Acta da 7ª 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
Maria de L. Costa
4
Eliana de Carvalho
5
Maria A. de Sousa
6
Fernando Casimiro
7
Nair de Almeida
8
Alcides Capoti
9
Nlandu Mpaka
10 Maria F. M. João
Ausentes justificados
1
Margarida Lourenço
2
Dulce Alexandre
3
Carlos Pedro

29/10/2013 – Realizada das 13:30 às 16:45
1. Apresentação e aprovação da Acta da 6.ª Reunião do GTINE;
2. Apreciação e análise do Relatório do 4.º Trimestre, 1 de Agosto – 31
de Outubro de 2013;
3. Apreciação e análise da proposta do Documento Metodológico das
Operações Estatísticas (DMET);
4. Apreciação e análise da proposta do Modelo de Decreto Executivo e
respectivo Protocolo para constituição dos Potenciais ODINE);
5. Apreciação e análise da proposta dos modelos:
a. Descrição das Actividades Estatísticas Previstas,
b. Descrição dos Custos das Actividades Estatísticas Previstas,
c. Plano de Difusão das Actividades Estatísticas Previstas.
6. Plano de Acção para o próximo período, 1 de Novembro de 2013 –
31 de Janeiro de 2014;
7. Documentos para divulgação no portal do INE;
8. Diversos:
a. Seminários com os potenciais ODINE,
b. Ponto de situação dos encontros bilaterais.
Domingos Constantino
Alcides Capoti
Todos membros
INE – Sala 319
Departamento/Função
Contactos
DPC - Chefe de Dpto.
domingos.constantino@ine.gov.ao/ 927256364
DCNCE - Chefe de Dpto. agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
DEEF - Chefe de Dpto.
maria.costa@ine.gov.ao/ 923505125
DEDS - Chefe de Divisão eliana.isabel@ ine.gov.ao/923543111
Consultora
armindasousa@hotmail.com/924266753
Consultor
fern.casimiro@gmail.com/ 946921290
DPC-Técnica
nair.almeida@ ine.gov.ao/923329704
DPC -Técnico
alcides.capoti@ ine.gov.ao/928514197
DEDS -Técnico
nlandu.mpaka@ ine.gov.ao/923509843
DEEF- Técnica
milamoreira@ ine.gov.ao/916732871
DEDS- Chefe de Dpto.
GCD-Chefe de Dpto.
DEEF - Chefe de Divisão

margarida.lourenço@ine.gov.ao/912342255
dulce.alexandre@ine.gov.ao
carlos.pedro@ ine.gov.ao/923617901

Obs.: O Dr. Carlos Pedro foi representado pela técnica Maria João
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.
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Financiamento: União Europeia, através do X FED - Fundo Europeu de
Desenvolvimento.
Abertura
A reunião teve início as 13 horas e 30 minutos com a abertura da mesma pelo Dr.
Domingos Constantino, Chefe do Departamento de Planeamento e Cooperação do INE.
Justificou as razões pelas quais se verificou o atraso do início da hora da realização da
7ª Reunião do Grupo Técnico, que se circunscreveu na preparação de documentos de
suporte à realização da próxima reunião do Conselho Nacional de Estatística (CNEST),
pois, parte dos membros do GTINE estiveram engajados nesta tarefa.
Seguiu-se a apresentação e aprovação da agenda de trabalhos que ficou assim composta:
1. Apresentação e aprovação da Acta da 6.ª Reunião do GTINE;
2. Apreciação e análise do Relatório do 4.º Trimestre, 1 de Agosto – 31 de
Outubro de 2013;
3. Apreciação e análise da proposta do Documento Metodológico das
Operações Estatísticas (DMET);
4. Apreciação e análise da proposta do Modelo de Decreto Executivo e
respectivo Protocolo para constituição dos Potenciais ODINE);
5. Apreciação e análise das propostas dos modelos:
a. Descrição das Actividades Estatísticas Previstas,
b. Descrição dos Custos das Actividades Estatísticas Previstas,
c. Plano de Difusão das Actividades Estatísticas Previstas.
6. Plano de Acção para o próximo período, 1 de Novembro de 2013 – 31 de
Janeiro de 2014;
7. Documentos para divulgação no portal do INE;
8. Diversos:
a. Seminários com os potenciais ODINE,
b. Ponto de situação dos encontros bilaterais.
1. Apresentação e aprovação da Acta da 6.ª Reunião do GTINE
A agenda foi apresentada e aprovada com emendas, e foi introduzido o ponto 8,
Diversos. Ainda neste ponto, fez-se a análise do cumprimento dos aspectos abordados
na reunião anterior:
 Sobre o segundo parágrafo da terceira página da acta da 6ª Reunião, reforçou-se a
necessidade de se criar um grupo de projecto no INE constituído por técnicos do
DCNCE, DEEF e DI, que terá como responsabilidade avaliar como o INE vai
responder às necessidades dos utilizadores em dados económicos, financeiros e da
demografia das empresas e dos estabelecimentos, conjunturais e anuais, a partir das
actuais fontes de dados provenientes do registo de empresas, do Inquérito Anual
Harmonizado às Empresas e dos dados administrativos do Ministério das Finanças
(declaração de impostos). Para além destas fontes o Grupo deve identificar outras
possíveis fontes de dados administrativos e quais os inquéritos que o INE terá de
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realizar. Esta avaliação tem de descer ao nível mais desagregado de informação a
compilar.


Falou-se das démarches feitas de insistência para obtenção de alguns resultados
junto das instituições, a quem foram solicitadas contribuições relativas à
caracterização do SEN, isto é, como o SEN responde e de que forma à procura de
informação estatística (confronto da Procura com a Oferta estatística - o que se
produz em termos de estatística).
2. Apreciação e análise do Relatório do 4.º Trimestre, 1 de Agosto – 31 de
Outubro de 2013

O Dr. Domingos Constantino falou, de forma resumida, das actividades realizadas no 4º
Trimestre do projecto. Falou das acções de apoio documental ao Conselho Nacional de
Estatística (CNEST) no domínio da ENDE; da preparação dos modelos de instrumentos
legislativos e técnicos do SEN; dos encontros com os potenciais ODINE para abordar
aspectos relacionados com o diagnóstico feito. Falou igualmente das segundas Missões
de Curta Duração ocorridas no 4º Trimestre (apoio à finalização da revisão da
Classificação de Profissões de Angola e à implementação dos Inquéritos Trimestrais
Qualitativos ao sector das Comunicações e aos Consumidores. Iniciou-se a MCD para
actualização do Ficheiro de Unidades Estatísticas-FUE e implementação do controlo de
qualidade.
Quanto à realização da próxima reunião do CNEST, adiantou que passos significativos
foram dados para que a mesma aconteça em breve.
3. Apreciação e análise da proposta do Documento Metodológico das
Operações Estatísticas (DMET)
O Perito Principal 2, Dr. Fernando Casimiro, realçou que, tratando-se de um
instrumento de coordenação e uniformização de procedimentos na produção estatística,
o DMET promoverá uma maior responsabilidade e qualidade na descrição da
metainformação das operações estatísticas no âmbito do SEN. Será com base neste
documento que será feita a certificação técnica das operações estatísticas do SEN,
incluindo o registo dos respectivos instrumentos de notação.
Analisou-se o respectivo DMET, questionou-se e emendou-se o ponto V, com a
inclusão da unidade estatística “agregado familiar”; foi analisada a questão sobre o
conceito de regiões agrárias e a sua aplicação ou não em Angola, tendo-se decidido pela
sua não inclusão, uma vez que não existe uma nomenclatura específica; vai ser
concluído o documento das respectivas instruções de preenchimento, de modo que
durante o ano de 2014 este documento metodológico seja utilizado de forma
experimental para todas as entidades do SEN.
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4.

Apreciação e análise da proposta do Modelo de Decreto Executivo e
respectivo Protocolo para constituição dos ODINE

Foi apresentada e analisada a proposta do Modelo de Decreto Executivo e respectivo
Protocolo para constituição dos ODINE, a qual teve a concordância do GTINE, após
pequenas correcções. O documento deverá ser objecto de aprovação da Direcção do
INE e apreciação prévia do CNEST. Esta apreciação prévia do CNEST, quanto ao
modelo deste decreto executivo, permitirá que a apreciação posterior do CNEST, em
relação à proposta de decreto para cada ODINE, se concentre apenas nas
especificidades do mesmo. Se o procedimento de apreciação prévia do modelo pelo
CNEST não for possível rapidamente, deve avançar-se com a negociação bilateral
INE/Potencial ODINE para preparação do modelo específico de decreto executivo a
enviar ao CNEST para apreciação final.
5. Apreciação e análise das propostas dos modelos
O Perito Principal 2, Dr. Fernando Casimiro, apresentou uma proposta constituída por 3
quadros que deverão ser utilizados necessariamente pelos potenciais ODINE e
preferencialmente por todo o SEN, tendo em conta as obrigações de planeamento e
avaliação decorrentes da lei do SEN. De notar que, enquanto o INE tem orçamento
próprio e todas as suas actividades estão orientadas para a actividade estatística, o
mesmo não se passa com todos os potenciais ODINE, pelo que é necessário haver um
conjunto de instrumentos adequados a esta realidade.
O GTINE considerou que estes novos instrumentos deverão ser preparados para
utilização harmonizada por todo o SEN.
Este conjunto de quadros foi devidamente analisado pelo GTINE e será objecto de
acções específicas de formação, de modo a ser utilizado experimentalmente para a
elaboração do plano de actividades de 2014.
a) Quadro 1 - Descrição das Actividades Estatísticas Previstas
Analisou-se a proposta deste quadro, cuja estrutura apresenta de forma codificada a
designação das actividades, a descrição das mesmas, a entidade responsável palas
actividades, o tipo de operação estatística, o nº de unidades observadas, o nº de variáveis
observadas, o período da referência, a periodicidade, entre outros elementos.
b) Quadro 2 - Descrição dos Custos das Actividades Estatísticas Previstas
Trata-se de um instrumento de planificação que se pretende venha a ser aplicado na
preparação/previsão, implementação e balanço dos orçamentos inerentes à produção
estatística. A proposta do instrumento em questão foi igualmente objecto de análise do
GTINE, não tendo sido objecto de alterações quanto ao conteúdo do quadro.
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c) Quadro 3 - Plano de Difusão das Actividades Estatísticas Previstas
Foi analisado o quadro sobre o Plano de Difusão das Actividades Estatísticas Previstas.
É um quadro codificado que espelha a designação da publicação, o tipo de publicação, a
descrição, a entidade responsável, o período de referência, a periodicidade, a data de
disponibilização, entre outros elementos.
6. Plano de Acção para o próximo período, 1 de Novembro de 2013 – 31 de
Janeiro de 2014
A Drª. Maria Arminda de Sousa, PP1, falou do compromisso de no próximo período se
confirmar a missão e a visão, e se elaborarem os planos estratégicos. Irá dar-se início à
elaboração dos planos de acção, assim como do plano de formação, a serem elaborados
e aprovados pelo INE. Estes passos vão requerer, obviamente, o envolvimento de todos
membros do GTINE e não só, na análise sobre as acções futuras (o que se pretende
fazer em termos de produção estatística e em termos organizacionais) tendo como base
as propostas delineadas pelos consultores.
O Dr. Fernando Casimiro, PP2, tomou a palavra para falar dos encontros bilaterais
entre o INE e os onze potenciais Órgãos Delegados do INE (ODINE). Considerou que o
processo está a evoluir num bom ritmo, tirando o facto de haver necessidade de
marcações de três encontros, devido aos adiamentos por parte dos potenciais ODINE.
Depois desta fase de encontros bilaterais, vai realizar-se um Seminário/Workshop com a
participação dos onze potenciais ODINE, Ministério das Finanças e MPDT. De seguida,
haverá outra fase de encontros institucionais, a nível das Direcções do INE e do
potencial ODINE, para se discutir mais concretamente os elementos específicos da
delegação de competências, designadamente as obrigações decorrentes da sua
implementação, bem como a proposta de decreto executivo.
7. Documentos para divulgação no portal do INE
Reforçou-se a necessidade de se actualizar o portal do INE com a inserção do Roteiro e
do Diagnóstico do SEN, logo que aprovado pelo CNEST, e da informação mais recente
sobre o trabalho referente ao Projecto/Componente.
8. Diversos
d) Seminários com os potenciais ODINE
Informou-se sobre a preparação em curso da realização de um seminário sobre a
constituição dos Órgãos Delegados do Instituto Nacional de Estatística. O seminário
terá como objectivos sensibilizar os participantes sobre o processo da elaboração e
implementação da ENDE; apresentar o Roteiro da ENDE; apresentar o Relatório de
Diagnóstico sobre os potenciais ODINE e discutir sobre as melhores formas de
ultrapassar os problemas relevantes identificados; e ouvir a experiência do Ministério da
Agricultura e da Hotelaria e Turismo na recolha, tratamento e difusão de dados.
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e) Ponto de situação dos encontros bilaterais
Informou-se que, antes do seminário, estão a ser realizados no INE encontros bilaterais
entre os potenciais ODINE e o INE com intuito de apresentar os passos seguintes do
processo de delegação das competências do INE, obter resposta/reacção sobre o
Diagnóstico realizado e validar o número do pessoal que trata das estatísticas sectoriais
ao nível das províncias. Foram realizados um total de sete encontros bilaterais.
Esgotados os pontos constantes da agenda, deu-se por encerrada a reunião.
Acrónimos e Siglas
CNEST - Conselho Nacional de Estatistica
DPC - Departamento de Planeamento e Cooperação
DCNCE - Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística
DEEF - Departamento de Estatísticas Económicas e Financeiras
DMET - Documento Metodológico das Operações Estatísticas
DEDS - Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais
ENDE - Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatístico
FUE - Ficheiro de Unidades Estatísticas
GTINE - Grupo Técnico do INE
GCD - Gabinete do Conselho Directivo
GEPE - Gabinete de Estudo, Planeamento e Estatística
IAHE - Inquérito Anual Harmonizado às Empresas
MCD - Missões de Curta Duração
MPDT - Ministério do Planeamento e do Desenvolvimento Territorial
ODINE - Órgãos Delegados do INE
SEN - Sistema Estatístico Nacional
SPINE - Serviços Provinciais do INE
Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 06 de Novembro de 2013
Elaborada por:
Alcides J. Capoti
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