Acta da 8ª Reunião do Grupo Técnico do INE-GTINE
Informações Gerais
Reunião:

Assunto:

27/02/2014 – Realizada das 10:10 as 13:30
1. Apresentação e Aprovação da Acta da 7.ª Reunião do GTINE
2. Apreciação do Relatório do 5.º Trimestre, 23 de Outubro de 2013 a
23 de Janeiro de 2014;
3. Proposta do Plano Estratégico, Visão e Objectivos Estratégicos do
INE, já analisados pelos membros do GTINE;
4. Sobre o ponto de Situação do Manual de Procedimentos;
5. Apreciação da Proposta da Delegação de Competências a seis
Potenciais ODINE identificados;
6. Diversos

a)
b)
c)
d)
Solicitada por:
Elaboração da Acta:
Revisão e contribuições:
Local:
Nº
Nome
1
Domingos Constantino
2
Agostinho Sardinha
3
Dulce Alexandre
4
Carlos Pedro
5
Eliana de Carvalho
6
Maria A. de Sousa
7
Fernando Casimiro
8
Nair de Almeida
9
Alcides Capoti
10 Nlandu Mpaka
11 Domingas Francisco
Ausentes justificados
1
Margarida Lourenço
2
Maria de L. Costa

Documentos para divulgação no portal do INE;
Documentos a analisar na próxima reunião do GTINE;
Tarefas a desenvolver na próxima etapa do projecto;
Data da próxima reunião do GTINE.

Domingos Constantino
Nair Almeida
Todos membros
INE – Sala de reuniões do 4º andar
Departamento/Função
Contactos
DPC - Chefe de Dpto.
domingos.constantino@ine.gov.ao/ 927256364
DCNCE - Chefe de Dpto. agostinho.sardinha@ine.gov.ao/923611944
GCD - Chefe de Dpto.
dulce.alexandre@ine.gov.ao
DEEF - Chefe de Divisão carlos.pedro@ ine.gov.ao/923617901
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
DPC – Técnica
Domingas.francisco@ine.gov.ao
DEDS- Chefe de Dpto.
DEEF - Chefe de Dpto.

margarida.lourenço@ine.gov.ao/912342255
maria.costa@ine.gov.ao/ 923505125

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
A reunião realizada no dia 27 de Fevereiro de 2014, teve início as 10 horas e 10 minutos
com a abertura da mesma pelo Dr. Domingos Constantino, Chefe do Departamento de
Planeamento e Cooperação do INE que começou por abordar questões da última reunião
realizada nas antigas instalações do INE, fez menção de que é o primeiro encontro do
ano e no novo edifício, fez referência sobre o primeiro ano de existência do GTINE
nomeado no dia 9 de Fevereiro de 2013 através de um Despacho do Sr. Director Geral
do INE.
Devido a especificidade dos trabalhos que estão a ser desenvolvidos nesta fase de
procedimentos e instrumentos de coordenação estatística, a Dra. Domingas Francisco
foi convidada a participar da reunião por ter assuntos ligados à área sob sua
responsabilidade, Divisão de Planeamento do INE.
Informações Gerais
Neste ponto os presentes tomaram conhecimento das jornadas alusivas à Semana
Angolana de Estatística, com destaque aos dias 6, 8, 13 e 14 de Fevereiro. Esta semana
teve início no dia 6 com a inauguração das novas instalações do INE, por Sua
Excelência Engenheiro José Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola.
No dia 8 assinalou-se a data da passagem de Direcção para Instituto Nacional de
Estatística, a 8 de Fevereiro de 1982.
No dia 11 realizou-se a II Reunião plenária do CNEST onde foram aprovados
importantes documentos ligados ao desenvolvimento do projecto ENDE,
nomeadamente o Roteiro do SEN, o Diagnóstico do INE e dos Potenciais Órgãos
Delegados, foram nomeadas as Comissões Permanentes do CNEST e ainda foi
analisada a CAE Rev2 e aprovada a CPA Rev1.
Dia 13 foi realizado o Seminário do lançamento das Contas Nacionais de Angola 20022010 sob o tema «A Contribuição das Estatísticas Económicas na Monitoria de
Implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017 e na Definição de
Medidas Estruturantes para a Redução da Pobreza em Angola”.
Dia 14 realizou-se a quarta reunião do Comité de Monitoria do projecto ENDE no qual
foi aprovado o relatório do 5º Trimestre, referente ao período de 23 de Outubro de 2013
a 23 de Janeiro de 2014.
Depois das breves informações seguiu-se a apresentação e aprovação da agenda de
trabalhos que ficou assim composta:
1. Apresentação e Aprovação da Acta da 7.ª Reunião do GTINE;
2. Apreciação do Relatório do 5.º Trimestre, 23 de Outubro de 2013 a 23 de
Janeiro de 2014;
3. Proposta do Plano Estratégico, Missão, Visão e Objectivos Estratégicos do
INE, já analisados pelos membros do GTINE
a) Quadros sínteses e planos de acção dos departamentos;
2

b) Matrizes eixos A, B, C Resumo e relatórios síntese
4. Sobre o Ponto de Situação do Manual de Procedimentos
a. Quadro 1- Descrição das actividades previstas;
b. Quadro 2- Descrição dos custos das actividades estatísticas previstas;
c. Quadro 3- Plano de difusão das actividades estatísticas previstas;
d. Quadro 4- Avaliação das actividades previstas;
5. Apreciação da Proposta da Delegação de Competências a Seis Potenciais
ODINE Identificados
6. Diversos
e) Documentos para divulgação no portal do INE;
f) Documentos a analisar na próxima reunião do GTINE;
g) Tarefas a desenvolver na próxima etapa do projecto;
h) Data da próxima reunião do GTINE.
1. Apresentação e Aprovação da Acta da 7.ª Reunião do GTINE
A agenda foi apresentada e aprovada com uma emenda e foi introduzido o ponto
Informações Gerais.
No ponto 5 acrescentou-se a palavra «planeamento» na apreciação da análise das
propostas e modelos.
2. Apreciação do Relatório do 5.º Trimestre, 23 de Outubro de 2013 a 23 de
Janeiro de 2014
O Dr. Domingos Constantino tomou a palavra e fez um resumo das actividades
realizadas no 5º Trimestre do projecto. Começou por falar das Segundas Missões de
Curta Duração (MCD) através dos relatórios apresentados pelos consultores dessas
missões, dos encontros bilaterais com os potenciais Órgãos Delegados do INE
(ODINE), do seminário realizado no ENAD, dos instrumentos de coordenação
estatística e por fim do Plano Estratégico do INE. Salientou que o relatório apresentado
no dia 24 de Fevereiro de 2014 já foi analisado e aprovado pelo Comité de Monitoria do
projecto.
A Dra. Arminda de Sousa, Perita Principal 1 também tomou a palavra e fez uma
abordagem sobre os trabalhos realizados desde Outubro de 2013 a Janeiro de 2014 no
âmbito da ENDE, que se basearam principalmente na elaboração da proposta do Plano
Estratégico com a missão, visão e objectivos estratégicos para os próximos 10 anos.
Quanto às MCD disse ainda que neste trimestre foram realizadas as segundas missões
do IAHE e de actualização do FUE. A realização das MCD estão atrasadas em relação
ao programado, pois já se deveria ter realizado a 3.ª missão do IAHE e a 4.ª do IPI (esta
ultima apenas foi realizada uma missão).
O Dr. Agostinho Sardinha solicitou um esclarecimento sobre a proposta de inclusão da
concepção de um aplicativo informático para a Conjuntura ao Consumidor, no Projecto
financiado pela União Europeia, de modo a evitar custos para o INE. A Dr.ª Arminda
Sousa esclareceu que o Projecto não contempla esta acção.
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O Dr. Fernando Casimiro, PP2 também reforçou a necessidade de dar continuidade ao
processo de implementação dos ODINE, designadamente através do cumprimento do
programa de trabalhos previsto para o corrente trimestre do projecto, com a conclusão
das negociações bilaterais, planeamento e custeio de 2014, aprovação das propostas de
decretos executivos, acções de sensibilização sobre o documento metodológico e sobre
o modelo harmonizado de Anuário Estatístico. Realçou a proposta do plano de
formação não só para os ODINE, mas também para o INE e SPINE, tendo em conta que
as formações transversais devem servir para todas as entidades do SEN.
Nesta perspectiva e tendo em conta a sobrecarga de trabalho decorrente do Censo, o
processo integrado de formação deverá ser iniciado apenas a partir de Setembro do
corrente ano.
3. Proposta do Plano Estratégico, Visão e Objectivos Estratégicos do INE, já
analisados pelos membros do GTINE
A proposta de Plano Estratégico do INE foi apresentada no final de 2013 para discussão
interna, tendo sido remetida a todos os Departamentos para recolha de contribuições.
Os Departamentos também possuem quadros detalhados com os objectivos e
actividades a desenvolver pelo INE de 2014 à 2025 no período de longo prazo.
A fase subsequente dos trabalhos consiste no custeio da actividade estatística.
Ficou acordado que se iriam realizar encontros técnicos entre consultores, Chefes de
Departamentos e técnicos especializados para a análise das actividades e respectivo
cálculo do seu custo.
Para 2014 serão também preenchidos os quadros que se destinam ao Plano de
Actividades para 2014.
Foi aprovado o seguinte calendário:
Departamento
DPC e GCD
DRHAF
DID
DEDS
DEEF
DI
DCNCE
DCIE

Data
3 de Março
5 de Março
6 de Março
7 de Março
10 de Março
11 de Março
12 de Março
13 de Março

4. Sobre o Ponto de Situação dos Manuais de Procedimentos
Ficou acordado que o ano de 2014 será o ano experimental para a implementação de um
novo modelo do Plano de Actividades do INE.
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Assim sendo foi recebido de todos os Departamentos a proposta de actividades de
acordo com o novo quadro de planeamento. Estas propostas necessitam de ser
melhoradas.
As actividades previstas deverão estar acompanhadas da respectiva componente
financeira, que irá permitir avaliar os custos da actividade estatística, por operação
estatística e outras actividades.
O INE está a utilizar os quadros já definidos para os Órgãos Delegados do INE, tendo
sido desdobrado o Quadro 1 no Quadro 1A para as operações estatísticas e o Quadro 1B
para as outras actividades estatísticas (coordenação, gestão de RH, planeamento, etc.).
5. Apreciação das Propostas de Delegação de Competências a Seis Potenciais
ODINE Apresentados
O Perito Principal 2, Dr. Fernando Casimiro, salientou que foram identificados 11
potenciais ODINE nos vários encontros realizados no ano passado; alguns deles ainda
possuem constrangimentos de natureza técnica e de recursos humanos.
Assim, existem actualmente 6 potenciais ODINE que reúnem requisitos mínimos para
o efeito, nomeadamente, MED, MES, MINHOTUR, MINAGRI, MINPET e
MINTRANS. O MES apresentava constrangimentos que estão parcialmente
ultrapassados.
O MINARS não apresenta constrangimentos de natureza técnica mas terá uma nova
área estatística (Deficiência e Reabilitação), pelo que se justifica alguma apreciação
adicional, mas poderá ser adicionado ao anterior grupo dos 6 anteriores Ministérios.
Foram preparadas todas as propostas individualizadas de decreto executivo que deverão
ser analisadas de imediato entre o INE e cada ODINE. Estas propostas estão num único
documento composto por 3 partes: fundamentação da decisão do INE em fazer a
delegação de competências, decreto executivo propriamente dito e protocolo anexo ao
decreto executivo, o qual estabelece as normas específicas de relacionamento entre o
INE e o ODINE.
Cada documento composto por estas três partes deve colher parecer favorável e formal
do CNEST, antes de seguir para aprovação pelos respectivos Ministros.
6. Diversos
a) Portal do INE
Nota-se que existe alguma desconfiguração e lacunas na divulgação dos documentos
que são enviados para o portal.
Os presentes tomaram conhecimento que existe uma incompatibilidade de funções entre
a área responsável do INE e a UNIBIT, aquando da actualização do portal do INE, que
está a dar lugar a falhas de inserção e divulgação de alguns documentos actuais do
projecto no portal.
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b) Documentos a analisar na próxima reunião do GTINE
Ficou assente de que os documentos para a próxima reunião do GTINE serão enviados
em tempo oportuno.
c) Tarefas a desenvolver na próxima etapa
Está prevista para a próxima etapa os encontros técnicos entre os consultores e os
Chefes de Departamento com a descrição das actividades previstas para o novo modelo
de planeamento do INE e respectivo custeio.
Com os potenciais ODINE está prevista uma acção de formação para aqueles sectores
que não estiveram presentes aquando do primeiro encontro nas antigas instalações do
INE, relacionada com formação sobre planeamento e custeio de actividades.
d) Data da próxima reunião do GTINE.
Ficou acordado que a próxima reunião do GTINE deverá ser anunciada em data e hora a
confirmar posteriormente.
Deliberações
1.Quanto as MCD estão todas equilibradas relativamente ao número de missões
realizadas, apenas o IPI, encontra-se muito atrasado porque somente foi realizada a
primeira missão.
2.Ficou acordado que se deverá entrar em contacto com a responsável pela actualização
dos documentos inseridos no portal do INE, para manter a informação sempre
actualizada.
Acrónimos e Siglas
CNEST - Conselho Nacional de Estatística
CPA-Classificação das Profissões em Angola
CAE-Classificação das Actividades Económicas
DPC - Departamento de Planeamento e Cooperação
DCNCE - Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística
DEEF - Departamento de Estatísticas Económicas e Financeiras
DCIE-Departamento de Censos e Inquéritos Especiais
DID- departamento de informação e difusão
DI- Departamento de Informática
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
IPI- Índice do Preço Industrial
MCD - Missões de Curta Duração
MED-Ministério da Educação
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MES-Ministério do Ensino Superior
MINHOTUR-Ministério da Hotelaria e Turismo
MINAGRI-Ministério da Agricultura
MINPET-Ministério dos Petróleos
MINTRANS-Ministério dos Transportes
ODINE - Órgãos Delegados do INE
RGPH/14 – Recenseamento Geral da População e Habitação 2014
SPINE - Serviços Provinciais do INE

Instituto Nacional de Estatística, em Luanda, 20 de Março de 2014
Elaborada por:
Nair de Almeida
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