Acta da Oitava 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
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9
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25/09/2015 – Realizada das 9:30 às 12:30
1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Apresentação e Aprovação da Acta da 7.ª Reunião do CM, de 06 de
Fevereiro de 2015;
3. Reapreciação do Relatório do 9.º Trimestre;
4. Apreciação dos relatórios do 10.º e do 11.º Trimestre;
5. Sobre a extensão do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de
2014;
6. Informação sobre assuntos do projecto analisados na plenária do CNEST,
16 e 25 de Junho de 2015;
7. Próxima reunião do comité de monitoria, data e principais temas a
analisar.
Presidente em exercício do Comité de Monitoria
Nair Almeida
Membros do Comité de Monitoria
Sala de Reuniões Mário Adauta nas Instalações do Instituto Nacional de Estatística
(INE)

Participantes

Instituição/Função

Contactos

Domingos Constantino
Agostinho Sardinha
Michela Baldi
Fernando Trabada
Pietro Magini
Maria A. Sousa
Fernando Casimiro
Domingas Francisco
Nair de Almeida
Alcides Capoti

INE/Chefe-Dpto
INE/Chefe-Dpto
ICON/Gestora do
Projecto de Cooperação
UE/Chefe
AT- GON
INE/Consultora (PP1)
INE/Consultor (PP2)
INE/ Chefe de Divisão
INE/Técnica Superior
INE/Técnico Superior

domingos.constantino@ine.gov.ao/927256364
agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
927256364
Michela.baldi@icon-institute.de
Fernando.trabada-creende@eeas.europa.eu
Pietromagini@at-on.org/914436142
armindasousa@hotmail.com/924266753
fern.casimiro@gmail.com/946921290
domingas.francisco@ine.gov.ao
nair.almeida@ ine.gov.ao/923329704
alcides.capoti@ine.gov.ao/928514197

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 vinte e cinco de Setembro de dois mil e quinze, no rés-do-chão do
edifício do INE, sala de reuniões Mário Adauta, a oitava reunião do Comité de
Monitoria da componente.
O Dr. Domingos Constantino, em nome do Director Geral, fez a abertura da reunião e
agradeceu a presença de todos os participantes em especial a Sra. Michela Baldi que é a
nova representante do Consórcio liderado pelo ICON e que veio da Alemanha para
participar na reunião, o Sr. Fernando Trabada, da Delegação da União Europeia em
Angola que veio em representação da Dr.ª Susana Martins, Gestora do Projecto ENDE
naquela instituição e a Dr.ª. Domingas Francisco, Chefe da Divisão de Planeamento que
foi convidada a participar no encontro por ser a responsável pela compilação dos planos
de actividades, relatórios trimestrais e relatórios de monitoria do INE e ODINE.
Após a auto-apresentação dos participantes e membros do Comité de Monitoria,
submeteu-se a agenda de trabalho para apreciação dos participantes que foi aprovada
por unanimidade, e assim ficou designada:
1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Apresentação e Aprovação da Acta da 8.ª Reunião do CM, de 06 de Fevereiro de
2015;
3. Apreciação do Relatório do 9.º Trimestre;
4. Apreciação dos Relatórios do 10.º e 11.º Trimestre;
5. Sobre a extensão do projecto, ofício remetido ao DNIECD em Agosto de 2014;
6. Informação sobre assuntos do projecto analisados na plenária do CNEST, 16 e
25 de Junho de 2015;
7. Próxima reunião do comité de monitoria, data e principais temas a analisar.

II.

Apresentação e aprovação da Acta da 7.ª Reunião do CM, de
06 de Fevereiro de 2015

A acta da reunião anterior foi distribuída aos membros com alguma antecedência para
eventuais correcções e contribuições, deste modo foram lidas apenas as deliberações, de
forma pausada para analisar se as mesmas foram cumpridas ou não.
1. A deliberação 1 “apresentação da Estratégia do SEN e o Plano de Acção aos
doadores” transitou da 6ª Reunião do CM e foi implementada nos meses a
seguir; esta deliberação foi cumprida tendo sido realizada a cerimónia de
apresentação da ENDE aos principais doadores no dia 25 de Março do ano em
curso.
2. “Abertura de uma excepção quanto ao número de pessoas ao serviço nos
Departamentos de Estatística dos GEPE potenciais ODINE” Sobre esta
deliberação salientou-se que com a actual situação financeira que o país
atravessa, o executivo orientou que no ano de 2015 não haverá contratações na
função pública, quanto a isso não se saberá se vai haver uma excepção aos
serviços de estatística, contudo será uma informação que cabe aos órgãos
superiores decidirem.
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O Dr. Agostinho Sardinha informou que essa questão foi igualmente levantada
na reunião da CPPCE e tudo indica que inicialmente não haverá uma alteração
para breve, visto que actualmente o país atravessa uma crise financeira e houve
cortes no OGE, e por outro lado, tendo em atenção o esclarecimento prestado
pelo Vogal suplente do MPDT, de acordo com o qual, antes de se efectuar o
recrutamento de novos recursos humanos, está em curso um processo de
reavaliação do perfil de cada técnico dos GEPE, pois em alguns casos poderá
não ser necessário o referido recrutamento.
3. Os documentos importantes do projecto tal como os das reuniões do CNEST
devem estar disponibilizados para o uso público no site do INE. De momento
está em curso a actualização do site do INE pelo Departamento de Informática,
tão logo esteja actualizado os documentos estarão disponíveis para uso público.
4.

Foi recomendada uma chamada de atenção aos departamentos do INE no
sentido de se cumprirem os prazos devido a demora evidente aquando da
elaboração dos planos e relatórios de actividades do SEN. Foi cumprida na
totalidade.

5. O INE ficou mandatado para, quando o entender, avançar com os
fornecimentos de equipamento e a realização de estágios/visitas de estudo para
os 4 ODINE que ainda não foram objecto de aprovação pelo CNEST. Esta
deliberação foi cumprida, foi realizado o primeiro contacto com os 4 ODINE
que ainda não receberam o equipamento fornecido pelo projecto, todos
apresentaram necessidade do material. Relativamente aos estágios e visitas de
estudo conjuntas com o INE, estão preparadas duas viagens com datas marcadas
e já foram feitos os contactos com o Ministério do Ensino Superior e o
Ministério da Justiça e Direitos Humanos ao INE de Portugal e à Direcção Geral
de Estatísticas da Educação e Ciências no âmbito do programa concebido. O
MINARS e os MINTRANS por serem áreas muito específicas vão aguardar por
visitas que melhor se enquadrem na especialidade.

III.

Reapreciação do Relatório do 9º Trimestre

Tendo em conta que o relatório do 9º trimestre já foi alvo de apreciação no Comité de
Monitoria passado, mas tendo sofrido algumas alterações na sua introdução achou-se
por bem voltar a ser analisado, e foi aprovado durante este encontro.

IV.

Apreciação dos Relatórios do 10.º e 11.º Trimestre

Os presentes foram informados que durante este período foi aprovada a ENDE e
publicada em Diário da República. Realizou-se o trabalho de apoio ao INE no relatório
de monitoria do I e II Trimestres, com a elaboração da matriz de indicadores e
melhoramento da matriz de indicadores do I e II Trimestres.
Houve um pedido adicional para o 12º ODINE, o Ministério da Indústria. Foi elaborado
todo o processo necessário, mas não se finalizou por este organismo não reunir
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condições de momento para levar a cabo as exigências solicitadas pelo INE. Deu-se
continuidade às acções de formação aos SPINE e Direcções Provinciais dos ODINE.
Foi realizada a Missão de Curta Duração no âmbito das Nomenclaturas, Conceitos e
Classificações.
Realizaram-se nestes trimestres acções de formação transversal em 9 províncias.
Lançou-se o processo sobre a recolha de dados para fornecimento do material de
escritório e informático aos 4 ODINE aprovados pelo CNEST.
Teve lugar a realização das visitas de trabalho financiadas pelo projecto. Neste sentido
realizou-se a primeira visita ao INE de Portugal e Direcção Geral de Estatísticas da
Educação e Ciências de Portugal, no âmbito da delegação de competências.
Participaram nesta visita de estudo o ponto focal do INE para estatísticas da educação, a
Chefe de Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais, Dra. Margarida
Lourenço, o Chefe de Departamento de Estatística do GEPE do Ministério da Educação,
Dr. Mbala Zananga e o Técnico Superior do Ministério da Educação, Dr. Teixeira
Cabenda.
Nestes trimestres realizaram-se 2 acções de formação no âmbito das Nomenclaturas e
uma no âmbito do Inquérito Qualitativo de Conjuntura.

V.

Sobre a extensão do projecto, ofício remetido ao DNIECD em
Agosto de 2014

Por ausência do responsável do projecto na DNIECD, foi inconclusiva a resposta sobre
a extensão do projecto para o período de Janeiro a Maio de 2016.
Ficou acordado marcar-se um encontro entre o INE e a DNIECD para esclarecimentos,
visto que o período de permanência dos consultores está a terminar e existem processos
em fase de acabamento que necessitam do acompanhamento dos mesmos até pelo
menos, Maio de 2016.

VI.

Informação sobre assuntos do projecto analisados na plenária
do CNEST, 16 e 25 de Junho de 2015

Sobre este ponto os presentes tomaram conhecimento que no dia 16 de Junho teve lugar
a IV Reunião Plenária do CNEST onde foram analisados vários temas entre os quais se
destaca:
Foram nomeados os vogais que devem presidir as três comissões do CNEST,
nomeadamente, i) Comissão Permanente de Planeamento e Coordenação Estatística; ii)
Comissão Permanente de Estatísticas Económicas e Financeiras; e iii) Comissão
Permanente de Estatísticas Demográficas e Sociais.
Também foram aprovados os anteprojectos de Classificação de Actividades Estatísticas
de Angola (CAEA) e do Documento Metodológico e respectivas Instruções de
Preenchimento, para as actividades estatísticas do Sistema Estatístico Nacional (SEN).
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No dia 25 de Junho do ano em curso foram assinados os Decretos Executivos Conjuntos
(DEC), pelo Ministro do Planeamento e Desenvolvimento Territorial, que tutela o INE,
e pelos 11 Ministros dos Ministérios nos quais foram constituídos ODINE, na presença
dos respectivos titulares do Poder Executivo.

VII. Próxima reunião do Comité de Monitoria, data e principais
temas a analisar
Marcou-se a próxima reunião do CM para o dia 27 de Novembro de 2015. Qualquer
alteração de data deverá ser previamente comunicada a todos os membros do CM.

Deliberações da 8ª Reunião do Comité de Monitoria
1. Ficou acordado que todo o processo relacionado com a extensão do projecto,
como o quadro lógico, a Adenda 3 enviada ao MPDT pelo ICON com pedido
adicional enviado em Março de 2015 para a DNIECD, bem como a nota de
reforço do INE remetida em Agosto de 2015 seja solucionado o mais rápido
possível.

Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 29 de Setembro de 2015
Elaborada por:
Nair Almeida
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Acrónimos e siglas
CM -Comité de Monitoria
CNEST -Conselho Nacional de Estatística
CPPCE- Comissão Permanente de Planeamento e Coordenação Estatística
DNIECD -Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o
Desenvolvimento
IAHE- Inquérito Anual Harmonizado as Empresas
ENDE -Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FED -Fundo Europeu Desenvolvimento
FUE- Ficheiro Único de Empresas
GEPE -Gabinete de Estudo Planeamento e Estatística
INE-MZ- Instituto Nacional de Estatística de Moçambique
INE-AO- Instituto Nacional de Estatística de Angola
MCD -Missões de Curta Duração
MINPESCAS-Ministério das Pescas
MPDT-Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial
ODINE -Órgãos Delegados do INE
OGE-Orçamento Geral do Estado
PP -Perito Principal
PASEN-Plano de Actividades do Sistema Estatístico Nacional
SEN -Sistema Estatístico Nacional
SPINE -Serviços Provinciais do INE
UE - União Europeia
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