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

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

03/04/2013 – Realizada das 10:15 às 12:20
1. Apresentação e aprovação da acta da 2ª reunião do GTINE
2. Análise da informação sobre a composição do CNEST
3. Análise dos trabalhos realizados até Março
Domingos José Constantino
Nair Filipa de Almeida
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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
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Abertura
O Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação do INE, Dr. Domingos
Constantino, deu as boas vindas aos presentes, fez uma síntese sobre a reunião passada,
justificou a ausência dos colegas e debruçou-se sobre a aprovação da ordem de
trabalhos que teve os seguintes pontos:
1) Apresentação e aprovação da acta da 2ª reunião do GTINE;
2) Análise da informação sobre o equilíbrio e composição do CNEST;
3) Análise dos trabalhos realizados até Março e a realizar no II Trimestre de
2013:
A agenda de trabalhos foi aprovada por unanimidade.

I.

Apresentação e aprovação da acta da II reunião do GTINE

 A acta foi aprovada com emendas.
 Quanto a questão relacionada com o projecto GDDS - Sistema Geral de Difusão
de Dados, projecto do FMI, que tem como objectivo a actualização e envio de
dados sobre Estatísticas de Finanças Públicas (Ministério das Finanças), Balança
de Pagamentos (Banco Nacional de Angola) e o Sector Real (INE).
 Ficou acordado que se vai elaborar um memorando para o Director Geral dando
o ponto de situação relativamente as obrigações decorrentes da adesão de
Angola ao projecto GDDS do FMI.

II.

Análise da informação sobre o equilíbrio e composição do
CNEST.

 Neste ponto analisou-se sobre a composição do CNEST através da proposta da
lista dos vogais efectivos e vogais suplentes, verificando-se que existe um
grande desequilíbrio entre utilizadores e produtores. Apreciou-se uma proposta
de novos vogais e parceiros para o CNEST, introduzindo um maior equilíbrio,
conforme preconizado na Lei do S.E.N para submeter à consideração da
Direcção do INE.
 O ODINE só deve ser criado depois do diagnóstico que o Perito Principal 2
fizer pelos ministérios, da análise dos mais vocacionados para produzir
estatísticas oficiais e da sua operacionalização.
 Para regular o funcionamento do CNEST é imprescindível a aprovação do seu
Regulamento Interno.
 É de toda a urgência que o CNEST se reúna para aprovar o seu Regulamento
assim como o ROTEIRO da ENDE e proceda à criação de uma Comissão para
os trabalhos da ENDE.
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III.

Análise dos trabalhos realizados até Março e a realizar no II
Trimestre de 2013

Com a criação do GTINE, o projecto teve um maior empenho nas suas actividades
com maior evidência no mês Março. As tarefas que não foram concluídas serão
transferidas para o II trimestre, conforme abaixo designadas:
 Análise do Regulamento Interno do CNEST e do mapa comparativo com outros
conselhos estatísticos.
 Mapa comparativo da Lei do Sistema Estatístico Nacional (SEN) com outros
países.
 Mapa comparativo da proposta do Regulamento das Leis do SEN com outros
países.
 Mapa comparativo do Estatuto Orgânico do INE com a de outros INE.
Tarefas a realizar no II trimestre de 2013
Foram distribuídos aos membros documentos a analisar como tarefas realizadas e a
realizar no II trimestre de 2013, nomeadamente:
 Plano de acção da ENDE, recolher todo material de apoio, documentação, a
produção, meios humanos e financeiros.
 Deve ser realizada uma acção de formação aos técnicos do INE antes dos
ateliers de trabalho em cada unidade orgânica.
 Sobre os SPINE deverão os membros do GTINE integrar equipas técnicas, fazer
os diagnósticos e dar formação local.
 Para as formações aos SPINE foi posta a sugestão para que fossem programadas
por regiões, por falta de recursos humanos para visitar todas as províncias do
país. O mais importante é ver como operacionalizar os SPINE e identificar as
prioridades à dimensão de cada província.
 Por ocasião da chegada do Perito Principal 2, dever-se-á preparar um encontro
com os órgãos sectoriais a fim de dar o ponto de situação, evidenciar a
importância e objectivos da ENDE para facilitar o seu enquadramento e
integração nos trabalhos inerentes ao projecto.
 O material para divulgação no portal do INE, está a ser organizado. Foram
concebidos nove ficheiros para análise, correcções e contribuições para serem
submetidos à aprovação e autorização da Direcção do INE.
Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 11 de Abril de 2013

Elaborado por:
Nair Almeida
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Abreviaturas
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FMI - Fundo Monetário Internacional
GDDS – Sistema Geral de Difusão de Dados
GTINE – Grupo Técnico do INE
ODINE - Órgãos Delegados do INE
SEN – Sistema Estatístico Nacional
SPINE – Serviços Provinciais do INE
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