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Abertura
O Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação do INE, Dr. Domingos
Constantino, presidiu a reunião dando boas vindas a todos os presentes e debruçou-se
sobre a ordem de trabalhos que teve os seguintes pontos:
1) Apresentação e aprovação da acta da reunião anterior
2) Informações gerais
a) Ponto de situação actual do projecto;
b) Consultores a serem recebidos pelo INE: Perito Principal 2 e peritos de
curta duração;
c) TDR de novas missões de curta duração enviados e a enviar ao ICON
para assistência técnica;
d) Situação dos vistos para os consultores do projecto pela UTA e ICON;
3) Apresentação e aprovação do Regulamento Interno do GTINE
4) Análise da proposta de recomposição do CNEST e da urgência na criação
da comissão no âmbito da ENDE
5) Balanço das tarefas distribuídas na 1ª reunião do GTINE, realizada no dia
27 de Fevereiro de 2013
6) Diversos
a) Tarefas a desenvolver no II Trimestre de 2013;
b) Documentos para divulgação no portal do INE.
A agenda foi aprovada com a introdução do ponto 1. Apresentação e aprovação da acta
da reunião anterior.

I.

Apresentação e Aprovação da Acta da Reunião Anterior

A acta da primeira reunião do GTINE foi aprovada com algumas contribuições
especificamente a questão das abreviaturas e das siglas que necessitam de
esclarecimento para melhor compreensão dos leitores.

II.

Informações Gerais

Neste ponto o Dr. Constantino fez uma breve resenha sobre o actual ponto de situação
do projecto. De salientar que tem se verificado um certo atraso na tramitação,
procedimento e processos dos documentos relacionados com os consultores e com o
próprio projecto entre o INE, UTA e o ICON. Com o andar do tempo, esta situação
poderá ser ultrapassada com os encontros de trabalho que se vão realizando.
Verificou-se igualmente um certo atraso no calendário de actividades relacionado com a
“Descentralização Estatística – Operacionalização dos Órgãos Delegados prioritários”
devido à substituição do Perito Principal 2, que foi objecto de selecção e apuramento
dos respectivos CVs, onde foi seleccionado o do Dr. Fernando Casimiro para o qual
aguardamos pela sua chegada.
A Dra. Teresa Fonseca, consultora para o Inquérito Trimestral à produção Industrial já
se encontra a trabalhar no INE.
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O Dr. Saraiva Aguiar, consultor para a Classificação das Profissões, tem viagem em
atraso devido a procedimentos administrativos no Consulado, férias de Páscoa.
O Dr. José Mendes, consultor do Inquérito Anual Harmonizado às Empresas chegará a
Luanda no dia 18.04.13.
Para a Assistência Técnica aos Inquéritos Qualitativos de Conjuntura aos Consumidores
e às Comunicações, os CVs já foram analisados, foi apurada a candidatura do consultor
Fernando Rocha.
Sobre a nova Assistência Técnica, existem mais 7 termos de referência do DEEF para
serem analisados, aprovados e enviados ao ICON.
Sobre a Assistência Técnica ao inquérito à construção civil foram feitos contactos com
o INE de Espanha, aguarda-se pela resposta

III.

Apresentação e Aprovação do Regulamento Interno do
GTINE

O Regulamento Interno do GTINE foi aprovado por unanimidade.

IV.

Análise da Recomposição do CNEST e da Urgência na
Criação da Comissão no Âmbito da ENDE

Foi feita uma breve leitura sobre o documento informativo da aprovação do roteiro da
ENDE e criação de uma comissão no âmbito do CNEST.
O objectivo principal é a recomposição do CNEST, é muito urgente porque para a
aprovação do roteiro e das nomenclaturas o CNEST deve estar constituído.
O Grupo Técnico Debruçou-se sobre a sua composição com vista ao equilíbrio na sua
representatividade, produtores e utilizadores de estatísticas oficiais assim como os
fornecedores de informações individuais de bases necessárias à produção para a criação
da nova comissão no âmbito do CNEST.
Propôs-se também uma consulta aos Ministérios para a escolha de potenciais produtores
e utilizadores de estatística, uma associação, uma ONG e um professor da Universidade
Católica por esta ser uma Universidade que também produz estatísticas, para fazerem
parte desta comissão.

V.

Balanco das Tarefas Distribuídas na 1ª Reunião do GTINE,
Realizada no dia 27 de Fevereiro de 2013

No geral as tarefas foram cumpridas.
Existem alguns processos em curso que necessitam de aprovação superior para o efeito.
O Dr. Sardinha a título de informação disse que Angola participa desde 2002 no
Sistema Geral de Difusão de Dados que é um projecto do FMI para a Disseminação e
Difusão de Dados e que contava com assistência técnica da Dra. Fernanda Teixeira
desde 2003. Este projecto tem como objectivo o envio e actualização de dados sobre
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Estatísticas Monetárias e Financeiras. Realçar que esses dados estão desactualizados
porque faz tempo que Angola não envia dados para a mesma organização.
É importante para o INE reactivar esse sistema para assim se actualizarem as
informações estatísticas junto ao FMI.

VI.

Diversos

Nos diversos salientou-se que o balanço foi positivo, que devemos dar prioridade ao
Regulamento do CNEST, e materializar as tarefas por realizar isto é, o pedido de
autorização do lançamento do projecto ENDE no portal do INE e a conclusão dos
mapas comparativos dos SEN com diferentes países, tarefa a ser cumprida pela Chefe
de Departamento do GCD, Dr.ª Dulce Alexandre.
Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 01 de Abril de 2013
Elaborado por:
Nair Almeida
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