MINISTÉRIO DO PLANEAMENTO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

Seminário de capacitação sobre recolha de dados do
Sistema de Indicadores da Criança Angolana - SICA
CONCLUSÕES

Durante o seminário foram abordados vários temas com o objectivo central de
mostrar aos participantes a importância do SICA e orientar os sectores para
contribuir na melhoria da recolha de dados para a operacionalidade da base de
dados.

Após discussão e vários debates em torno dos temas chegou-se as seguintes
conclusões:

1. Para que a base do SICA seja rica e cumpra com os objectivos que
levaram a sua criação, torna-se necessária a participação activa dos
sectores membros do CNAC, no sentido de fornecerem regularmente
dados actualizados.

2. A qualidade dos dados recolhidos, deve ser definida pelos seguintes
critérios:

pontualidade,

acessibilidade,

clareza,

comparabilidade,

coerência e abrangência.
3. O SICA também permite monitorar o MAC, pois vai regularmente avaliar
o progresso do Município em relação ao seu nível inicial, bem como
comparar os seus desempenhos com os de outros municípios.
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RECOMENDAÇÕES

Da discussão e análise dos temas dissertados, os participantes do seminário
recomendaram o seguinte:

1. Os modelos de recolha de dados, conceitos e nomenclaturas utilizadas
pelos sectores devem ser padronizados.

2. Os

sectores

devem

elaborar

estatísticas

que

satisfaçam

as

necessidades do SICA, cumprindo com as normas de qualidade e o grau
de cobertura da informação.

3. Os dados devem sempre ser recolhidos de forma desagregada por
Sexo, Idade, Área de residência (Rural e urbana) e Área geográfica
(província, município, comuna).

4. Reforçar a cooperação entre o INE e os diferentes sectores.

5. Necessidade de troca de experiência entre as áreas produtoras dos
diferentes sectores.

6. Todo sector com alguma dificuldade no processo de recolha e
tratamento de dados, deve solicitar apoio técnico ao INE.

7. Necessidade de recursos humanos com formação direccionada e
recursos financeiros disponíveis de forma a responder a necessidade de
disponibilização de informação estatística á todos os níveis.
8. Maior divulgação do SICA.

Luanda, aos 25 de Maio de 2012
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