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Abertura
O Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação do INE, Dr. Domingos
Constantino deu as boas vindas aos presentes e debruçou-se sobre a seguinte ordem de
trabalhos:
1) Breves considerações gerais
 Apresentação do Perito Principal 2
2) Apresentação e aprovação da acta da 3ª reunião do GTINE;
3) Apresentação e aprovação do relatório trimestral, 23 de Janeiro á 23 de
Abril de 2013;
4) Informação sobre as visitas realizadas aos sectores, potenciais ODINE;
5) Tarefas para o mês de Junho de 2013;
6) Diversos
A agenda de trabalhos foi aprovada por unanimidade.

I.

Breves Considerações Gerais

O Dr. Domingos Constantino fez uma síntese sobre os trabalhos realizados pelo
grupo técnico até à presente data, Informou sobre o regresso da Perita Principal 1 e
fez a apresentação formal ao grupo técnico do Perito Principal 2, Dr. Fernando
Casimiro consultor para a descentralização do SEN.
.
A titulo de informação o Dr. Domingos Constantino salientou que se ausentará do
país e durante a sua ausência ficará encarregue dos trabalhos inerentes ao grupo
técnico o Dr. Agostinho Sardinha.

II.
Apresentação e Aprovação da Acta da 3ª Reunião do GTINE
 A acta foi aprovada sem emendas.
III.

Apresentação e Aprovação do Relatório Trimestral, 23 de
Janeiro a 23 de Abril de 2013

 Este documento realça o que foi feito naquele período, quanto à ENDE e às
Missões de Curta Duração, e o que se irá fazer para melhor acompanhamento
do projecto.
Narra sobre o processo de instalação, o início das actividades, os atrasos
burocráticos na substituição do PP2, as consultas feitas pelo ICON no sentido
de se encontrar assistência técnica para as missões de curta duração, as
dificuldades para recrutar um consultor para o inquérito à construção civil e
obras públicas.
Informa que foi criado o GTINE ao abrigo de um despacho do Director-Geral,
que foi aprovado o seu Regulamento Interno e que se realizaram 3 reuniões.
Informa também que foi elaborado o relatório do roteiro da ENDE, onde consta
o plano de acção e respectivo cronograma.
2

Durante aquele período foram apreciados os Termos de Referência e
seleccionados consultores de curta duração, cujas primeiras missões
decorreram desde Março e se prolongam até Maio.
 Há que corrigir no Relatório o início de actividades do PP2 para dia 18 de
Abril.
 Ficou acordado pelo grupo técnico de se emitir um parecer conjunto sobre o
referido relatório até ao dia 04.06.13.

IV.

Informação sobre as Visitas Realizadas aos Sectores,
Potenciais ODINE;

 A partir do dia 10 de Maio de 2013 foram feitas visitas no quadro de identificação
dos organismos de potenciais ODINE os que reúnem tais requisitos.
O INE poderá atribuir competências aos organismos para produzirem estatísticas
oficiais, estabelece-se um caderno de encargos aonde o órgão se compromete em
produzir estatística de qualidade e com prazos, Mas para tal é necessário que se
verifique se realmente existem competências nestes sectores.
Foram identificados 12 potenciais ODINE, muitos destes tem dificuldades inerentes
ao tratamento das estatísticas que produzem, ou na falta de equilíbrio de condições
de trabalho com especificidade na área de estatística.
Foi elaborado um questionário para diagnosticar os potenciais órgãos delegados,
estes tem tido muitas dificuldades em responderem às questões colocadas. Por outro
lado, há bastantes que ainda não responderam.
Informou-se que os chefes que têm as áreas transversais podem ajudar no contacto
com os ministérios, no sentido de facilitar o acesso à documentação solicitada e não
enviada.
O Dr. Casimiro salientou que existe um atraso nas respostas e expressa a sua
preocupação tendo em conta que gostaria de deixar o relatório do diagnóstico
concluído antes do prazo do visto terminar.
Ficou acordado que para questões pontuais relacionadas com dúvidas sobre o
preenchimento do questionário sobre o potencial ODINE, seja o consultor a manter
o contacto com o respondente desse questionário, enviando com conhecimento a
alguns membros do GTINE.

V.

Tarefas para o Mês de Junho de 2013;

 Os principais trabalhos para o mês de Junho são:
1 - Recolha urgente dos documentos e da informação em falta por parte dos
potências ODINE, com vista à preparação do relatório do diagnóstico. Foi
decidido enviar de imediato um quadro solicitando aos potenciais ODINE toda
a documentação em falta, e com um prazo de resposta de 5 dias.
2 – Realizar encontros com todas as unidades orgânicas do INE, a fim de
completar a informação recolhida na fase de diagnóstico documental. Articular o
processo de integrar os SPINE, e acertar um modelo a nível central.
 Considerou-se que era urgente marcar a reunião do Comité de Monitoria, tendo
em conta que já devia ter sido realizada no final de Abril.
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VI.

Diversos

 Foi sugerido que se faça uma visita de trabalho ao Ministério da Indústria para
se esclarecer sobre os requisitos para um Sector tornar-se um potencial ODINE,
após orientação do Sr. Director Geral do INE, na sequência da reunião realizada
dia 28 de Maio de 2013 entre este Ministério e o INE.
O Ministério da Indústria pretende realizar o censo industrial, o que representa
uma violação ao disposto no ponto nº 2 do Artigo 12º da Lei 03/11 de 14 de
Janeiro de 2011, de acordo o qual “Nenhum Serviço da Administração Directa
do Estado, ou outra entidade pública ou com funções de interesse público, pode
realizar inquéritos estatísticos sem prévia autorização do Instituto Nacional de
Estatística, na sua qualidade de órgão executivo central de produção estatística,
do Sistema Estatístico Nacional”.
Um Órgão autorizado ou com competência delegada pode realizar, apenas
inquéritos, sob coordenação metodológica do INE.
 Quanto a questão do CNEST a Dra. Dulce Alexandre a título de informação
disse que para a sua formação primeiro deverá o presidente do conselho ser
nomeado pelo órgão principal do executivo já que o anterior presidente cessou as
suas funções.
Para tal já foi enviado um ofício para a casa civil com intuito de esse assunto ser
encaminhado o mais rápido possível.
 Foi comunicado que existe uma programação de reuniões com todos os
Departamentos, para analise e actualização do diagnostico documental.

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, aos 07 de Junho de 2013

Elaborado por:
Nair Almeida
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Abreviaturas
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
GTINE – Grupo Técnico do INE
ODINE - Órgãos Delegados do INE
SEN – Sistema Estatístico Nacional
SPINE – Serviços Provinciais do INE
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