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

Ordem de Trabalho:

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
Pietro Magini
Ann-Sophie Schmitt
Rita Cauli

31/07/2014 – Realizada das 10:00 às 11:55
1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Informação sobre o assunto do projecto analisados na reunião do CNEST de
14 de Julho;
3. Apresentação e aprovação da Acta da 4.ª Reunião do CM, de 14 de
Fevereiro de 2014;
4. Apreciação do Relatório do 6º Trimestre;
5. Proposta da integração dos ODINEs no Comité de Monitoria
6. Proposta de eventual extensão da consultoria da componente estatística;
7. Diversos
a. Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a
analisar;
b. Sobre a reunião do Comité de Pilotagem;
c. Visita de monitoria do projecto
Presidente em exercício do Comité de Monitoria
Nair Almeida
Membros do Comité de Monitoria
Sala de Reuniões nº 5 do Quarto andar das Instalações do Instituto Nacional de
Estatística (INE)
Instituição/Função
INE/Director Geral Adjunto
INE/Chefe-Dpto.
INE/Chefe-Dpto.
INE/Técnica
INE/Técnico
INE/Consultora (PP1)
INE/Consultor (PP2)
DNIECD/Chefe-Dpto Coop
DNIECD/AT- Monitoria
ICON/Gerente do projecto
UE/ Project Officer

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
Pietromagini@at-on.org/914436142
Amm.sophie.schmitt@icon-institute.de
Rita.cauli@eeas.europa.eu
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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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I.

Recepção e Boas Vindas

Realizou-se no dia trinta e um de Julho de dois mil e catorze, na sala de reuniões nº 5, 4º
Andar do edifício do INE, a 5ª reunião do comité de monitoria do projecto ENDE.
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 em especial a
representante do ICON Dra. Anne Sophie Schmit, por nos brindar com a sua presença e
a representante da U.E Dra. Rita Cauli por ser a primeira vez que participa do encontro,
em representação da Dra. Susana Martins ausente por motivos de férias.
Após a apresentação dos participantes e membros do comité, o Director Geral Adjunto
do INE submeteu a agenda de trabalho a apreciação dos participantes, foi aprovada com
a inclusão do ponto C) nos diversos. Assim ficou designada:
1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Informação sobre assuntos do projecto analisados na reunião do CNEST de 14
de Julho;
3. Apresentação e aprovação da Acta da 4.ª Reunião do CM, de 14 de Fevereiro de
2014;
4. Apreciação do Relatório do 6º Trimestre;
5. Proposta de integração dos ODINEs no Comité de Monitoria;
6. Proposta de eventual extensão da consultoria da componente estatística;
7. Diversos
a. Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas a
analisar.
b. Sobre a reunião do Comité de Pilotagem;
c. Visita de monitoria do projecto

II.

Informação sobre Assuntos do Projecto Analisados na
Reunião do CNEST de 14 de Julho

Dr. Domingos Constantino tomou a palavra começando por informar que já foram
realizadas duas reuniões do CNEST, na sessão plenária ordinária que foi realizada no
dia 11 de Fevereiro de 2014 foram aprovados os seguintes documentos: Roteiro da
ENDE e o Diagnóstico do INE e dos Potenciais Órgão Delegados.
Na sessão plenária extraordinária do CNEST que decorreu no dia 14 de Julho de 2014
foram aprovados os seguintes documentos: i) Plano Estratégico do SEN 2015-2025 ii)
proposta do Plano de Acção do SEN 2015-2017 com o respectivo custo da
operacionalização da ENDE e iii) Delegação de Competências em 7 Ministérios dos 11
propostos inicialmente nomeadamente Agricultura, Educação, Pescas, Petróleos, Saúde,
Hotelaria e Turismo e Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança
Social.
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III.

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

A acta da quarta reunião foi submetida com antecedência aos participantes, para análise
relativamente à forma e ao conteúdo. Sabendo-se desde já que o CM reúne
trimestralmente para balanço, deste modo foram lidas apenas as deliberações que
tiveram algumas interpretações e discussões. Aquelas que não tiveram o seu desfecho
passaram para análise no próximo encontro do CM como tarefa a cumprir.
A deliberação nº 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´´
Sobre esta deliberação o Dr. Casimiro afirmou que não foi cumprida porque tinha
subjacente a ideia de que o CNEST iria realizar-se em Abril, e só se deviam enviar os
documentos aos doadores depois de serem aprovados pelo CNEST. Como a reunião só
aconteceu no dia 14 de Julho os mesmos deverão ser enviados posteriormente.
A deliberação nº 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´´. Sobre esta deliberação foi tratado o planeamento anual
não só para o INE, como também para os 11 potenciais ODINE, foi elaborado todo o
planeamento experimental em 2014 e o plano de custo até 2025.
Quanto aos instrumentos de coordenação estes foram implementados no DCNCE e já
estão em fase de conclusão e revisão para serem alargados e respectiva implementação
em todas as áreas do INE.
A deliberação nº 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´´, o PP2 informou que só não foi
realizada a acção de formação sobre as publicações, porque na altura prevista os ODINE
ainda não tinham sido aprovados no CNEST, e uma parte dos pontos focais do INE
estavam envolvidos nos trabalhos do Recenseamento Geral da População e Habitação.
Com a aprovação dos mesmos e disponibilidade actual dos técnicos, a formação sobre
as publicações dos Órgãos do SEN passará para a segunda semana do mês de Agosto.

IV.

Apreciação do Relatório do 6º Trimestre

A Perita Principal 1 (PP1), consultora Maria Arminda de Sousa, apresentou o relatório,
fez uma retrospectiva das actividades realizadas durante o percurso do projecto que vai
do período de 23 de Janeiro a 23 de Abril de 2014 que iniciou com a ENDE Apoiada e
Disseminada.
Neste trimestre os trabalhos centraram-se no planeamento das actividades para alcançar
os resultados pretendidos. Como estava previsto, o Plano de Acção 2015-2017 teria a
conclusão no 7º trimestre do projecto, mas antecipou-se porque seria pertinente a
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aprovação do mesmo para que o custeio das actividades do SEN fosse incluído no OGE
para 2015.
Sobre a actividade 2, descentralização e desconcentração da actividade estatística, os
presentes foram informados que quanto a constituição dos ODINE, estava em fase de
conclusão a negociação institucional com o primeiro grupo de 7 ODINE para
apresentação da proposta de Delegação de Competências na próxima plenária do
CNEST marcada para Abril de 2014.
Foram seleccionados para a delegação de competências do INE, os GEPE dos
Ministérios da Agricultura, Hotelaria e Turismo, Educação, Pescas, Administração
Pública Trabalho e Segurança Social, Saúde e dos Petróleos.
Sobre a preparação de procedimentos para operacionalização dos ODINE, o Consultor
Fernando Casimiro informou que só após a publicação do Decreto Executivo conjunto,
que será assinado pelos Ministros que tutelam o INE e os ODINE é que terão
efectivamente confirmada a delegação de competências do INE.
Foi realizado o processo de planeamento anual do INE e dos potenciais ODINE para a
desconcentração da actividade estatística não estava nada previsto para esse trimestre, o
próximo passo será a realização das acções de formação dos SPINE e Direcções
Provinciais dos ODINE.
A formação será feita de duas formas:
- Transversal para toda actividade estatística, que será ministrada pelos consultores PP1
e PP2
- Específica que será ministrada pelos Chefes de Departamento do INE e dos ODINE.
Para este trimestre não estavam previstas formações, de acordo com a calendarização, as
formações aos SPINE teriam início em 2015, contudo foi elaborado um plano e
formação com início em Outubro do corrente ano.
A Consultora também informou os presentes sobre as MCD que estavam previstas para
o trimestre na área da construção, nunca foi implementada por falta de consultor
específico da área pretendida.
Quanto ao IPI, foi realizada a segunda missão de assistência técnica de 24 de Março a
25 de Maio de 2014, do FUE foi realizada a segunda missão no período de 24 de
Fevereiro a 25 de Março do ano em curso.
O INE deverá dinamizar a equipa de trabalho responsável pelas metodologias com
objectivo de apoiar todas as áreas do INE em termos de amostras e tratamento de dados
visando melhorar as estatísticas a nível nacional e internacional. Esta equipa deverá
estar enquadrada no Departamento de Censos e Inquéritos Especiais.

V.

Proposta de integração dos ODINE no Comité de Monitoria

De acordo com os termos de referência do projecto, está estabelecido que cada ODINE
deverá fazer parte do CM do projecto. Além disso, a partir do momento que são
ODINE, passam a ser membros do Sistema Estatístico Nacional e do CNEST pelo que é
conveniente que os mesmos tenham conhecimento do programa em que estão inseridos.
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A questão que se coloca é se eles já podem participar no CM agora ou só após a
autenticação dos Decretos Executivos que lhes atestam como Órgãos Delegados do INE
formalmente. Como a próxima reunião do CM só terá lugar no último trimestre do ano,
até lá poderão estar concluídos os documentos e publicados no Diário da República.

VI.

Proposta de Eventual
Componente Estatística

Extensão

da

Consultoria

da

Dr. Lukoki Artur tomou a palavra e afirmou que o INE ainda necessita dos préstimos
dos consultores pelo que solicita a extensão da consultoria para os dois consultores PP1
e PP2.
O Dr. José Fortes informou que pela experiência é possível que os consultores estendam
a sua consultoria, contudo é necessário confirmar se a nível da componente existem
recursos financeiros. Disse que no orçamento de contingência ainda existe algum saldo
para eventual extensão da assistência técnica. Para o efeito é necessário um pedido por
escrito, pois, existe a necessidade de justificar se será uma consultoria de continuação,
de actividades novas ou para consolidação do projecto.
O PP2 informou que o que está subjacente é a ideia de consolidação, uma vez que na
situação actual se prevê atingir todos os resultados previstos no contrato e utilizar todos
os recursos financeiros disponíveis. Contudo, referiu que o processo de
operacionalização dos ODINE iniciou mais tarde do que o previsto e só agora foram
confirmadas formalmente. Assim, começam a desenvolver agora actividades que
deviam ter iniciado mais cedo. Até ao final deste ano, o tempo de trabalho restante dos
consultores já não é suficiente para acompanhar a consolidação do trabalho
desenvolvido e as actividades novas são parte integrante e fundamental para a fase em
curso.
Concluiu-se que será o ICON a preparar o documento com base na justificação e
remetê-lo ao INE para validação e aprovação.

VII. Diversos
a) Próxima Reunião do Comité de Monitoria, data e principais
temas a analisar.
O próximo encontro do Comité de Monitoria do projecto ficou marcado para o dia 07 de
Outubro de 2014 em local a indicar posteriormente.
b) Sobre a reunião do Comité de Pilotagem
O Dr. José Fortes informou que para este objectivo existe uma grande dificuldade e tem
a ver com a indisponibilidade do Ordenador Nacional.
Pelo carácter das reuniões do Comité de Pilotagem, é importante que também
estivessem presentes os gestores de outras componentes. Informou aos presentes que as
outras componentes não têm realizado reuniões com regularidade à semelhança do INE
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e a intenção é fazer com que as mesmas tenham reuniões trimestrais pontualmente
conforme tem tido a componente ´´Estatística``.
c) Visita de Monitoria do Projecto
O Dr. Pietro Magini, Consultor do Ordenador Nacional, fez uma abordagem sobre a
importância da monitoria do projecto, pois permite informar sobre o estado de progresso
do projecto em termos de utilização de recursos, de realização das actividades, de
obtenção de resultados e de gestão de riscos.
Irá basear-se em dois tipos de monitoria, a monitoria interna e a monitoria em ROM que
é avaliada pelo resultado.
Esse exercício torna os critérios abrangentes que são a eficiência, eficácia, relevância
sustentabilidade e o impacto que o projecto prevê, uma vez que a base documental dos
relatórios descreve tudo o que está previsto e realizado. No final do exercício
estabelecer-se-á uma reunião com o gestor do projecto e as recomendações serão
acompanhadas nas reuniões de monitoria.

Deliberações da 5ª Reunião do Comité de Monitoria
1. O CM recomendou ao 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.
2. 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 reforçar a sua capacidade de produção
e publicação de estatísticas oficiais de qualidade e com a oportunidade desejada.
3. A participação dos ODINE nas reuniões do Comité de Monitoria do projecto
ENDE depende da assinatura dos Decretos Executivos entre os Ministérios de
tutela e a sua publicação no Diário da República.
4. O INE deverá justificar a continuação da consultoria da ENDE, com base nos
três critérios: continuação, actividades novas e consolidação.
5. Enquanto não se concretizar a assistência técnica a outros projectos, o INE irá
enviar as actas do CM para que todas as outras componentes tenham
conhecimento do projecto ENDE.
6. A DNIECD irá fazer uma proposta de data ao INE para se poder realizar a visita
de monitoria, assim como submeter os respectivos pontos a serem analisados.
Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 04 de Agosto de 2014
Elaborada por:

Nair Almeida
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Acrónimos e siglas
CM-Comité de Monitoria
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
DCNCE-Departamento de Contas Nacionais e de Coordenação 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
IPI- Índice de Produção Industrial
ICON-Institute Consulting Gruppe
MCD-Missões de Curta Duração
ODINE - Órgãos Delegados do INE
OGE-Orçamento Geral do Estado
PP - Perito Principal
SEN - Sistema Estatístico Nacional
SPINE - Serviços Provinciais do INE
UE - União Europeia
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