Acta da Primeira Reunião do Grupo Técnico do INE-GTINE
Informações Gerais

Solicitada por :
Elaboração da Acta:
Revisão e contribuições:
Local:

27/02/2013 – Realizada das 10:00 às 13:15
1-Apreciação para aprovação dos documentos (Regulamento Interno do
GTINE e Roteiro da ENDE);
2-Repartição de funções para o mês de Março de 2013
Domingos José Constantino
Alcides Joaquim Capoti
Todos membros
Sala 325 do INE

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Departamento/Função
DPC-Chefe de Departo.
DEEF- Chefe de Departo.
DCNC- Chefe de Departo
DPC-Técnico
DPC-Técnica
DEEF-Chefe de Divisão
GCD- Técnico
DEDS-Chefe de Divisão
DEDS-Técnico
Consultora

Reunião:
Assunto:

Nome
Domingos Constantino
Maria de Lourdes Costa
Agostinho Sardinha
Alcides Joaquim Capoti
Nair de Almeida
Carlos Pedro
Ramos Barros a)
Eliana de Carvalho
Quintas Mpaka
Nlandu
Maria Arminda de Sousa

Contactos
domingos.constantino@ine.gov.ao/ 927256364

maria.costa@ine.gov.ao/923505125
agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
alcides.capoti@ine.gov.ao/926172489
nair.almeida@ ine.gov.ao/923329704

carlos.pedro@ ine.gov.ao/923617901
ramos.barros@ine.gov.ao/923567840
eliana.isabel@ ine.gov.ao/923543111
nlandu.mpaka@ ine.gov.ao/923509843
armindasousa@hotmail.com/924266753

Ausentes justificados

11 Margarida Lourenço
DEDS- Chefe Departo
12 Dulce Alexandre
GCD - Chefe de Departo
a) Representou a Dr.ª Dulce Alexandre

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
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I.

Abertura

O Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação do INE, Dr. Domingos
Constantino, fez a abertura da reunião, teceu algumas considerações relativamente a
importância de que se reveste a mesma e após apresentação da agenda, fez um
enquadramento elucidativo da génese da ENDE desde 2007 até ao momento actual. Fez
também breves considerações sobre o projecto em curso, desde o seu início.
A agenda de trabalhos teve os seguintes pontos:





Apreciação do relatório do Roteiro da ENDE
Apreciação e aprovação do Regulamento Interno do Grupo Técnico do INEGTINE
Repartição de funções para o mês de Março
Diversos
a) Calendário de reuniões do GTINE

A agenda foi aprovada com a introdução do ponto Diversos.

II.

Apreciação do relatório do Roteiro da ENDE

Passada a palavra à consultora do projecto, a Dr. Arminda de Sousa fez a apresentação
do relatório, começando por definir a ENDE como um documento que resulta de
processos de planeamento, garante da credibilidade e assegurador de financiamentos
para a melhoria do SEN. O INE através do DPC deverá gerir, usar e renovar
permanentemente a ENDE. A consultora falou dos objectivos do projecto, fez a
apresentação da estrutura organizacional para as actividades da ENDE e das
competências dos distintos grupos e órgãos nomeadamente: Grupo Técnico do INE,
Comissão da ENDE, Conselho Directivo, CNEST e Conselho de Ministros.
Fez ainda uma abordagem sobre as dificuldades que podem existir no cumprimento das
tarefas, das metas e fases dos projectos impostos em tempo oportuno devido a
inoperância do CNEST, de que depende a apreciação e validação de documentos como
o Roteiro, o Diagnóstico e os Planos Estratégicos de Médio e Longo Prazos e os
respectivos Planos de Acção.
Foi abordada a questão da necessidade da ampliação da representatividade dos
utilizadores de estatística a nível do CNEST, para promover maior equilíbrio e ainda a
participação de parceiros ao desenvolvimento.
Ainda neste ponto, foi apreciado o calendário de actividades de todas as fases do
projecto, fundamentalmente as do I trimestre de 2013 e as programadas para serem
realizadas no mês de Março.
Em primeiro lugar deverá ser efectuado o diagnóstico com base em Planos, Relatórios,
Publicações e outros documentos, do INE, do governo, de outras entidades públicas e de
outras entidades.
Será um trabalho de inventariação dos seguintes itens: i) necessidades dos principais
utilizadores de estatísticas oficiais; ii) estatísticas produzidas no âmbito do SEN e
prazos de difusão; iii) metodologias, fontes e prazos; iv) meios existentes (RH, recursos
financeiros, equipamentos, softwares, material de transporte); v) formação dos RH e
planos de formação; vi) planos de melhorias em curso e previstas.
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A nível do enquadramento jurídico e regulamentar do SEN deverão ser efectuadas
análises comparativas com outros países cuja realidade sócio-económica esteja próxima
à de Angola ou que tenham um desenvolvimento estatístico almejado por Angola.
Para o II trimestre de 2013 perspectiva-se dar continuidade ao diagnóstico documental e
actualizá-lo e ampliá-lo através da realização de ateliers, encontros, reuniões com todas
as unidades orgânicas do INE, com os SPINE, com os Serviços de Estatística dos
Ministérios e dos Governos Provinciais, com o BNA e com os principais parceiros ao
desenvolvimento.

III.

Apreciação e aprovação do Regulamento Interno do Grupo
Técnico

Devido a importância que se reveste nesta fase da ENDE, o GTINE é uma equipa
importante da ENDE que tem como responsabilidade levar a cabo o bom andamento das
actividades do projecto. Foi feito um apelo aos membros do GTINE no sentido de
dedicar maior empenho e dinâmica nas tarefas respectivas. A advocacia que venha a ser
exercida e o empenho que deve ser levado a cabo proporcionará maior sensibilidade e
celeridade na disponibilização de documentos que se considerem cruciais, tais como:
relatórios de missões e de formação que ocorreram nos anos mais recentes, planos,
balanços, Termos de Referência, entre outros.

IV.

Repartição de funções para o mês de Março

Neste ponto foi feita a repartição das tarefas tendo em conta o diagnóstico documental a
ser elaborado bem como as próximas acções dentro do calendário de actividades:
A- Nair de Almeida:
 Identificação e organização de documentos sobre os Recursos Humanos, por
unidade orgânica e por tipo de pessoal e categoria, nos últimos dois anos;
 Quadro do pessoal do INE, por grupo de pessoal e categoria;
 Execução orçamental por Departamento e Serviços e por Operações
Estatísticas, ou por Projecto nos últimos dois anos e orçamento para 2013;
 Planos de formação e assistência técnica aos SPINE;
 Relatório dos SPINE;
 Relatórios de actividade dos últimos três anos e Plano de Actividade para
2013.
B- Todos os membros do GT:
 Identificação de acordos que envolvam produção estatística a nível da
SADC, GDDS, do FMI, União Africana e outros;
 Termos de referência e relatórios de assistência Técnica ao INE dos últimos
três anos e previsíveis;
 Identificar e disponibilizar pelo menos as últimas publicações do INE.
C- Eliana Quintas:
 Obter o relatório mais recente sobre o seguimento dos ODM
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D- Agostinho Sardinha:
Informação da ENDE a ser inserida no site do INE, a saber,
 Antecedentes desde a primeira missão em 2007;
 Síntese da I reunião de Instalação, de Outubro de 2012;
 Síntese do Relatório de Instalação do Projecto da ENDE;
 Síntese da I reunião do Comité de Monitoria;
 Fases da ENDE, resultados e calendário;
 Estrutura organizacional da ENDE
 Lista dos membros do GTINE;
 Síntese sobre a I reunião do GTINE; e
 Trabalho a realizar no 1º e 2º trimestres.

Para o efeito, a proposta deverá ser aprovada pelo GTINE e submetida ao Director
Geral do INE para apreciação e subsequentemente a difusão desta informação.
E- Alcides Capoti:
 Acesso à Estratégia Angola 2025 junto do Ministério do Planeamento e de
outros documentos de interesse para o trabalho.
F- Dulce Alexandre:
 Elaboração de mapas comparativos para a Lei do S.E.N;
 Elaboração de mapas comparativos para o Regulamento da Lei do S.E.N;
 Elaboração de mapas comparativos para a Lei Orgânica do INE e Proposta;
 Elaboração de mapas comparativos para o regulamento do CNEST;
 Análise do quadro legal e propostas.

V.

Diversos

Nos diversos falou-se da importância da realização de um workshop para a divulgação
do Diagnóstico e dos Objectivos Estratégicos do SEN; foi analisado o calendário de
reuniões do GTINE; falou-se da possibilidade de se identificarem outras necessidades
dos potenciais Órgãos Delegados do INE a nível central e provincial e reestruturar o
orçamento em termos de despesas assessórias da melhor maneira possível para as
actividades subsequentes.

VI.

Deliberações e recomendações

O Grupo Técnico do INE acordou as seguintes deliberações e recomendações:
1-Recomenda que o CNEST esteja em pleno funcionamento de forma a que os
documentos e propósitos da ENDE sejam aprovados por este órgão e pelo Conselho de
Ministros e que as suas atribuições e competências, relativamente às fases da ENDE
sejam executadas;
2-Propõe a inclusão como membros do CNEST outros utilizadores e entidades que o
INE considere importantes para maior equilíbrio deste órgão. Sendo assim, o GTINE
fará uma lista “proposta” para aprovação;
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3-Realça a necessidade de se organizarem ficheiros, mapas e notas metodológicas para
utilização no diagnóstico documental do estado actual do SEN. Para o efeito, os
membros comprometeram-se a apresentar propostas a serem analisadas na próxima
reunião do GTINE;
4-Compromete-se em inserir mais elementos no relatório de Roteiro até 5ª feira dia 7 de
Março, através da recolha de contribuições junto dos membros que compõe o GTINE,
uma vez que é urgente remeter o Roteiro à apreciação do Director Geral;
5-Recomenda o pedido de autorização ao Director Geral do INE no sentido de criação
de um espaço no site do INE para a publicação das actividades da ENDE;
6-Recomenda a identificação de planos sectoriais, programas e projectos que envolvam
a necessidade de dados estatísticos para a sua monitorização ou para apreciação de
objectivos e resultados, como por ex. Sistema de Indicadores da Criança Angolana;
7-Inserir melhorias na forma e conteúdo do Regulamento do GTINE com apoio do
GDC para que seja aprovado pelos membros e pelo Director Geral do INE;
8-Compromete-se a enquadrar no regulamento a lista com nomes completos dos
membros do GTINE e se necessário for, solicitar apoio da DRH.
Finda a reunião, o presidente da mesa agradeceu aos presentes, especialmente ao Dr.
Agostinho Sardinha, que estando de licença, dispensou o seu tempo para a reunião.
A próxima reunião será convocada logo o Regulamento Interno do GTINE e alguns
documentos estejam disponíveis.
Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 28 de Fevereiro de 2013
Elaborado por:

Alcides Joaquim Capoti
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