INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Grupo Técnico do INE-GTINE para a ENDE
Estrutura Organizacional de Formulação e Implementação da ENDE e Repartição
de Tarefas

Princípios
A estrutura organizacional de elaboração da ENDE foi definida tendo presente a realidade do
Sistema Estatístico de Angola e os seguintes princípios:
1. A ENDE engloba todo o Sistema Estatístico Nacional;
2. É um processo participativo, pelo que tem de estar assegurada a colaboração dos
principais parceiros;
3. É um processo de mudança pelo que terá de ser assumido por todas as partes
intervenientes, com validação e aprovação de cada etapa.
Estrutura Organizacional e Funções
O Conselho de Ministros define a visão a longo prazo do S.E.N. e aprova os documentos de
cada fase de formulação da ENDE.
A formulação e implementação da ENDE são supervisionadas e validadas pelo Conselho
Nacional de Estatística, pelo Director-geral e Conselho Directivo do INE.
O Conselho Nacional de Estatística é composto pelos principais produtores e utilizadores de
estatísticas e outros parceiros, e compete-lhe:

o

A advocacia da ENDE;

o

Garantir a adequação da ENDE aos seus objectivos;

o

Supervisionar os trabalhos da ENDE e coordenar a nível do S.E.N.;

o

Validar o Roteiro da ENDE;

o

Validar o Diagnóstico, Plano Estratégico e Planos de Acção do S.E.N.;

o

Acompanhar a execução da ENDE.
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O Conselho Directivo do INE é composto pelo Director-geral, pelos Directores-gerais adjuntos,
pelos Chefes de Departamento e por 2 vogais nomeados pelo Ministro do Planeamento.

Ao Director-Geral e ao Conselho Directivo compete:
o

A advocacia da ENDE;

o

Orientar, coordenar e aprovar os trabalhos da ENDE no INE, serviços centrais e
SPINE;

o

Acompanhar a execução da ENDE.

Os trabalhos técnicos estão a cargo de uma Comissão do CNEST criada para o efeito, designada
por Comissão ENDE, e do Grupo Técnico do INE, apoiado em grupos e ateliers de trabalho no
INE, BNA e nos sectores de estatística dos Ministérios e assistência técnica internacional. Os
parceiros para o desenvolvimento serão convidados também para integrarem estes grupos.
A Comissão ENDE é constituída por um núcleo permanente de membros do CNEST composto
pelo BNA e Ministérios das Finanças, Saúde, Educação, Trabalho, Agricultura e alargado a
outros membros consoante a natureza do trabalho em apreciação. Conta com apoio de
assistência técnica internacional.
Compete-lhe:
o

Realizar o diagnóstico do BNA e dos Sectores de Estatística dos Ministérios;

o

Elaborar propostas de estratégias e de planos de acção para o BNA e os ODINE;

o

Colaborar com o Grupo Técnico do INE na apresentação do Diagnóstico do
S.E.N. e na definição de objectivos estratégicos e planos de acção para o S.E.N.

o

Acompanhar a execução da ENDE.

O Grupo Técnico do INE (GTINE) foi designado pelo Director-geral do INE e é constituído
por: Chefes dos Departamentos de Planeamento e Cooperação, das Contas Nacionais e
Coordenação Estatística, das Estatísticas Demográficas e Sociais e das Estatísticas Económicas
e Financeiras; Chefe do Gabinete do Conselho Directivo; 2 Chefes de Divisão; três técnicos
superiores. Este GT conta com o apoio de assistência técnica internacional.
Compete-lhe:
o

Realizar o diagnóstico do INE, serviços centrais e serviços provinciais;

o

Elaborar propostas de estratégias e de planos de acção para o INE;

o

Elaborar o Diagnóstico e os Planos Estratégicos e de Acção para o S.E.N., com a
colaboração da Comissão ENDE;

o

Acompanhar a execução da ENDE.

O Comité de Monitoria do projecto/componente de assistência técnica aos trabalhos da
ENDE tem como funções seguir a execução das actividades previstas nos Termos de Referência
e tomar as decisões estratégicas necessárias para que se alcancem os resultados previstos.
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