Acta da 10ª Reunião do Grupo Técnico do INE-GTINE
Informações Gerais
05/11/2014 – Realizada das 08:15 as 09:45

Reunião:

Assunto:

1- Informações Gerais
2- Apreciação da Acta da Reunião anterior
3- Apreciação do documento “Breve análise sobre os SPINE, capacitação
dos recursos humanos e sugestões”, nomeadamente:
a) Acções de formação aos SPINE e dos serviços provinciais ligados
aos futuros ODINE;
b) Operacionalização dos SPINE;
a) 4- Apreciação dos Manuais de Formação aos SPINE e serviços provinciais
ligados aos ODINE
5- Missões de Curta Duração
a) Remanescente dos 8,5 meses previstos para as MCD, previstos para
o Inquérito à Construção Civil e Obras Públicas
6-Diversos
a) Constituição dos ODINE (Ministérios da Justiça e dos Direitos
Humanos e Ensino Superior);
b) Documento para o portal;
c) Extensão da consultoria do projecto ENDE

Solicitada por:
Elaboração da Acta:
Revisão e contribuições:
Local:
Nº
Nome
1
Domingos Constantino
2
Agostinho Sardinha
3
Margarida Lourenço
4
Maria de L. Costa
5
Eliana de Carvalho
6
Carlos Pedro
7
Maria A. de Sousa
8
Fernando Casimiro
9
Nlandu Mpaka
10 Nair de Almeida
11 Alcides Capoti
Ausente
1
Dulce Alexandre

Domingos Constantino
Nair Almeida
Todos membros
INE – Sala de reuniões nº5 do 4º andar
Departamento/Função
Contactos
DPC - Chefe de Dpto.
domingos.constantino@ine.gov.ao/ 927256364
DCNCE - Chefe de Dpto. agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
DEDS- Chefe de Dpto.
margarida.lourenço@ine.gov.ao/912342255
DEEF - Chefe de Dpto.
maria.costa@ine.gov.ao/ 923505125
DEDS - Chefe de Divisão eliana.isabel@ ine.gov.ao/923543111
DEEF - Chefe de Divisão carlos.pedro@ ine.gov.ao/923617901
Consultora
armindasousa@hotmail.com/924266753
Consultor
fern.casimiro@gmail.com/ 946921290
DEDS- Técnico
Nlandu.mpaka@ine.gov.ao/923509843
DPC-Técnica
nair.almeida@ ine.gov.ao/923329704
DPC - Técnico
alcides.capoti@ ine.gov.ao/928514197
GCD - Chefe de Dpto.

dulce.alexandre@ine.gov.ao
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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 - Fundo Europeu de
Desenvolvimento.
Abertura
Realizou-se no dia cinco de Novembro de dois mil e catorze, na sala de reuniões nº 5, 4º
Andar do edifício do INE, a décima reunião do Grupo Técnico do INE (GTINE).
O Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação, Dr. Domingos Constantino,
fez a abertura da reunião, saudando todos os presentes, informou que é a 10ª reunião do
GTINE, e debruçou-se sobre os pontos agendados para a reunião que sofreram pequenas
alterações, nomeadamente o ponto 1 passou a ser considerações gerais e o ponto 6,
diversos introduziu-se a línea c.
Agenda de Trabalho
A reunião teve como agenda de trabalho os seguintes pontos:
1) Considerações Gerais
2) Apreciação da Acta da Reunião anterior
3) Apreciação do documento “Breve análise sobre os SPINE, capacitação dos
recursos humanos e sugestões”, nomeadamente:
a. Acções de formação aos SPINE e dos serviços provinciais ligados aos
futuros ODINE (ponto 5);
b. Operacionalização dos SPINE (ponto 6);
4) Apreciação dos Manuais de Formação aos SPINE e Serviços Provinciais
ligados aos futuros ODINE
5) Missões de Curta Duração
a. Remanescente dos 8,5 meses previstos para as MCD, previstos para
o Inquérito à Construção Civil e Obras Públicas
6) Diversos
a. Constituição dos ODINE (Ministérios da Justiça e dos Direitos
Humanos e Ensino Superior);
b. Documento para o Portal;
c. Extensão da consultoria do projecto ENDE
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1- Considerações Gerais
A reunião começou mais cedo do que estava previsto devido a razões de coincidência de
calendário, relativamente à outra reunião também programada para o mesmo dia. É do
conhecimento de todos os membros que actualmente o INE está engajado intensamente
no trabalho com os ODINE, futuros Órgãos Delegados dos quais devemos dar
prioridade neste momento e dotar e fortalecer o INE de elementos necessários para o
alcance dos objectivos jamais vistos na demanda de dados a partir dos órgãos externos.
Por outro lado a reunião tinha mesmo que ser realizada no dia 05.11.14, porque depois
de consultar a agenda das áreas, dos chefes e consultores notou-se que estava
comprometida, tendo em conta as viagens para o interior e exterior do país, o trabalho
de consolidação do plano 2015, relatório 2014 e as actividades do Censo.
Também foi dado a conhecer aos membros do GTINE que a recolha de informação
sobre o Plano 2015 dos 11 ODINE, está praticamente concluída, faltando apenas um por
ajustar, o MAPTSS. Os SPINE bem como os Departamentos do INE, já todos enviaram
a informação, excepto os mapas do custeio e de difusão.
O Dr. Domingos Constantino Relembrou da necessidade de actualização dos modelos
de planeamento relativos aos custos que já foram treinados no início do ano. O DPC
necessita de apoio das áreas no trabalho de consolidação do plano 2015 que é extenso
ao contrário dos anos anteriores.
2- Apreciação da Acta da Reunião anterior
Sobre a acta da reunião passada, realizada em 25 de Julho de 2014, foi distribuída com
antecedência a todos os membros do GTINE para contribuições, apenas foram
analisadas as deliberações e algumas questões levantadas pelo Senhor Director Geral
aquando da apresentação da mesma.
Relativamente as deliberações, a Dra. Lourdes Costa fez uma abordagem sobre a 1ª
deliberação da acta passada «Dever-se-á trabalhar com a consultora, Dr.ª Teresa
Fonseca, no sentido de apresentar e dar formação e treinamento aos técnicos, sobre os
aplicativos e funcionamento do programa». Afirmou que o programa de simplificação
do módulo em SPSS de cálculo do índice começou na 1ª. MCD e não foi terminada. O
aplicativo não funcionou no programa de simplificação do aplicativo SPSS.
Na 2ª. Missão a Consultora trabalhou na criação de um aplicativo em Access para
inserção e crítica dos dados, mas não foi concluída. A posterior iria criar o aplicativo de
cálculo do IPI. Uma vez não concluídas estas tarefas o DEEF solicitou ao DI apoio para
melhorias e funcionalidade do aplicativo de inserção e crítica de dados, deixado pela
Consultora. Os Técnicos do DI e da DEI estão a trabalhar no processo.
Quanto a nomeação do Presidentes das Comissões Permanentes, os consultores são de
opinião que o INE não devesse presidir a nenhuma Comissão do CNEST. A experiência
indica que desta forma se estimularia a participação/intervenção de outras entidades,
transferindo a eles maior responsabilidade para trabalhar e a carga da responsabilidade
não penderia somente para o INE. Contudo, as propostas devem recair as entidades que
demonstrarem maior dinamismo.
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Por outro lado só devem presidir os vogais efectivos, e é aconselhável que os
presidentes tenham cargo de Director.
O Secretário do CNEST lembrou aos presentes sobre a observância do Regulamento
Interno que enuncia no seu artigo 6.º para a criação da presidência das Comissões de
Trabalho compete ao INE elaborar as propostas e remetê-las ao Conselho Nacional de
Estatística.
3- Apreciação do documento “Breve análise sobre os SPINE, capacitação dos
recursos humanos e sugestões”, nomeadamente:
a. Acções de formação aos SPINE e aos serviços provinciais ligados aos
ODINE (ponto 5);
Foram apreciados durante o encontro os manuais de formação e levantou-se a
preocupação do pouco tempo para se analisar e enviar contribuições ao documento pela
extensão do dossier com cerca de 140 páginas.
A Dra. Arminda de Sousa PP1 tomou a palavra e disse que os Manuais irão constituir
instrumentos de formação e consulta durante a actividade normal dos funcionários.
Evidentemente que o conteúdo das acções de formação irão incidir sobre os aspectos
mais relevantes e terá de ser ajustado ao tempo de cada acção de formação.
O Dr. Fernando Casimiro, PP2, fez uma abordagem sobre a concepção e execução de
operações estatísticas, a qual se destina a habilitar os formandos com os princípios
fundamentais que devem ser seguidos na preparação e execução de uma operação
estatística, designadamente um programa de acção e um programa de difusão. Estes
documentos devem estar devidamente estruturados e constituiu-se como primeira e
fundamental preocupação no sentido de definir a estrutura metodológica e executiva da
respectiva operação estatística.
Quanto à certificação técnica das operações estatísticas, salientou que o respectivo
manual procura descrever os procedimentos que estão a ser implementados para a
constituição dos ODINE e os procedimentos fundamentais para a certificação técnica
das estatísticas oficiais, nomeadamente as decorrentes da implementação do documento
metodológico. Estes procedimentos constituem obrigações previstas na Lei do SEN.
Os documentos para a formação deverão ser enviados com cinco dias de antecedência.
Durante o corrente ano serão realizadas acções de formação em duas Províncias no
período de 17 a 28 de Novembro. A escolha das duas Províncias está a aguardar a
decisão do Director Geral do INE.
Para estas acções de formação serão convidados os técnicos superiores, técnicos e
técnicos médios dos SPINE e das Secções Provinciais de Estatística dos onze ODINE,
sempre que existirem. A organização e coordenação destas acções de formação a nível
provincial serão da responsabilidade dos Chefes dos respectivos SPINE, incluindo o
convite às secções provinciais de estatística dos ODINE.
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b. Operacionalização dos SPINE (ponto seis);

Para além das acções de formação estão previstas as seguintes acções de
operacionalização dos SPINE:
- Análise e actualização das atribuições e competências dos SPINE e apoio na
criação/revisão de instrumentos legais e regulamentares;
- Apoio às funções do planeamento e da coordenação estatística entre o INE e os
SPINE.
4- Apreciação dos Manuais de Formação aos SPINE e serviço provinciais
ligados aos futuros ODINE
Solicitou-se que se traduza para português o texto da pág. 6 classificação das
actividades estatísticas proposta pelas Nações Unidas, que está em inglês, embora em
anexo conste a classificação adoptada pelo INE de Angola, baseada nessa Classificação,
e que está em português.
Também solicitou-se que se actualize com os dados preliminares do Censo, os dados da
população nos quadros das páginas 4 e 5 do documento Operacionalização dos SPINE,
Como a distribuição dos documentos foi muito próxima a reunião do GTINE, cedeu-se
mais alguns dias para contribuições escritas aos manuais.

5- Missões de Curta Duração
a. Remanescente dos 8,5 meses previstos para as MCD, previstos para
Inquérito à Construção Civil e Obras Públicas
É urgente tomar-se uma decisão sobre a proposta analisada no último GTINE, de
utilização dos 8,5 meses de consultoria de curta duração prevista nos TdR para o
Inquérito Trimestral à Construção e Obras Públicas, e que não foi implementada por
não se ter encontrado um consultor cujo perfil correspondesse ao desejado pelo DEEF.
A Dra. Lourdes Costa informou que foi identificada uma consultora de origem Peruana
que se enquadra no perfil, irão solicitar os termos de referência para analisar se a mesma
poderá prestar ao INE consultoria relacionada ao inquérito as construções. Após este
passo, ir-se-á comunicar ao MPDT e à União Europeia e ver a possibilidade de seu
recrutamento uma vez que para o Fundo Europeu, a assistência técnica deve ser
efectuado por consultores originários de países da comunidade ou a esta ligada.
A alternativa será uma consultoria ao inquérito conjunto às estatísticas de empresas e
estabelecimentos que englobará a Indústria, Construção Civil e Obras Públicas, para tal
deverá ser criada uma equipa que terá como finalidade estudar novas actividades e se
necessário solicitar consultoria externa para auxiliar. Serão intervenientes, o DEEF,
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DCNCE, DCIE, DI e DID. Este grupo, com base nas directrizes internacionais sobre
aqueles inquéritos e a experiência de outros países cuja documentação metodológica se
encontre divulgada, teria como objectivo a concepção das operações estatísticas,
competindo a sua execução ao DEEF, com o apoio do DI e do DCIE.
A proposta analisada na última sessão do GTINE vai no sentido de os 8,5 meses de
consultoria ter como objectivo apoiar a concepção e execução daqueles inquéritos,
anuais e trimestrais, auditando o trabalho realizado pelo INE, esclarecendo dúvidas e
problemas que possam surgir, prestando formação on job. A ideia não é o consultor vir
fazer, é o consultor vir analisar e ajudar no que foi feito.

6- Diversos
a) Constituição dos ODINE (Ministérios da Justiça e dos Direitos
Humanos e Ensino Superior);
Sobre a constituição dos ODINE para integração no Conselho Nacional de Estatística, o
que apresenta melhores argumentos é o Ministério do Ensino Superior.
Levantou-se a questão dos três Ministérios por confirmação como futuros ODINE,
nomeadamente, MINARS, MJDH e Transportes, quais os que estão em condições de
apuramento na próxima plenária do CNEST. Até lá dever-se-á aguardar um pouco mais
por argumentos técnicos ao processo que está a ser levado a cabo por estes mesmos
sectores. As condições exigidas deverão ser analisadas com as áreas de especialidade do
INE, a gestão do projecto ENDE e finalmente pela Direcção Geral do INE.

b) Documento para o Portal;
Foi analisado o formato dos documentos inseridos no portal da ENDE que necessitam
de nova configuração. Foi proposto um modelo de ajustamento para os temas a
introduzir com vista ao melhoramento da mesma, por temas, pastas ou links com a
configuração que segue anexa. Dado que os documentos principais da ENDE já foram
aprovados pelo CNEST, faz todo o sentido que o Plano Estratégico 2015-2025 e o Plano
de Acção do SEN 2015-2017 estejam integrados numa pasta do Planeamento do SEN.
Esta pasta irá também conter o Plano de Actividades do SEN para 2015, em fase de
elaboração.
Também o Portal do INE é omisso sobre o processo de criação de ODINE e o
funcionamento do CNEST, de maior importância para o desenvolvimento da estatística.
Será importante criar no Portal informação sobre o SEN e melhorar a que existe sobre o
INE.
Assim foi proposta a estrutura anexa, que ficou de ser analisada pelos membros do
GTINE.
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c) Extensão da consultoria do projecto ENDE
Sobre a extensão da consultoria do projecto ENDE, este assunto foi analisado na última
reunião do Comité de Monitoria do projecto, e informou-se que o INE deveria justificar
a continuação da consultoria da ENDE. Para o efeito era 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.
Foi elaborada a justificação da consultoria e enviada à Direcção Nacional de Integração
Económica e Cooperação para o Desenvolvimento do Ministério do Planeamento e do
Desenvolvimento Territorial, pelo que se aguarda resposta acerca do assunto.

Deliberações
1. Doravante, a partir da data que circular a acta para apreciação, deverão os membros
do GTINE, no máximo de dois dias apreciar a mesma e efectuar as respectivas
contribuições.
2. Submeter uma proposta ao Senhor Director Geral fundamentando a importância e
necessidade da criação do grupo de trabalho no INE constituído pelos
departamentos de matéria para implementar o Inquérito conjunto à Indústria,
Construção e o Inquérito às Empresas e Estabelecimentos a fim de aproveitar os 8,5
meses previstos no projecto. Estes inquéritos podem ser feitos em diferentes fases,
consoante a disponibilidade da Assistência Técnica e a agenda das áreas respectivas,
nomeadamente, o DEEF, DCNCE, DCIE, DI e DID.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 6 de Novembro de 2014
Elaborada por:
Nair Almeida
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ANEXO

Proposta de alteração de conteúdo da página web do INE quanto ao
INE e ENDE e proposta de criação de um espaço para o SEN
INE

Apresentação
Missão, visão e valores
Organização

Planeamento e gestão
Formação

SEN

Contactos
Historial
Legislação

CNEST

Natureza e tutela
Organograma
Dirigentes
Planos de Actividades
Relatórios de Actividades
Plano de formação médio prazo
Relatórios de avaliação
Manuais

Lei do SEN
Regulamento do SEN
Estatuto orgânico do INE
Decretos executivos de criação
dos ODINE
Natureza e composição
Competências
Funcionamento
Regulamento
Comissões

INE
BNA
ODINEs

Planeamento

Coordenação estatística

Projecto

Deliberações
Competências e atribuições
Competências estatísticas
Criação
Delegação de competências do
INE
Plano Estratégico do SEN 20152025
Plano de Acção do SEN 20152017
Planos de Actividades do SEN
anuais
Relatórios de monitoria e de
actividades do SEN
Manual de Procedimentos do
Planeamento
Classificações
Conceitos e definições
Documentos metodológicos

Apresentação e
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ENDE

antecedentes

Acrónimos e Siglas
CM - Comité de Monitoria
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
DCNCE - Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística
DCIE- Departamento de Censos e Inquéritos Especiais
DEDS - Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais
DEEF - Departamento de Estatísticas Económicas e Financeiras
DG - Director Geral
DI - Departamento de Informática
DID- Departamento de Informação e Difusão
DPC - Departamento de Planeamento e Cooperação
ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
GCD - Gabinete do Conselho Directivo
GEPE - Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística
GTINE - Grupo Técnico do INE
INE - Instituto Nacional de Estatística
IPI - Índice do Preço Industrial
MCD - Missões de Curta Duração
MAPTSS-Ministério da Administração Pública Trabalho e Segurança Social
MINARS- Ministério da Assistência e Reinserção Social
MJDH-Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos
MPDT- Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial
ODINE - Órgãos Delegados do INE
PP1- Perito Principal 1
PP2 - Perito Principal 2
SEN - Sistema Estatístico Nacional
SPINE - Serviços Provinciais do INE
SPSS- Pacote Estatístico para as Ciências Sociais
TDR- Termos de Referência
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