Acta da Nona Reunião do Comité de Monitoria (CM) do Projecto de
Assistência Técnica para apoio ao Sistema Estatístico Nacional
Informações Gerais
11/12/2015 – Realizada das 9:30 às 11:05
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1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Apresentação e Aprovação da Acta da 8.ª Reunião do CM, de 25 de
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Setembro de 2015;
3. Apreciação do Relatório do 12.º Trimestre;
4. Extensão do Projecto, ofício remetido à DNIECD aos 24 de Novembro de
2015
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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

I.

Recepção e Boas Vindas

Realizou-se no dia onze de Dezembro de dois mil e quinze, no 4.º andar, sala de
reuniões nº 6, a 9ª Reunião do Comité de Monitoria.
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.
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Após a auto-apresentação dos participantes e membros do Comité de Monitoria, o
Director Geral Adjunto do INE submeteu a agenda de trabalho para apreciação dos
participantes e foi aprovada sem emendas, consubstanciando-se nos seguintes pontos:
1. Recepção e boas vindas – Representante do INE;
2. Apresentação e Aprovação da Acta da 8.ª Reunião do CM, de 25 de Setembro de
2015;
3. Apreciação do Relatório do 12.º Trimestre;
4. Extensão do Projecto, ofício remetido à DNIECD aos 24 de Novembro de 2015

II.

Apresentação e aprovação da Acta da 8.ª Reunião do CM, de 25 de
Setembro 2015

Uma vez que a acta da reunião anterior foi distribuída aos membros, com alguma
antecedência para eventuais correcções e contribuições, o presidente em exercício Dr.
Lukoki Artur orientou que apenas fosse lida a deliberação constante da acta.
Deliberação “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”.
Após leitura da deliberação ficou decidido que, como o assunto está relacionado com o
ponto IV, a discussão da deliberação passa para o referido ponto.

III.

Apreciação do Relatório do 12º Trimestre

O referido relatório foi apresentado pelos peritos principais, nomeadamente PP1, Dr.ª
Maria Arminda Ribeiro de Sousa e PP2, Dr. Fernando Simões Casimiro.
A PP1 começou por apresentar o relatório falando das áreas em que dedicou o seu
tempo no projecto. Para o trimestre em referência e em relação à actividade n.º 1,
apoiou-se o arranque da elaboração da proposta do PASEN para 2016, a concepção do
Inquérito à Satisfação dos Utilizadores, de periodicidade anual, e a elaboração do
Ficheiro de Utilizadores.
No que diz respeito à operacionalização dos ODINE e dos SPINE deu-se continuidade
às acções de formação nas províncias do Cuanza-Sul, Bengo, Malanje, Lunda-Sul e
Lunda-Norte.
Procederam-se a melhorias quanto ao registo de empresas pelos SPINE, directamente na
base de dados SGE, o que possibilita a emissão na hora do Certificado de Registo de
Empresas. Esta actividade foi realizada por técnicos do INE, do Departamento de
Informática.
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Foi também dada formação ao pessoal dos SPINE e das Direcções Provinciais do
MAPTSS sobre a aplicação da CAE, revisão 2. Estas acções foram desenvolvidas por
técnicos do INE, da Divisão de Coordenação Estatística.
Quanto às Missões de Curta Duração, terminou neste trimestre a 4.ª missão sobre
Nomenclaturas, que decorreu de 28 de Julho a 16 de Agosto, e realizou-se a 3.ª missão
sobre o Inquérito Anual Harmonizado às Empresas, de 3 de Agosto a 13 de Setembro.
Por seu turno, o PP2 falou das actividades sob sua responsabilidade e que foram
realizadas ao longo do trimestre. Organizaram-se as visitas de estudos no exterior do
país para se tomar contacto com processos bem consolidados na produção estatística e
deslocaram-se a Portugal delegados do INE, Ensino Superior e Justiça. Para
Moçambique deslocaram-se delegados do INE, Pescas e Turismo.
Procedeu-se à análise de publicações sobre estatísticas oficiais do MINARS, Ensino
Superior e Transportes.
Fez-se o preenchimento dos DMET, um documento central para a certificação técnica
das operações estatísticas, já aprovado pelo CNEST. Os DMET em estado avançado no
que diz respeito ao preenchimento e análise são os do MES, MINAGRI e Petróleos.
Salientou-se a importância dos DMET tendo em conta que permitem aferir se a
informação estatística que é apresentada oferece garantias metodológicas e cumpre os
princípios estabelecidos na Lei do SEN. Salientou também que o preenchimento do
DMET é particularmente importante para os sectores que utilizam instrumentos de
recolha de dados com objectivos principalmente estatísticos, como são os casos da
Agricultura, Turismo, Educação e Ensino Superior, cujos instrumentos de notação
devem ser registados no INE, o mais rapidamente possível, de forma a poderem ser
considerados de resposta obrigatória, nos termos da Lei do SEN.
Neste período também se realizaram acções de formação ao pessoal dos ODINE das
Pescas, da Saúde e do Ensino Superior, sobre o preenchimento do Documento
Metodológico das operações estatísticas. Foram também iniciadas acções de formação
específica, a nível provincial, por parte do MINARS e do MINHOTUR, as quais visam
melhorar os procedimentos correntes da recolha e tratamento dos dados a nível
provincial.
Tomou a palavra o DGA do INE, Dr. Lukoki Artur, para realçar a importância da
realização do Inquérito à Satisfação dos Utilizadores, aconselhando a criação de
condições para a sua realização.
O Dr. Constantino reforçou a necessidade da realização deste inquérito que, em
princípio, não é dispendioso.
O Dr. Pietro Magini informou que o FAS está a desenvolver uma actividade que visa
melhorar a recolha e integração de dados e sugeriu que o INE trabalhasse com esta
instituição no referido processo, através do IFAL.
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O Dr. Danilo Barbero sugeriu que os próximos relatórios fossem mais elucidativos com
a introdução da perspectiva de um quadro lógico onde é possível ligar as metas,
objectivos, actividades, resultados e meios de verificação; além disso sugeriu que os
relatórios devem ter uma expressão que destaque a responsabilidade pelo conteúdo dos
mesmos.
O Dr. Constantino sugeriu mais tempo para que sejam dadas mais contribuições ao
Relatório tendo em conta que foi curto o tempo entre o envio do mesmo pelo ICON e a
realização desta reunião do CM.

IV.

Extensão do Projecto, ofício remetido à DNIECD aos 24 de
Novembro de 2015

Sobre este ponto, foi esclarecido pelo Dr. José António Fortes que o INE solicitou dias
adicionais para os Peritos, dentro do período normal de vigência do Projecto, o que se
fez sem problemas. Depois, fez outro pedido que é a Extensão do Projecto e como os
dois pedidos foram seguidos, gerou uma pequena confusão.
A Extensão do Projecto/Componente é mais complexa e requer uma Extensão do
Acordo de Financiamento, que já se conseguiu. Com a autorização da Extensão do
Acordo de Financiamento e o Relatório de negociação, é possível obter-se a Extensão
do Projecto/Componente dentro de dias. O Dr. José Fortes expressou o compromisso de
trabalhar no sentido de se obterem bons resultados deste processo na semana de 14 a 18
de Dezembro.

V.

Próxima reunião do Comité de Monitoria, data e principais temas
a analisar

A data da próxima reunião do CM será indicada atempadamente e tão logo estejam
reunidas as condições para o efeito.

Deliberações da 9ª Reunião do Comité de Monitoria
1- O CM deliberou que o INE estabeleça contactos com o FAS para, em primeiro
lugar, ter maior conhecimento sobre a actividade que está a desenvolver, que é
a recolha e integração de dados e, em segundo lugar, avaliar uma eventual
colaboração entre as duas instituições neste domínio;
2- A pedido do representante da União Europeia, o CM deliberou que nas páginas
iniciais ou contracapa dos relatórios Trimestrais do Projecto seja tomada como
expressão a entidade que tem a responsabilidade pelo conteúdo dos relatórios;
3- O CM deliberou ainda, que os dias de referência para o período de um trimestre
passa para o dia 1 do primeiro mês do trimestre até ao último dia do último mês
do trimestre, ao contrário dos dias de referência de 23 a 23, segundo a lógica
que resulta do facto dos trabalhos do projecto terem tido o arranque no dia 23
de Outubro de 2012.
Como não havia mais nada a tratar deu-se por terminada a Reunião.
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Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 16 de Dezembro de 2015
Elaborada por:

Alcides Capoti
Acrónimos e siglas
CAEA-Classificação das Actividades Estatísticas de Angola
CM-Comité de Monitoria
CNEST-Conselho Nacional de Estatística
DGA-Director Geral Adjunto
DMET-Documento Metodológico
DNIECD-Direcção Nacional de Integração Económica e Cooperação para o
Desenvolvimento
ENDE-Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FAS-Fundo de Apoio Social
FED-Fundo Europeu Desenvolvimento
IFAL – Instituto de Formação da Administração Local
MAPTSS-Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social
MES-Ministério do Ensino Superior
MINAGRI-Ministério da Agricultura
MINARS-Ministério da Assistência e Reinserção Social
MINHOTUR – Ministério da Hotelaria e Turismo
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
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