ao Dia Angolano de Estatística, os presentes tomaram conhecimento das
cerimónias alusivas a data no passado dia 13 de Fevereiro através de jornadas de
trabalho com a apresentação de alguns resultados e produtos da Área Económica do
INE dos últimos anos e no fim houve o lançamento das Contas Nacionais de 2002 à
2010. Presenciaram a cerimónia vários sectores públicos e privados, organismos
nacionais e internacionais bem como parceiros, cuja abertura oficial foi presidida por
Sua Excelência Secretário de Estado do MPDT, Dr. Pedro Fonseca.

III.

Leitura e Aprovação da Acta da 3.ª Reunião do CM de 30 de
Outubro de 2013

A acta da terceira reunião foi submetida com alguma antecedência aos participantes,
para análise relativamente a forma e ao conteúdo. Deste modo foram lidas apenas as
deliberações sobre as quais não se verificou qualquer incumprimento.
O desempenho na componente “Melhoria da qualidade, cobertura e actualidade da
informação estatística” foi, mais uma vez, felicitado durante a reunião do Comité de
Monitoria, pelo seu cumprimento e monitorização, bem como pelo acompanhamento e
apropriação por parte do INE.

IV.

Apresentação e aprovação do Relatório do V Trimestre do
projecto

A Perita Principal 1 (PP1), consultora Maria Arminda de Sousa, apresentou o relatório,
fez uma retrospectiva sobre algumas actividades realizadas durante o percurso do
projecto, dos atrasos verificados em relação ao cumprimento do cronograma de
actividades inicial. Contudo sublinhou e reconheceu o trabalho intensivo levado a cabo
no último trimestre de forma a fazer cobertura dos trabalhos em atraso para equilíbrio
do calendário das fases posteriores, mesmo sem a aprovação dos documentos da
primeira e segundas fases do projecto pelo CNEST. A informação relativa ao Roteiro e
Diagnóstico aprovados pelo CNEST, após validação por parte do Titular do Poder
Executivo deverá ser publicada no Diário da República e no portal do INE.
Sobre as actividades da 3ª fase de formulação da ENDE, que se enquadram no presente
trimestre, de 23 de Outubro de 2013 a 23 de Janeiro de 2014, salientou a necessidade de
se efectuar a revisão da Proposta do Plano Estratégico, da Visão e Missão do INE. O
INE já está a efectuar a referida revisão para confrontar os problemas identificados na
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fase do Diagnóstico com os Objectivos Estratégicos Gerais e os Objectivos
Operacionais Estratégicos propostos. Explicou que já há trabalho avançado na definição
dos Planos de Acção. Pretende-se que se concluam estes documentos e o respectivo
plano de financiamento da ENDE, a tempo de serem submetidos para validação do
CNEST na próxima Sessão Plenária agendada para Abril de 2014. Só desta forma será
possível a sua validação pelo Titular do Poder Executivo, no Conselho de Ministros, até
Maio de 2014 e o orçamento da ENDE para 2015 ser incluído no Orçamento Geral do
Estado para 2015.
O Dr. Domingos Constantino salientou que embora se tenha avançado em relação às
validações pelo CNEST, o projecto verificou também atrasos em relação ao cronograma
inicial, devido às questões burocráticas sobre os vistos de trabalho e a substituição do
Perito Principal 2.
A nova Representante da União Europeia em Angola, Drª. Susana Martins, tomou a
palavra para dizer que a componente é citada como exemplo de boas práticas pelo
PARIS21. Aproveitou a ocasião para solicitar que se lhe envie o Plano Estratégico,
assim como outros documentos para melhor percepção do trabalho feito e por fazer.
Apresentou a ideia do INE ver a possibilidade de apresentar a Estratégia do SEN aos
doadores, através de um Seminário, para a mobilização de recursos externos.
Quanto à operacionalização dos SPINE, a Dr. Arminda deu a conhecer que este passo
será dado tão logo se conclua a elaboração do Plano Estratégico e do Plano de Acção.
No que diz respeito ao Plano de Formação, a Consultora informou que este faz parte do
Plano de Acção e serão implementados conjuntamente, a partir de 2015.
A Consultora também informou os presentes de que se realizou a segunda Missão de
Curta Duração ao Inquérito Anual Harmonizado às Empresas (IAHE) e a 1.ª missão do
domínio entretanto identificado de actualização do Ficheiro de Unidade Estatística
(FUE), pela necessidade de se efectuar o controlo de qualidade no tratamento da
informação através de fontes administrativas das empresas e estabelecimentos.
O Dr. Fernando Casimiro, Perito Principal 2 (PP2), fez um resumo do trabalho realizado
depois da fase do diagnóstico aos onze Potenciais Órgãos Delegados do INE (ODINE).
Preparou-se um manual de procedimentos de planeamento e avaliação de curto prazo
(anual), bem como um modelo de avaliação e certificação técnica das operações
estatísticas (documento metodológico) que especificam os procedimentos sobre os quais
o INE e os Potenciais ODINE deverão ter o compromisso de implementar. Trata-se de
Instrumentos de Planeamento e Coordenação Estatística.
A outra preocupação que existia é sobre a preparação de procedimentos para
operacionalização dos ODINE. O Consultor informou que já está preparada uma
proposta de Decreto Executivo, que será assinada pelos Ministros que tutelam o INE e
os ODINE, e que será adaptada a cada um dos potenciais ODINE. O Consultor
informou ainda, que foi realizado um Seminário de apresentação do Diagnóstico aos
potenciais ODINE, ocasião que foi aproveitada para distribuição da proposta de Decreto
Executivo.
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Quanto ao Equipamento para os ODINE, salientou que uma vez que estes ainda não
estão constituídos, este processo de apoio deverá ter lugar após a confirmação efectiva
dos potenciais ODINE seleccionados.
A actividade relativa ao apoio na elaboração do Plano de Acção só vai ter lugar logo se
expresse o compromisso por parte dos ODINE de assumir a responsabilidade de
implementar o estabelecido no “ Caderno de Encargos” decorrente do diagnóstico e da
proposta de decreto executivo. O fluxo de informação vai variar de acordo com a
natureza das estatísticas que cada sector “ODINE” vai produzir e de acordo com os
elementos do manual de implementação.
As prioridades imediatas, tal como decorre da proposta de trabalho para o presente
trimestre, são a negociação institucional entre as Direcções do INE e dos respectivos
GEPE, a finalização da proposta específica de decreto executivo para cada ODINE, a
execução do planeamento experimental para 2014 com os novos modelos de
planeamento e a implementação do documento metodológico. De igual modo, deverá
prestar-se atenção nas prioridades na atribuição das delegações de competências, uma
vez que alguns ODINE estão em melhores condições do que outros para assumirem as
delegações de competências. Esta situação vai ter implicações também na integração
dos Planeamentos INE/ODINE nos domínios das actividades, orçamento e pessoal, a
título experimental para o ano 2014. O Consultor falou ainda da necessidade de se
realizar uma acção de formação sobre as publicações para se uniformizarem elementos
das mesmas, como por exemplo os instrumentos de notação e as metodologias.
Durante a reunião levantou-se a necessidade de se advogar pela salvaguarda das
condições de trabalho que propiciem um bom desempenho do INE e dos ODINE, em
detrimento da implementação do novo estatuto orgânico que reduz o pessoal dos
Institutos Públicos e dos Ministérios, concretamente dos Departamentos de Estatística
dos GEPE.

V.

Diversos

No último ponto, diversos, o Dr. José Fortes informou que está agendada uma reunião
do Comité de Pilotagem, para 31 de Março, da qual participarão personalidades de alto
nível, gestores de cada componente do projecto e a assistência técnica, salvo informação
contrária. Na respectiva reunião serão abordadas questões relativas à execução das
actividades de cada componente.
Quanto à próxima reunião do CM, esta ficou marcada para o dia 3 de Junho de 2014, no
local a acordar pelos membros.
Tendo sido esgotados os assuntos agendados, o Director Geral Adjunto do INE deu por
terminada a reunião, às onze horas e cinquenta e cinco minutos.

VI.

Deliberações da 4ª Reunião do Comité de Monitoria

1. O CM Recomendou que se concluam o Plano Estratégico, o Plano de Acção e
respectivo financiamento da ENDE a tempo de serem submetidos para validação
do CNEST na próxima Sessão Plenária agendada para Abril de 2014.
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2. O CM recomendou o INE a possibilidade de apresentar a Estratégia do SEN e o
Plano de Acção aos doadores, para recolha de sugestões e eventuais apoios, uma
vez manifestada por parte de alguns parceiros, através de um Seminário, já
previsto nas actividades da componente.
3. O CM recomendou o envio, em duas semanas, dos documentos já existentes
sobre o projecto, à nova representante da União Europeia em Angola para
melhor percepção do trabalho realizado e das futuras acções.
4. O CM recomendou que as Unidades Orgânicas do INE cumpram com a
implementação dos Instrumentos de Planeamento e Coordenação Estatística, isto
é, Plano de Actividades com o custeio das actividades estatísticas e plano de
difusão até fim de Fevereiro de 2014, com a monitoria e avaliação do
Departamento de Planeamento e Cooperação.
5. O CM recomendou a implementação das propostas de operacionalização dos
ODINE, pondo em prática o seu conteúdo tal como foi apresentado na proposta
de programa de trabalhos para o corrente trimestre, incluída no plano de acção
do relatório do trimestre passado.
6. O CM propõe que seja aberta por quem de direito uma excepção quanto ao
número de pessoas ao serviço nos Departamentos de Estatística dos GEPE
potenciais ODINE, para se salvaguardar e se reforçar a sua capacidade de
produção e publicação de estatísticas oficiais de qualidade e com a oportunidade
desejada.

Acrónimos e siglas
CM-Comité de Monitoria
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
DNIECD- Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o
Desenvolvimento
ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FED- Fundo Europeu Desenvolvimento
FUE - Ficheiro de Unidade Estatística
GEPE -Gabinete de Estudo Planeamento e Estatística
GTINE - Grupo Técnico do INE
IAHE - Inquérito Anual harmonizado á Empresas
MCD-Missões de Curta Duração
MPDT - Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial
ODINE - Órgãos Delegados do INE
PP - Perito Principal
SEN - Sistema Estatístico Nacional
SPINE - Serviços Provinciais do INE
UE - União Europeia
Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 24 de Fevereiro de 2014
Elaborada por:

Alcides J. Capoti
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