Acta da 11ª Reunião do Grupo Técnico do INE-GTINE
Informações Gerais
Reunião:

Assunto:

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

03/07/2015 – Realizada das 09:45 as 13:00
1- Apreciação da Acta da Reunião anterior
2- Informações Gerais;
3- Ponto de situação sobre a monitorização mensal e trimestral do PASEN
2015;
4- Apreciação da proposta de nova configuração do portal do INE;
5- Capacitação interna e externa no SEN:
a) Aos serviços provinciais;
b) Visita de estudo ao INE-PT e INE-MZ;
c) Formação específica às províncias sobre classificações.
6- Missões de Curta Duração
a) Realizadas recentemente;
b) A realizar;
c) Remanescente dos 7 meses previstos para as MCD, inquéritos aos
estabelecimentos;
7-Apreciação e análise dos seguintes documentos:
a) Compilado de procedimentos institucionais do SEN;
b) Manual de procedimentos de planeamento do SEN;
c) Manual de monitoria e avaliação;
d) Plano de formação do SEN;
e) Síntese dos relatórios de actividades do 9.º e do 10.º trimestre, do
projecto.
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
GCD - Chefe de Dpto.
dulce.alexandre@ine.gov.ao
DEEF - Chefe de Divisão
carlos.pedro@ ine.gov.ao/923617901
DPC-Chefe de Divisão
Domingas.francisco@ine.gov.ao/923342242
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
DEDS - Chefe de Divisão
DPC - Técnico

eliana.isabel@ ine.gov.ao/923543111
alcides.capoti@ ine.gov.ao/928514197

1

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 três de Julho de 2015, na sala de reuniões nº 5, 4º andar do edifício
do INE, a décima primeira reunião do Grupo Técnico do INE (GTINE).
O Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação, Dr. Domingos Constantino,
fez a abertura da reunião, saudando a todos os presentes, fez um balanço retrospectivo
das actividades do projecto do ano de 2015 e justificou a razão pela qual só agora a
primeira reunião anual do grupo técnico tem lugar. Considerando que as questões
relacionadas com o projecto têm merecido um tratamento pontual entre os seus
membros, através de encontros e contactos pessoais, emails e telefonemas, com
informações importantes e oportunas achou-se dispensável reunir. Conclui-se portanto
que os trabalhos têm decorrido bem e o projecto está a avançar positivamente com
excelentes resultados, entre os quais destaca-se a aprovação dos vários documentos pelo
CNEST e pelo Governo e a implementação do PASEN 2015 no corrente ano.
Foram convidados para o encontro o Dr. Carlos Pedro, Secretário do CNEST e a Dra.
Domingas Francisco Chefe de Divisão do Planeamento e responsável pela monitoria e
avaliação do PASEN, que deu breves considerações sobre o ponto em sua alçada.
Agenda de Trabalho
A agenda de trabalhos foi aprovada com a inclusão das alíneas a) resumo dos trabalhos
desenvolvidos no INE, e b) resumo dos trabalhos desenvolvidos pelo CNEST, no ponto
2 informações gerais.
A reunião teve como agenda de trabalho os seguintes pontos:
1- Apreciação da Acta da Reunião anterior

2- Informações Gerais;
a) Resumo dos trabalhos desenvolvidos no INE;
b) Resumo dos trabalhos desenvolvidos pelo CNEST;
3- Ponto de situação sobre a monitorização mensal e trimestral do PASEN 2015;
4- Apreciação da proposta de nova configuração do portal do INE;
5- Capacitação interna e externa no SEN:
a) Aos serviços provinciais;
b) Visita de estudo ao INE-PT e INE-MZ;
c) Formação específica às províncias sobre classificações.
6- Missões de Curta Duração
a) Realizadas recentemente;
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b) A realizar;
c) Remanescente dos 7 meses previstos para as MCD, inquéritos aos
estabelecimentos;
7-Apreciação e análise dos seguintes documentos:
a) Compilado de procedimentos institucionais do SEN;
b) Manual de procedimentos de planeamento do SEN;
c) Manual de monitoria e avaliação;
d) Plano de formação do SEN;
e) Síntese dos relatórios de actividades do 9.º e do 10.º trimestre, do projecto
1- Apreciação da Acta da Reunião anterior
Relativamente a acta da reunião passada foi abordado que os pontos não diferem muito
dos da última reunião, pois o projecto segue o seu curso normal, de modo que não há
necessidade de realizarem-se reuniões semanalmente.
A acta foi distribuída com alguma antecedência a todos os membros do GTINE para
análise e contribuições, de maneira que apenas foram analisadas as deliberações que
assim estavam designadas:
A primeira deliberação ``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.´´ Foi cumprida.
Sobre a segunda deliberação`` 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.
A Dra. Lurdes Costa informou que foram realizadas várias reuniões entre os
departamentos de matéria, apresentaram-se propostas de questionários para todos os
sectores, e, foi elaborado um draft da proposta que será submetido à consideração
superior para se identificar a área que necessita de consultoria.
2- Considerações Gerais
a) Resumo dos trabalhos desenvolvidos no INE;

O Dr. Domingos Constantino tomou a palavra, dissertou como membro da Direcção do
INE e vogal do CNEST informando que no dia 20 de Fevereiro a ENDE 2015/2025 foi
aprovada pelo Conselho de Ministros e publicada por Decreto Presidencial.
No mês de Maio o INE participou na reunião em Argel que visou a aprovação a nível de
África dos indicadores de desenvolvimento da Agenda Post 2015. Esteve representado
pela Directora Geral Adjunta. Entre os vários assuntos da agenda destacou-se a análise
dos Objectivos, Metas e Indicadores do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Por ser
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relevante para os desafios que se avizinham, não só para o país, mas em todos os países
do Mundo, achou-se pertinente submeter o dossier dos principais pontos analisados ao
MPDT para conhecimento e apreciação.
Realizou-se recentemente, no mês de Junho uma Reunião em Harare do Comité dos
Presidentes e Directores Gerais dos INE da SADC onde foram analisados e apreciados
assuntos sobre o desenvolvimento estatístico na região. Entre os diversos pontos
constantes da agenda, destacou-se a actualização dos indicadores para a publicação do
Anuário Estatístico da SADC 2012-2014.
Por outro lado, no mesmo mês, o INE participou na VI Conferência Estatística da CPLP
que teve lugar em Timor-Leste. A delegação de Angola foi chefiada pelo Director Geral
do INE. Nesta Conferência, foram tomadas importantes decisões, onde se passou em
revista assuntos sobre o desenvolvimento estatístico da comunidade. De acordo a
rotatividade, Angola passou a presidência em exercício a Timor Leste para o período
2015-2017.
Realizou-se ainda no passado mês de Maio uma reunião de Peritos de Contas Nacionais
em Adis Abeba onde foi abordada a questão da apresentação dos planos de acção para a
implementação do novo sistema de Contas Nacionais de 2008.
Em 16 de Junho realizou-se a IV Sessão Plenária do CNEST, e no dia 25 do mesmo
mês foram assinados nove Decretos Executivos Conjuntos com os ODINE.
Está ainda em curso o Inquérito de Indicadores Múltiplos da Saúde (IIMS); a elaboração
das Contas Trimestrais para apresentação nos próximos meses; o trabalho contínuo e
prioritário para a disponibilização dos dados definitivos do Censo de 2014; está em fase
de preparação o Inquérito conjunto de Despesas e Receitas e de Emprego às Famílias
(IDR/EA); está em curso o projecto de preparação do Recenseamento Agro-Pecuário
(RAP); os presentes tomaram conhecimento do processo de reposição dos
coordenadores provinciais do INE aí onde há necessidades de uma efectiva gestão.
Tomaram ainda conhecimento da conclusão de seis edifícios para os serviços
provinciais e serão construídos mais dois nas províncias de Cabinda e Cuanza Sul.
b) Resumo dos trabalhos desenvolvidos pelo CNEST;
O Secretário do CNEST informou que o Conselho Nacional de Estatística já reuniu uma
vez extraordinariamente e quatro vezes ordinária.
Na 3ª Sessão que teve lugar em 2 de Fevereiro do ano em curso foram submetidos os
documentos de certificação técnica e actos administrativos tendo sido aprovado apenas
o PASEN 2015. Também foi apreciada e deliberada a proposta da constituição das
presidências das comissões apresentadas pelo INE no CNEST.
Dos documentos referidos no ponto anterior, a CAEA o documento metodológico
(DMET) e o Manual de Planeamento não foram aprovados pelo Conselho, por se
entender que precisam de mais tempo por parte dos vogais em estudar os mesmos
instrumentos.
No dia 16 de Junho do ano em curso, durante a 4ª Sessão Plenária do CNEST, foram
aprovados os documentos metodológicos (DMET) e a CAEA, apreciados na plenária
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anterior. Ao abrigo da Lei do SEN, todos os ODINE devem ter acesso ao CNEST, logo
e sempre que o INE apresente um ODINE, este imediatamente deve informar quem será
o seu vogal. Abordou-se também sobre os dados do recenseamento da indústria, foi
abordado o ponto de situação e o parecer técnico do INE. A plenária recomendou que os
resultados deste inquérito se destinassem apenas para consumo interno.
Dia 25 de Junho realizou-se a cerimónia do acto formal da assinatura dos Decretos
Executivos de onze ODINE, assinaram nove apenas e faltaram dois que por
coincidência de agenda não conseguiram formalizar o acto.
Foi recebido um ofício proveniente do Ministério da Indústria onde foi manifestada a
intenção de não integrar o conjunto de potenciais ODINE por não possuir uma estrutura
técnica necessária para fazer cumprir as exigências que se estabelece para um órgão
delegado por enquanto, ponderando desta forma a sua inclusão nesta fase.
Foram mantidos encontros com o Ministério do Ambiente no sentido de lhes passar
informação dos procedimentos a serem observados no SEN, no que diz respeito a
produção de estatísticas oficiais.
A Polícia Nacional solicitou igualmente um encontro com a Direcção do INE e durante
a reunião, este sector manifestou a intenção de produzir estatísticas onde apresentaram a
necessidade de apoio técnico e metodológico, e informações sobre os procedimentos a
utilizar para torná-las oficiais. A semelhança deste, realizou-se um encontro do género
com o Ministério da Construção e o MAPTSS.
A TV Zimbo vai criar uma nova grelha de programas e disponibilizou-se a oferecer um
espaço com exclusividade diária ao INE para divulgação dos produtos de estatística.
O Ministério da Ciência e Tecnologia endereçou um ofício a solicitar apoio técnico para
realização de um inquérito em que a unidade de observação seriam as universidades.
Passou-se a informação pedagógica de como o SEN funciona, apresentaram,
igualmente, duas propostas de questionários com variáveis para que o INE avaliasse e
em acta ficou expresso a constituição de um grupo de trabalho (INE-MINCT) que
permitisse a operacionalização dos trabalhos da operação.
A Dra. Margarida Lourenço informou que o INE está a colaborar no inquérito sobre a
qualidade do ensino em Angola, concebido pelo Ministério da Educação. Foi convidado
a dar um parecer sobre a metodologia utilizada e a fazer a recolha dos dados. Existe
uma comissão criada, fazem parte da comissão técnicos do DEDS e do DCIE, de
momento são feitos balanços semanais para se informar sobre o andamento do
inquérito.
3- Ponto de situação sobre a monitorização mensal e trimestral do PASEN
2015;
O ano de 2015 iniciou positivamente para o INE pois foi aprovado o PASEN 2015 pela
primeira vez incluindo o BNA e onze ODINE. No cumprimento deste plano, a parte que
diz respeito ao INE é a responsabilidade de apresentar mensalmente o painel de
Indicadores Estatísticos e, trimestralmente o Relatório de Actividades do SEN. Na
monitorização mensal do plano é extremamente importante o cumprimento das datas
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estabelecidas pelas unidades orgânicas. Durante o primeiro trimestre registou-se um
atraso considerável na apresentação dos resultados por parte dos ODINE.
Para esclarecimento de dúvidas sobre o preenchimento do Relatório Trimestral foi
agendado para o dia 9 de Julho um encontro com os Sectores, para tal deverão participar
os Chefes de Departamento dos ODINE e os técnicos que participaram directamente na
elaboração dos relatórios do I e II trimestres no sentido a potenciá-los cada vez mais, no
exercício desta tarefa.

4- Apreciação da proposta de nova configuração do portal do INE;
Existe a necessidade de se ajustar o portal do INE. Para o efeito foi proposta uma matriz
para melhorar a configuração do portal, que se encontra em anexo desta acta onde os
membros do GTINE foram unânimes em dar uma proposta na disposição para uma
melhor apresentação. Os diversos documentos serão apresentados em forma de arquivos
em PDFs e links.

5- Capacitação interna e externa no SEN:
a)
Aos serviços provinciais;
Houve um programa de capacitação a 11 províncias em domínios transversais, o
relatório está em fase de elaboração, tão logo se concluir a formação nas restantes 7
províncias será apresentado o relatório final.
Informou-se que houve participação activa dos órgãos provinciais tanto os SPINE como
as direcções provinciais dos ODINE. Nas províncias do Uíge e Zaire, as cerimónias de
abertura destas acções de formação foram brindadas com a presença dos Vice
Governadores. Não foram apresentados constrangimentos durante as missões a estas
províncias.

b)

Visita de estudo ao INE-PT e INE-MZ;

A visita de estudo realizada ao INE-MZ foi muito proveitosa, o intercâmbio entre os INEs foi
positivo. Está em curso a preparação de uma visita de estudo ao INE- PT no âmbito da
delegação de competências com o sector da Educação.
Algumas das visitas de estudo para o INE-PT estão condicionadas por indisponibilidade de
recursos humanos disponíveis. Assim sendo esforços estão a ser feitos para que a formação e
visita de estudo seja efectuada no INE de Moçambique na área do Turismo.

Em relação ao GEPE das Pescas solicitar-se-á um pedido formal para uma visita de estudo ao
IBGE no Brasil.

6

c)

Formação específica às províncias sobre classificações;

O refrescamento às províncias sobre classificações continua em curso duas fases. A primeira
fase está virada para capacitação dos técnicos dos SPINE e mais dois convidados das Direcções
Provinciais do MAPTSS no domínio da CAE e FUE e a criação dos links para facilitar a
emissão de certificados na hora.
O Dr. Saraiva Aguiar, consultor do projecto, por ocasião da última missão ao INE de Angola,
esteve a formar os técnicos do INE sobre as classificações, os quais estão agora a realizar
formações nas províncias. Também fez a apresentação das novas classificações estatísticas que
culminou com um seminário realizado no INE. Durante o seminário foi feita uma avaliação aos
participantes e notou-se que existe uma carência no domínio das novas classificações. Para tal
também está a ser preparado um Workshop, primeiro para os funcionários do INE, Direcção
Geral Tributária e Finanças sobre a CAE, CNBS e CPA. E a segunda será direccionada para os
políticos e nas províncias onde se regista uma concentração do tecido empresarial.

6- Missões de Curta Duração
a)
Realizadas recentemente;
De Janeiro a Fevereiro de 2015 foi realizada a 3ª MCD ao FUE. Em Abril do mesmo
ano foi realizada a MCD sobre Classificações e Nomenclaturas. Em Abril também foi
realizado um Inquérito à Conjuntura Económica.
b)
A realizar;
Tem por realizar a MCD no domínio das Classificações e ainda restam 15 dias
reservados ao Inquérito Qualitativo aos Consumidores que ficou previsto para os meses
de Setembro ou Outubro do ano em curso.
c)

Remanescente dos 7 meses previstos para as MCD, inquéritos aos
Estabelecimentos;

Sobre os 7,5 meses contemplados para o Inquérito à Construção, a Dra. Lourdes Costa
esclareceu que já foram feitas várias reuniões entre os departamentos de matéria, foram
apresentadas as propostas dos questionários para todos os sectores, de momento existe
um draft da proposta que será submetido à consideração do Director Geral, para se
analisar a área que necessita de consultoria.
7- Apreciação e análise dos seguintes documentos:
a)
Compilado de procedimentos institucionais do SEN;
b)
Manual de procedimentos de planeamento do SEN;
c)
Manual de monitoria e avaliação;
d)
Plano de formação do SEN;
e)
Síntese dos relatórios de actividades do 9.º e do 10.º trimestre, do
projecto
Tendo em conta a necessidade que há na apreciação e análise dos documentos
apresentados achou-se por bem fazer uma avaliação pormenorizada por parte dos
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membros e submetê-los na próxima reunião do GTINE. O conteúdo destes documentos
reveste-se de grande importância para o processo em curso do projecto, razão pela qual
merecem especial atenção e contribuição dos membros para uma melhor apreciação na
próxima reunião do GTINE que está prevista para o mês de Agosto do ano em curso,
altura em que os consultores regressam ao país depois de observar o período de férias.
A reunião terminou com êxitos e compromisso de cumprimento das tarefas nos prazos
estabelecidos. Para o efeito lavrou-se a presente acta que depois será distribuída para
apreciação e contribuições dos seus membros.
Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, aos 5 de Julho de 2015
Elaborada por:
Nair Almeida

Acrónimos e siglas
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
CAP- Recolha de Dados por Portátil
CPA- Classificação das Profissões de Angola
CAE-Classificação das Actividades Económicas
CNBS-Classificação Nacional dos Bens e Serviços
DCIE- Departamento de Censos e Inquéritos Especiais
DEDS - Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais
DEEF - Departamento de Estatísticas Económicas e Financeiras
DG - Director Geral
DPC - Departamento de Planeamento e Cooperação
ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FUE – Ficheiro de Unidades Empresariais
GCD - Gabinete do Conselho Directivo
GEPE - Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística
GTINE - Grupo Técnico do INE
INE - Instituto Nacional de Estatística
INE-MZ - Instituto Nacional de Estatística de Moçambique
INE-PT - Instituto Nacional de Estatística de Portugal
IIMS- Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde
IDREA-Inquérito combinado de Despesas, Receitas e Emprego em Angola
MCD - Missões de Curta Duração
ODINE - Órgãos Delegados do INE
SEN - Sistema Estatístico Nacional
SPINE - Serviços Provinciais do INE
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