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Nota Introdutória 

O ano findo foi de certo modo marcado com adversidades em virtude do passamento 
físico da ex-Directora Geral do INE, de trabalhadores e de familiares. Apesar deste e de 
outros acontecimentos foi dos que teve grandes desafios para o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), em virtude de alcançar resultados significativos no plano de 
actividades de 2011, em produzir informação estatística oficial com qualidade e 
disponibilizá-la à tempo aos usuários nacionais e internacionais. 
 
Assim, o ano de 2011 foi caracterizado por uma série de acções, que pela sua dimensão 
e importância constituem o eixo para a concretização plena dos objectivos traçados no 
Plano de Actividades aprovado para este período.  
 
No âmbito dos Censos e Inquéritos, destaca-se a preparação do Recenseamento Geral da 
População e Habitação, actualização da cartografia, elaboração do plano estratégico 
para RGPH e do manual de formação para os agentes Cartógrafos. É sem dúvida a 
principal actividade impulsionadora para o desenvolvimento do Sistema Estatístico 
Nacional.  
 
Foram publicados os resultados definitivos do Inquérito de Bem-estar da População 
(IBEP) uma das maiores operações estatísticas realizadas nos últimos anos. Assim, no 
dia 06 de Setembro, na Escola Nacional de Administração (ENAD), fez-se a 
apresentação e o lançamento destes resultados através dos relatórios I e II do referido 
Inquérito. Os seus resultados produzem efeitos positivos na disponibilização de 
informação de carácter económico e social aos órgãos de decisão, utilizadores e 
produtores de informação estatística. A actividade foi brindada com a presença de Sua 
Excia Srª Ana Dias Lourenço Ministra do Planeamento onde estiveram presentes 
igualmente membros do executivo, parlamentares, responsáveis de organismos 
sectoriais, académicos, estudantes e organismos internacionais.  

No mesmo dia foi feita a apresentação do lançamento do SITE do INE onde serão 
disseminados os produtos e informação útil das realizações do INE. 
 
No quadro do plano estratégico de Sistemas e Tecnologias de Informação, foram 
desenvolvidos programas especiais de treino e formação, com vista a aumentar a 
habilidade do pessoal dos serviços Centrais, no uso da informática e tecnologias de 
informação. Foram instalados 19 novos servidores no quadro do projecto PESI do INE, 
e da empresa Sinfic na recuperação do servidor, na limpeza da base de dados geográfica 
e na instalação do pacote de ARGIS nos PC de utilizadores da Divisão da Cartografia. 
 
No que diz respeito ao novo edifício SEDE do INE, a sua construção está de acordo 
com o projectado em termos de calendarização.  
 
Quanto aos SPINE´s, foram abertos para o seu funcionamento nas províncias do 
Huambo, Cabinda, Benguela, Namibe, Cunene e Kuando Kubango, criando condições 
para a construção do edifício para os Serviços Provinciais do INE nas províncias de 
Benguela, Lunda – Sul, Malanje, Huambo, Namibe e Cunene. 
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No âmbito das Contas Nacionais e Coordenação Estatística, destaca-se a consolidação 
do Projecto de Contas Nacionais Anuais, que é sem dúvidas a principal actividade 
realizada cujos resultados, Indicadores das Contas Nacionais 2010, se prevêem divulgar 
oficialmente em finais de 2012. Destaca-se igualmente a elaboração da estrutura da 
Classificação Nacional de Bens e Serviços – CNBS. 
A informação, ao público, quer relacionada com o IPC como a relacionada com o IPG 
assim como os respectivos Boletins mensais é regular. 
 
Está em curso a execução do Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos aos 
quadros de direcção, chefia e técnicos no âmbito do projecto Sistema Integrado de 
Recursos Humanos (SIRH) para o reforço e orientação da capacidade instalada. 
 
No que tange as estatísticas demográficas e sociais, destaca-se o Inquérito ao Emprego 
em Angola (IEA) 2011 que tem o trabalho de campo concluído estando em curso as 
actividades de tratamento da informação. Relativamente aos dois anos precedentes está 
em curso a elaboração do relatório final acoplado 2009/2010.  
 
No que diz respeito ao Inquérito aos Agregados Familiares – QUIBBII, os dados 
referentes as 18 províncias foram recolhidos e está em curso o tratamento da 
informação.  
 
Está consignada a Gestão do Sistema de Indicadores da Criança Angolana, que servirá 
para monitorar os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio e os 11 compromissos de 
apoio a sobrevivência, protecção e desenvolvimento da criança. 
 
A produção de estatísticas correntes é uma actividade prioritária e contínua para os 
indicadores económicos e sociais aos utilizadores da informação estatística e ao Sistema 
Estatístico Nacional. 
 
Para capacitação dos quadros, técnicos de diferentes unidades do INE participaram em 
vários workshops, seminários, visitas de trabalho e encontros de disseminação a nível 
interno e externo.  
 
A preparação da ENDE, com o apoio do Consórcio Paris 21 foi elaborado um esboço 
integrando uma visão e opções estratégicas coerentes com os novos desafios que se 
colocam ao Sistema Estatístico Nacional, bem como os respectivos planos plurianuais e 
anuais de produção estatística. Foram ainda desencadeadas as tarefas previstas na 1ª 
fase do roteiro e metodologias propostos pelo PARIS21 (Advocacia e sensibilização dos 
decisores, produtores e utilizadores preferenciais da Informação Estatística). A 2ª fase 
diz respeito ao aprofundamento do diagnóstico da situação; a 3ª fase refere-se a 
definição da missão, visão estratégica, resultados e prioridades; 4ª fase tem a ver com o 
desenvolvimento do plano de implementação – perspectiva técnica, organizacional, 
financeira, temporal; 5ª fase será a de Implementação monitoria e avaliação do 
processo.    
 
No âmbito da preparação deste importante instrumento, a União Europeia, através do X 
FED, em colaboração estreita com o INE, está a efectuar a elaboração dos termos de 
referência dos perfis dos consultores para o apoio e assistência técnica para a sua 
implementação. 



INE – Relatório Anual de Actividades de 2011  
10

 

Actividades Desenvolvidas 

1. Coordenação, Controlo e Avaliação 

1.1- Missões Externas 

O INE esteve presente em várias reuniões e seminários internacionais dos quais se 
destacaram os seguintes: 
 

� Workshop Contas Nacionais provisórias nos PALOP, de 24-28 de Janeiro 
em S. Tomé e Príncipe; 

� Workshop, harmonizado de estatística macroeconómica, 08-11 de Fevereiro 
– Johannesburg, África do Sul; 

� Workshop sobre Implementação da Estratégia da ENDE, 10-11 de Março 
Johannesburg, África do Sul; 

� Apresentação dos dados do IV Censo de Cabo Verde 30 de Março, Praia - 
Cabo Verde; 

� 3ª Conferência Internacional sobre troca de Dados Estatísticos e Meta-Dados 
(SDMX)  02-04 Washington – EUA; 

� Curso de Compilação do PIB de 12-16 de Setembro, Dar-es-Salam - 
Tanzânia; 

� Seminário sobre Conceitos, Nomenclaturas e Métodos de Harmonização 23 
de Maio à 03 de Junho, Praia, Cabo-Verde; 

� Workshop sobre Estatística Culturais, de 14-17 de Junho em Adis-Abeba, 
Etiópia; 

� Workshop sobre Integração da População, de 18-23 de Julho em Lomé - 
Togo; 

� Simpósio Regional sobre Desenvolvimento Humano, de 21-24 de Junho 
Kigali-Ruanda; 

� Seminário sobre Programação e Políticas Financeiras, de 27 de Junho a 08 
de Julho, Lisboa-Portugal; 

� 2ª Reunião Preparatória sobre o VII Simpósio de 04 - 07 de Setembro, em 
Cape-Town, África do Sul; 

� Curso de Desenvolvimento de Habilidades em Pesquisa CDHP- 25ª Edição, 
Rio de Janeiro - Brasil; 

� Workshop sobre IPC de 10-13 de Outubro, em Istambul-Turkia; 

� Participação na fase da colecta de dados Estatísticos do Censo da África do 
Sul, de 10 de Outubro a 24 de Novembro, África do Sul; 

� Workshop sobre Implementação de Ferramentas de Estatísticas Regionais 
para Capacitação Estatística, de 18- 21 de Outubro, em Kigali - Rwanda; 

� IV Reunião do Comité de Pilotagem PIR-PALOP/ENDE, de 24-26 de 
Outubro, Praia, Cabo-Verde; 

� Censo Populacional e Habitação, 31-10 á 04 -11, na África do Sul; 
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� Reunião do Grupo Africano sobre Estatística e Recursos Humanos, de 24-26 
de Novembro, nos Camarões-Yaoundé.  

� Reunião sobre adopção da Carta Africana de Estatística, realizada de 05 a 08 
de Dezembro, em Abidjan – Costa do Marfim; 

� 3ª Reunião preparatória sobre o 7º Simpósio de 14 a 15 de Dezembro, 
Johannesburg, África do Sul; 

� Reunião de formação sobre Estatísticas de Infra-estruturas e de Sistemas de 
Informação de 12 a 16 de Dezembro, Yaoundé – Camarões; 

� Workshop regional sobre Micro - dados para o Censo, de 12 a 16 de 
Dezembro, Addis – Abeba, Etiópia; 

 

1.2- Missões Internas 

     Organizou reuniões e seminários internacionais dos quais se destacaram os seguintes: 

� Continuação da preparação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento; 

� Missão de Assistência Técnica sobre Macro- Análises; 

� Missão de Assistência Técnica sobre preparação dos Dados para a 
elaboração das Contas Nacionais – 2009; 

�  Missão de Assistência Técnica em Formação ON JOB; 

� Missão de Assistência Técnica sobre Diagnóstico para a implementação do 
PIB trimestral; 

� Formação de Amostragem e Extrapolação; 

� Gestão da Mudança; 

� Tomada de Decisão; 

� Compilação das contas definitivas 2009; 

� Missão de Assistência Técnica para a preparação dos Dados para a 
elaboração das Contas Preliminares 2010; 

� Missão de Assistência Técnica sobre PIB trimestral; 

� Missão de Assistência Técnica sobre compilação das Contas Nacionais 
preliminares de 2010; 

� Preparação da Semana Africana de Estatística; 

� Preparação do Dia Mundial de Estatística; 

� Preparação da Semana Angolana de Estatística. 

 

2. Apoio Institucional 

2.1- Planeamento Estratégico  
 
No que diz respeito ao planeamento estratégico foram elaborados documentos 
fundamentais, designadamente: 
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� No domínio da ENDE, no que diz respeito à elaboração da ENDE, (integrando 
uma visão e opções estratégicas coerentes com os novos desafios que se colocam 
ao Sistema Estatístico Nacional, bem como os respectivos planos plurianuais e 
anuais de produção estatística), foram desencadeadas as tarefas previstas na 1ª 
fase do roteiro e metodologias propostos pelo PARIS21 (Advocacia e 
sensibilização dos decisores, produtores e utilizadores preferenciais da 
Informação Estatística), 2ª fase diz respeito ao aprofundamento do diagnóstico 
da situação; 3ª fase refere-se a Definição da missão visão estratégica, resultados 
e prioridades; 4ª fase tem a ver com o desenvolvimento do plano de 
implementação – perspectiva técnica, organizacional, financeira, temporal; 5ª 
fase será a de Implementação monitoria e avaliação do processo.    
 

� X FED – em fase de implementação. Está em curso a elaboração dos termos de 
referência para o perfil dos Consultores para assistência técnica, as actividades 
que estão inseridas na convenção de financiamento nº AO/FED/2009/021-626, 
para apoio e ajuda técnica e financeira ao desenvolvimento das capacidades 
institucionais no quadro da modernização da Função Pública em matéria de 
Planificação em Angola;   
 

� Plano Estratégico do Sistema de Informação; 

� Criação de um gabinete para o programa Global do RGPH. 

 

2.2- Tecnologias de Informação e Informática 

As actividades que se destacaram no âmbito do tratamento de informação e manutenção 
de bases de dados em diferentes áreas de produção estatística foram: 
 
� Aumento do parque de equipamento informático; 

� Assistência técnica nas máquinas de utilizadores do INE em Windows e 
Microsoft office nas salas e resoluções de alguns problemas hardware; 

� Instalação de servidores e redes; 

� Desenho e preparação de “Data Center”; 

� Especificações e desenho do servidor; 

� Especificação e desenho de rede; 

� Elaboração de especificações e apoio na análise e selecção de produtos e 
serviços; 

� Sistema de Correio Electrónico; 

� Actualização, automatização e distribuição de SW; 

� Acompanhamento da empresa Compuserv na montagem e instalação de 19 
novos servidores no quadro do projecto PESI do INE; 

� Produção de meta dados das Contas Nacionais; 

� Produção da Web Site do INE; 

� Produção da aplicação dos indicadores de Angola; 
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� Processamento de dados do inquérito de produção industrial; 

� Processamento dos dados do inquérito ao Emprego em Angola e QUIBB; 

�  Assistência técnica e manutenção na migração do aplicativo do SIE e RGE no 
servidor novo; 

� Formação “on  Job”; 

� Formação de Utilizadores 

� Procedimentos de “backup”. 

 
 

2.3- Planeamento e Gestão 

No âmbito das actividades do planeamento e gestão foram realizadas as seguintes:  

� Implementação do sistema de planeamento, controlo e avaliação da execução 
dos planos de actividades do INE;  

� Elaboração dos relatórios anual e plurianual de balanços mensais de actividades 
do INE referentes ao exercício de 2011; 

� Acompanhamento dos relatórios anual e plurianual de prestação de contas sobre 
a execução do orçamento do INE referentes ao exercício de 2011; 

� Preparação das reuniões de apoio institucional e instrumental do Conselho 
Directivo do INE e acompanhamento da execução das respectivas deliberações. 

 
 

2.4 Relações Internacionais e Cooperação 

Durante o período em referência, o INE obteve alguns acordos de cooperação e 
programas de assistência técnica, destacaram-se as seguintes actividades: 

� Missão de Assistência Técnica de Consultores Portugueses para o Sistema  
Integrado  de Recursos Humanos; 

� Missão de Assistência Técnica de consultores Brasileiros, no âmbito das Contas 
Nacionais; 

� Missão de Assistência Técnica sobre Plano Estratégico do Sistema de 
Informação; 

� Consultoria permanente e de curta duração de duas consultoras brasileiras para 
apoio à revisão do plano tabular do Inquérito ao Emprego (IE); 

� Representação do INE em missões Internacionais e visitas de trabalho no âmbito  
da cooperação bilateral; 

� Assistência Técnica de Consultores Brasileiros, ao Censo Geral da População e 
Habitação. 
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3. Infra-estruturas Estatísticas 

3.1 Coordenação Estatística 

Neste âmbito destacaram-se as seguintes acções: 

� Actualização do Ficheiro de Unidade Estatísticas Empresariais recorrendo ao 
registo estatístico de empresas, fontes administrativas e a Inquéritos 
Económicos; 

� Consolidação da produção de Contas Nacionais anuais baseadas no SCN93; 
� Continuação dos Inquéritos de Conjuntura Económica aos sectores da indústria 

extractiva, indústria transformadora, construção, comércio, turismo e 
transportes; 

 
� Gestão e Manutenção contínua do Ficheiro Central de Unidades Estatísticas 

Empresariais, FUE; 

� Recolha e registo contínuo dos instrumentos de notação estatística utilizados no 
Sistema Estatístico Nacional (SEN); 

� Gestão permanente do Ficheiro de Unidades Estatísticas empresariais com dados 
dos Inquéritos às empresas e actos administrativos de Registos Estatísticos de 
Empresas (RGE). 

 

3.2 Bases Cartográficas Censitárias  

No cumprimento desta tarefa, foi prestada principal atenção na actualização da Base 
Cartográfica Censitária para a preparação do RGPH aproveitando as operações de 
campo realizadas nos inquéritos, correcção da DPA e introdução de novos dados 
referentes ao seccionamento mais actualizados, trabalhos de apoio a IEA, reprodução de 
croquis e acompanhamento de campo, vectorização e produção de layouts das cidades 
de N’Dalatando, Camabatela, Dondo, Alto Dondo e Golungo Alto.  
 
Conclusão da actualização cartográfica das ortofotomapas das cidades supracitadas, 
assim como a digitalização das mesmas cidades, produção de Layouts e a conclusão dos 
manuais de procedimentos sobre actualização da cartografia censitária em Angola. 
 
 
  4. Produção Estatística 

 
 

  4.1 Estatísticas Demográficas e Sociais 

Foram realizadas as seguintes actividades: 
 

� Realização do Inquérito ao Emprego em Angola com cobertura nacional; 

� Produção de Estatísticas Sociais 2009; 
� Produção de estatísticas Vitais; 
� Sistema de Indicadores da Criança Angolana (SICA), produzir e publicar 

indicadores sobre os 11 compromissos da criança angolana. 
� Publicações dos perfis sócio – demográficos (habitação, saneamento, género 

e agricultura); 
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� Estatísticas do trabalho e salários; 
� Recolha de dados do Inquérito aos Agregados Familiares – QUIBB II, nas 

18 províncias do país; 
� Capacitação Técnica na área de tratamento e análise de dados; 
 
 
4.2 Estatísticas Económicas e Financeiras 

 
Neste domínio foram realizadas as seguintes actividades: 

� Elaboração de Notas de Imprensa mensais do Índice de Preços no 
Consumidor (IPC) da cidade de Luanda, (Jan / Dez de 2011); 

� Elaboração de Notas de Imprensa Quinzenais do Índice de Preços no 
Consumidor (IPC) da cidade de Luanda, (Jan / Dez de 2011); 

� Boletins Mensais do IPC de Luanda (Jan / Dez de 2011); 

� Folhas de Informação Rápida Mensais do Índice de Preços Grossista (IPG) 
(Julho de 2011);    

� Índice de Preços Agregados (IPA); 

� Continua a recolha de dados sobre o Inquérito Anual Harmonizado às 
Empresas, referente ao ano de 2010, consequentemente a sua codificação e 
digitação; 

� Boletim Anual das Estatísticas do Comércio Externo de 2010; 

� Elaboração dos Boletins Trimestrais do IPI do ano 2010; 

� Elaboração dos Boletins Trimestrais do IPI do I, II e III trimestres de 2011; 

� Realização do (IAHE) 2009 e 2010; 

� Tratamento dos dados do (IAHE) 2009. 

 

4.3 Censos e Inquéritos 

 
Preparação do Censo Geral da População e Habitação. 
Conclusão do plano estratégico para RGPH e do manual de formação para os 
agentes cartográficos, revisão dos questionários e manual para o Recenseamento 
Geral da população e Habitação, actualização da base de informação 
georreferenciada, seccionamento nas 18 províncias. 

 
 

5. Contas Nacionais 

 
No que concerne as Contas Nacionais, no período em análise destacaram-se as 
seguintes actividades: 

 
• Implementação do Sistema de Indicadores das Contas Nacionais 2009 – 2010; 
• Elaborada a Folha de Informação Rápida da Conjuntura Económica referente ao 

2º trimestre de 2011; 
• Elaboração da Síntese Económica referente ao 2º semestre de 2010; 
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• Contas Nacionais de 2009 definitivas elaboradas e recolha de informação 
referente a 2010 em curso; 

• Recolha de dados do Inquérito de Conjuntura referente ao 3º trimestre de 2011; 
• Continuação da recolha de informação referente a 2010, incluindo o Inquérito 

Anual Harmonizado às Empresas e o Inquérito de Actualização do FUE; 
• Digitação e tratamento da informação contabilística de 2010; 
• Elaboração da estrutura da Classificação Nacional de Bens e Serviços – CNBS; 
• Realização conjunta com o DEEF, dos Inquéritos IAHE e IAFUE referentes a 

2009 e 2010; 
• Estatísticas do FUE 2006 – 2009. 

 
6. Difusão Estatística 

A Difusão Estatística é uma actividade que tem por objectivo colocar a disposição dos 
utilizadores a Informação Estatística produzida pelo INE. Neste âmbito foi realizado um 
conjunto de acções e tarefas que se consubstanciam no seguinte: 
 
� A publicação do Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE) 2005-2008; 

� O lançamento dos Relatórios I e II IBEP; 

� Nota de Imprensa do IPG Dezembro 2011; 

� Nota de Imprensa disponível até Dez 2010; 

� Boletim do IPC disponível até Dez 2010;  

� A página Web com linguagens de criação HTML e CSS foi concluída com 
sucesso e lançada a 06 de Setembro de 2011; 

� Índice de Preços Grossistas IPG; 

� Publicação das FIR de Conjuntura do I, II e III trimestres de 2011; 

� Anuário Estatístico do Comércio Externo de 2010, e FIR do I e II trimestre de 
2011; 

� FIR Trimestral do Comércio Externo; 

� Impressão dos serviços de artes gráficas dos diferentes Departamentos, tais 
como instrumentos de notação, manuais, documentos administrativos, etc; 

� Reprodução de todo o material produzido pelo INE; 

� Boletim de Estatísticas Sociais; 

� Apoio às actividades do Dia Africano de Estatística 2011; 

� Semana Angolana de estatísticas; 

� Dia Mundial de Estatística. 
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7. Gestão Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos 
 

7.1 Recursos Humanos 
 

O quadro de pessoal do INE caracteriza-se em efectivos e contratados. Até Dezembro 
de 2011 o quadro do pessoal situa-se em 239 funcionários dos quais 180 do quadro e 59 
contratados, isto é, 42% a razão entre estas duas categorias. Contam-se ainda 70 
funcionários das diversas províncias perfazendo neste caso 309 o total geral do pessoal 
do INE em 2011.  
 

Quadro n.º 1 – N.º de Pessoal ao Serviço por sexo e UOs 

Unidades Orgânicas M H MH  % M % H 

 1 2        3 4=1/3*100 5=2/3*100 

Direcção Geral 1 2        3 33 67 
Gabinete do Conselho Directivo 4 5 9 44 56 
Planeamento e Cooperação 3 3 6 50 50 
Recursos Humanos, Adm. e Finanças 13 24 37                   35 65 
Contas Nacionais e Coord. Estatística 14 24 38 37 63 
Estatísticas Económicas e Financeiras 30 23                           53 57 43 
Estatísticas Demográficas e Sociais 8 14 22 36 64 
Censos e Inquéritos Especiais 3 25 28 11 89 
Informação e Difusão 4 14 18 22 78 
Informática 11 14 25 44 56 

Total 91 148                                                      239 38 62 

 
A participação feminina no quadro de pessoal permanente do INE até Dezembro de 
2011é de 38% com relação ao ano passado, visto que houve apenas uma diferença de 9 
em relação ao género masculino. 
 

Gráfico n.º 1 – Pessoal ao Serviço por Sexo e UOs 
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O DCIE é que possui maior participação masculina com 89%, a seguir o DID com 78% 
e depois a DG com 67%. 

 

Quadro n.º 2 – N.º de Pessoal ao Serviço por Níveis de Qualificação e UOs 

 Superior  Médio Outros Total % 

Unidades Orgânicas a b c  d           e=a/d*100 f=b/d*100 g=c/d*100 

Direcção Geral 3 0 0           3        100       - - 
Gabinete do Conselho Directivo 4 0 5           9        44       - 56 
Planeamento e Cooperação 5 1 0           6         83      17 - 
Recursos Humanos, Adm. E Finanças 10 8 19           37         27                 22 51 
Contas Nacionais e Coord. Estatística 20 15 3           38        53                39 8 
Estatísticas Económicas e Financeiras 13 27 13           53         25             50 25 
Estatísticas Demográficas e Sociais 13 5 4           22          59      23 18 
Censos e Inquéritos Especiais 13 12 3           28         46      43 11 
Informação e Difusão 3 3 12           18         17      17 67 
Informática 13 10 2           25         52      40 8 

Total 97 81 
 

61         239         40      34 26 

 
O quadro apresenta uma concentração de técnicos médios no DEEF com 27 
funcionários, num total de 53 trabalhadores. 
 
Por níveis de qualificação o quadro apresenta um índice inferior de técnicos Médios 
Administrativos e Outros, em relação aos técnicos superiores, que se apresenta com 
universo de 40%. 
 
No que respeita ao nível superior a DG apresenta-se com 100%, depois o DPC com 
83%, o DEDS com 59% e o DCNCE com 53% respectivamente. 
 

Gráfico nº 2- Pessoal ao Serviço por Níveis de Qualificação 
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Quanto ao quadro do pessoal administrativo e outros o DRHAF apresenta maior número 
de pessoal com 37 elementos, isto é, representa 51% do total dos trabalhadores desta 
categoria. 

De sublinhar ainda que o DEEF é o que apresenta maior nº de pessoal com 53 
trabalhadores, isto é, 25% do universo do INE. 

 

Quadro n.º 3 – Participação Feminina nos Cargos de Direcção e Chefia 

Funções Homens Mulheres HM %H %M %HM 
 1 2 3 4=1/3*100 5=2/3*100 6=3/2*100 

Directores 2 1 3 67% 33% 14% 

Chefe Departamento 3 2 5 60% 40% 23% 

Chefe Divisão 8 6 14 57% 43% 63% 

Total 13 9 22 59% 41% 100% 

 
Nos cargos de direcção e chefia, a participação feminina é relativamente inferior em 
relação aos homens em todas as suas funções.  
 
 

Gráfico n.º 3 – Participação Feminina nos Cargos Direcção e Chefia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A participação feminina a nível de Direcção e Chefia apresenta-se com um índice de 
41%. Este indicador confere apenas a 9 cargos de Direcção e Chefia nomeados. Destes, 
43% são Chefes de Divisão, 40% Chefes de Departamento e 33% Directores, como 
atrás já se fez referência, é relativamente inferior o equilíbrio das funções entre 
mulheres e homens no INE. 
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7.1.1 Acção Social 

O INE tem disponível um posto médico devidamente equipado, com dois médicos e 
uma enfermeira que prestam serviços de clinica geral (duas vezes por semana) e 
Ginecologia e Obstetrícia (uma vez por semana), beneficiando os trabalhadores e seus 
familiares directos e funcionários do Ministério do Planeamento. Tem também um stock 
de medicamentos de acesso gratuito de acordo com as prescrições médicas.  
 
Assim sendo, o INE beneficiou durante o ano em referência de assistência médica e 
medicamentosa no centro médico existente no edifício sede. Foram efectuadas 270 
consultas de clínica geral, ginecologia e obstetrícia aos trabalhadores e familiares para 
além da assistência e prestação diária dos serviços de enfermagem. Beneficiam 
igualmente desta componente os trabalhadores e familiares do Ministério do 
Planeamento num total de 266 consultas de clínica geral, ginecologia e obstetrícia, o 
que perfaz um total de 536 trabalhadores assistidos durante o ano de 2011. 
   

7.1.2 Acções de Formação 

No âmbito do plano de formação, tem sido uma prioridade para o desenvolvimento de 
conhecimentos e habilidades técnico-profissionais dos trabalhadores. Assim, o pessoal 
técnico do INE beneficiou de acções de formação no interior e exterior do País. Na 
acção de formação interna beneficiaram 49 técnicos enquanto no exterior beneficiaram 
27 técnicos. 
 
 
Algumas formações beneficiadas pelo INE foram: 
 
- Workshop sobre VMware Infrastructure Essentials; 
 
- Formação em Amostragem e Extrapolação; 
 
- Formação Comportamental – Missão; 
 
- Formação Comportamental - Cultura e Valores;  
 
- Formação Comportamental – Comunicação; 
 
- Formação sobre Liderança de Pessoas; 
 
- Formação sobre Comunicação e Gestão de Equipas, e outros. 
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7.2 Administração e Finanças  

Este item faz parte de um outro documento (Relatório financeiro) 

       7.3   Outras Actividades 
 
As outras actividades relevantes que mereceram destaque durante o ano de 2011 foram: 
 
- Visita Ministerial à província de Malange aquando do 3º Conselho Consultivo 
alargado do Ministério do Planeamento de 02 à 6 de Novembro de 2011;  
 
- Visita Ministerial ao Brasil no âmbito da Cooperação bilateral Angola-Brasil, de 05 à 
11 de Novembro de 2011 
 
- Visita ao INE de uma missão conjunta SADC-BAD de 27 Novembro à 04 de 
Dezembro no âmbito do reforço da capacidade do SEN. 
 
-Vários encontros com peritos da UNESCO para identificação das necessidades do INE 
na capacitação da força de trabalho na especialidade. 
 

7.4 Parque de Viaturas 

O parque de viaturas do INE, apesar da aquisição nos últimos anos de alguns meios de 
transportes para apoio ao pessoal, assim como apoio ao gabinete, revela-se insuficiente 
para as actividades do INE. O INE tem três miniautocarros para o transporte do pessoal, 
beneficiando os trabalhadores que vivem nas áreas mais distantes, distribuídos por três 
linhas: Cacuaco, Viana, Kilamba- Kiaxi e Benfica.  

O aumento do número de inquéritos e a sua extensão a todas as províncias do país assim 
como a necessidade de preparação de RGPH, mais especificamente a actualização 
cartográfica em todo o território nacional, torna imperativo a necessidade de aquisição 
de mais meios de transporte para o efeito. O quadro abaixo apresenta o estado do parque 
de viatura do INE. 

Quadro nº 9 Existência de Viaturas no Parque do INE 2011 

Marcas Quantidade Bom Estado Mau Estado 

VW Passat 2 2 0 
Toyota Prado 10 8 2 
Toyota Land Cruiser 14 13 1 
Nissan Paladin 8 8 0 
Nissan Tida 2 2 0 
Nissan Patrol 6 5 1 
Ford Everest 4 3 1 
Isuzu Trooper 5 2 3 
JMC  Landwind 3 0 3 
JMC 2 1 1 
Daihatsun Terios 7 5 2 
Hyundai I10 2 2 0 

Hyundai County (Mini-autocarros) 3 3 0 

TOTAL 68 54 14 
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7.5 Mobiliário e Outros Equipamentos 
 
Com o aumento do número do pessoal efectivo em 2011 e a criação dos SPINE´s, o INE 
tem necessidade de adquirir mobiliário, equipamento informático e de escritório.  
 
7.6 Serviço de Catering 
 
O INE tem nas suas instalações uma lanchonete onde todos os funcionários beneficiam 
de um desconto de 10% no preço dos produtos. O pessoal que tem salários 
relativamente abaixo do poder de compra, nomeadamente pessoal da limpeza, 
estivadores e motoristas beneficiam da primeira refeição do dia. Portanto cerca de 40 
pessoas beneficiam da sopa gratuita no período da manhã até as 7:30. 
 
 
8. Constrangimentos 

A falta de Internet no Centro de Documentação e de uma Base de Dados para a consulta 
da informação estatística produzida pelo SEN e outros Sistemas Estatísticos, assim 
como a formação técnica no domínio da reprodução e difusão da informação estatística 
oficial, a crescente procura da informação estatística produzida pelo INE versus 
produção estatística, apresenta-se como factor limitativo; 
 
As constantes oscilações no sistema informático, internet e intranet, algumas vezes 
causadas por cortes de energia eléctrica; 
 
A alta rotatividade dos serviços que obriga a nova selecção de pessoal e formação 
contínua para a capacidade profissional; 
 
A fraca qualidade e cobertura dos registos administrativos, não realização de inquéritos 
(dentro dos prazos), regulares aos agregados familiares, assim como algumas 
debilidades em recursos humanos e financeiros; 
 
Dificuldades no acesso aos dados das fontes, em parte devida a não disponibilização de 
recursos, apesar de incluídos no orçamento, que facilitariam a actividade de busca e 
contacto permanente com as empresas; 
 
Como é óbvio a construção do Edifício Sede é uma realidade, porém, a falta de espaço 
no actual edifício em que funcionam os serviços centrais do INE, reflecte-se nas 
condições adequadas de trabalho e de segurança dos dados estatísticos individuais, bem 
como no funcionamento pleno do Conselho Nacional de Estatística, através das suas 
Comissões Especializadas de trabalho;  
 
A esta grande necessidade junta-se a falta de instalações dos Serviços Provinciais do 
INE em cada Província que permitam as mínimas condições de trabalho e de segurança 
dos dados individuais de forma a tornar possível a produção de estatística no âmbito 
Nacional; 
 
Falta do relógio do ponto para o controlo da assiduidade e pontualidade dos 
trabalhadores; 
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Incumprimento das regras de conduta e deontologia profissional por parte de alguns 
funcionários dificulta o trabalho do DRH; 
 
Algumas dificuldades no manuseamento da legislação laboral; 
 
Não bancarização dos salários do pessoal efectivo admitido no último concurso público 
(Julho de 2011); 
 
Envio tardio das solicitações de material, equipamento e meios financeiros para as 
unidades orgânicas; 
 
Envio tardio das coordenadas bancárias do pessoal eventual que participam nos 
inquéritos, (inquiridores, supervisores, revisores, digitadores e motoristas) o que atrasa 
o pagamento dos seus salários; 
 
Atraso na entrega das facturas justificativas do fundo de caixa; 
 
Falta de um aplicativo informático de gestão financeira; 
 
O não funcionamento do sistema dos telefones e fax. 
 

9. Conclusões 

Conforme se fez referência na introdução, apesar dos acontecimentos já referidos, em 
2011, o INE ganhou uma nova dinâmica, estando a restruturar-se de dia para dia 
principalmente com a nomeação do novo Director Geral e à constituição da nova 
direcção que está a proporcionar a abertura de novas oportunidades para os desafios a 
que se compromete no futuro.  

Foram aprovados os seguintes diplomas: 
 
 - Lei 3/11 de 14 de Janeiro sobre Sistema Estatístico Nacional (SEN), que aprovou as 
bases gerais do SEN; 
 
- Lei 19/11 de 20 de Maio sobre as Bases Gerais do RGPH 
 
- Orçamento do RGPH para 2012  
 
- Plano de Actividade Geral do Censo 
 
- Decreto Presidencial n.º 313/11 Cria o Gabinete Central do Censo junto do Instituto 
Nacional de Estatística e aprova o seu respectivo regulamento. 
 
 - Regime de elaboração, aprovação e execução do programa do Censo 2013, sob 
proposta do Instituto Nacional de estatística com parecer do Conselho Nacional de 
estatística, e outros.  
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INE – Quadro Síntese do Relatório de Actividades de 2011 

DEEF 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 

Índice de Preços no Consumidor 
-IPC de Luanda 

Nota de Imprensa Quinzenais do IPC de 
Luanda até Dez 2011 

Publicadas 11 Notas 
  

Nota de Imprensa mensal do IPC de 
Luanda até Dez 2011 

Publicadas 11 Notas 
Nota de Dez 2011 em 
Curso 

Boletim Mensal do IPC de Luanda até Dez 
2011 

Publicados 11 
Boletins  

Boletins de Dez 2011 
em Curso 

Índice de Preços Grossista 
Folha de Informação Rápida (FIR) até Dez 
2011 

Publicadas 11 FIR´s FIR de Dez 11 em 
curso 

Estatísticas do Comércio 
Externo 

1) Folha de Informação Rápida Trimestrais 
até Dez 11     
2) Anuário de Estatísticas do Comercio 
Externo de 2010 

Publicadas 3 FIR s 
(I; II e III Trim. Dez 
2011) e o Anuário 
do Comercio 
Externo de 2010 

FIR do IV Trim. do 
ano 2011 em curso 

Estatísticas Industriais 
Folhas de Informação Rápida por trimestre  
do ano de 2011  

Publicadas as FIR´s 
do I e do II Trim. de 
2011 

FIR´s do III e IV  
Trim. de 2011 em 
curso 

DCIE 

Designação Resultado esperado Ponto de Situação Observação 

Realização da Cartografia 
Censitária 

Actualização e Automatização da base de 
Cartografia Censitária de Angola 

Em curso 

Actividade 
permanente até à 
realização do Censo 
da População e 
Habitação 

  
Elaboração dos perfis provinciais e do 
Volume 3 (Relatório sobre o estudo das 
condições de vida das populações) 

Não Realizada Definitivo 

  

Conclusão Actualização cartográfica das 
ortofotomapas das cidades de 
N’Dalatando, Camabatela Dondo, Alto 
Dondo, e Golungo Alto 

Realizada 
Todas as previstas 
(actividades) 

  Digitalização das cidades supracitadas Realizada 
Todas as previstas 
(actividades) 

  Produção de  Layouts Realizada 
Todas as previstas 
(actividades) 

  
Conclusão dos manuais de procedimentos 
sobre a Actualização da Cartografia 
Censitária em Angola 

Realizada 
Todas as actividades 
previstas 

  Digitalização das principais cidades Realizada 
Actividade 
permanente  

  
Correcção da DPA e introdução de novos 
dados referentes ao seccionamento mais 
actualizados 

Realizada 
Actividade 
permanente 

  
Trabalhos de apoio a IEA. Reprodução de 
croquis e acompanhamento de campo 

Realizada 
Actividade 
permanente 
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DCNCE 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 

Recolha e digitação da 
informação do Inquérito de 
Conjuntura 

Folha de Informação Rápida da 
Conjuntura Económica referente ao 3º 
trimestre de 2011 elaborada  

Elaborada   

Síntese de Conjuntura       

Compilação dos indicadores das 
Contas Nacionais 2009 
definitivas e 2010 preliminares 

Contas Nacionais de 2099 definitivas 
elaboradas e recolha de informação 
referente a 2010 

Em Curso   

Digitação e tratamento da 
informação contabilística de 
2010 

  Em Curso   

Elaboração da estrutura da 
Classificação Nacional de Bens 
e Serviços - CNBS 

  Em Curso   

Manutenção e Actualização do 
Ficheiro de Unidades 
Estatísticas (FUE) através do 
Registo Geral de Empresas 
(RGE) 

  Em Curso 
Actividade 
permanente 

DEDS 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 

  
Publicação dos dados do 
Inquérito ao Emprego em 
Angola - 2009/2010 

  
Dados sobre emprego e desemprego 
publicados  

  
Realizado 

  
Relatório elaborado, 
espera-se aprovação 
do mesmo 

        

Projecções da População 
Informação disponível sobre as projecções 
da população 

Realizado 
Foi calculado as 
projecções até 2015 

Inquérito do Emprego em 
Angola - 2011 

Dados recolhidos no ano de 2011 a nível 
nacional e 50% digitados 

Em curso 

Está na fase de 
processamento dos 
dados das primeiras 9 
províncias e finalizou 
a recolha da 2ª fase (+  
9 Províncias) 

Produção de Estatísticas Vitais 
2010 

Dados recolhidos e tratados de 2010 a todas 
as conservatórias de registo civil de Luanda 

Em curso   

Produção de Estatísticas Sociais 
I Draft do Anuário de 2010 elaborado e 
disponível para apreciação  

Em curso 

Boletim de 2010 está 
na fase de revisão da 
informação 
compilada 

        

Base de dados do SICA- 
Sistema de Indicadores da 
Criança 

Operacionalização da Base de Dados com 
indicadores da criança e ODM 

Em curso 

É necessário a revisão 
dos indicadores tendo 
em conta a 
dificuldade na 
alimentação da Base 
de Dados 
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DI 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 
Especificações e desenho de 
Servidores 

  Realizada 
  

Especificações e desenho de 
Rede  

  Realizada 
  

Controlo e gestão de projectos Iniciado e em estado de execução elevado Em Curso   

 Desenho e preparação de “Data 
Center” 

  Realizada   

 Instalação de Servidores e 
Redes 

  Realizada   

Limpeza de Vírus   Actividade de rotina   

Estação-Padrão (definição e 
instalação) 

  Realizada   

 Definir perfis de pessoal técnico   Em Curso   

 Definir planos integrais de 
formação 

  Em Curso   

Elaboração de especificações e 
apoio na análise e selecção de 
produtos e serviços 

  Em Curso   

Procedimentos e Metodologias 
de Gestão operação e 
manutenção segundo ITIL e 
COBIT  

  
  

Em Curso 
  

  
  

    
Suporte e Manutenção   Em Curso   
“Disaster Recovery   Em Curso   

Sistema de correio electrónico   Realizada   

 Actualização automática e 
distribuição de SW 

  Realizada   

 Segurança   Em Curso   
Importação de Dados de Lotus 
Notes 

  Em Curso   

Gestão de contratos de 
Manutenção e Licenciamentos 

  Em Curso   

 Procedimentos de “backup”   Em Curso   
 Formação “on Job”   Em Curso   
 Formação de utilizadores   Não realizada   
 
 Manual de utilizadores 

  

Ainda em 
preparação 
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DID 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 

Estatísticas do Ficheiro de 
Unidades Empresa 2005-2008 

  Realizada 
  

Estatística do Comércio Externo 
2010 

  Realizada 
  

Índice de Preços Grossistas 
(IPG) de Agosto 2011 

  Realizada 
  

FIR Comércio Externo I e II 
Trimestre 

  Realizada 
  

Preparação da intranet do INE   Em Curso 
  

Preparação da Semana Angolana 
de Estatística 

  Realizada 
  

Reprodução de publicações, 
instrumentos de notação, 
questionários, manuais, 
documentos administrativos, 
folha de informação rápida etc. 

    

  
Nota de Imprensa IPC até Nov. 
de 2011 

  Realizada 
  

Boletim do IPC de 2010   Não realizada 
  

Estatísticas sociais 2009   Realizada 
  

Relatório I e II do IBEP 2010   Realizada 
  

Conclusão da página do INE   Realizada 
  

Venda, contrato, oferta   Realizada 
  

Catalogação das publicações 
entradas 

  Realizada 
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DRHAF 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 

Construção do Edifício Sede do 
INE  

Em construção Em Curso   

Implementar os SPINE- 
Serviços Provinciais do INE     

Abertura do SPINE nas províncias do 
Huambo, Benguela, Namibe, Cabinda e 
Cunene 

Realizado   

  
 Preparação de condições para a abertura 
dos SPINE nas províncias da Huila, 
Kuanza Sul, Uíge e Kuando-Kubango. 

Em Curso Termino até 30/12/11 

Construir os Edifícios dos 
SPINE´s     

Realizado o concurso de pré-qualificação 
para a contratação do empreiteiro para a 
construção do edifício para os Serviços 
provinciais do INE nas províncias de 
Benguela, Lunda-Sul e Malange. 

Realizado   

  Concurso para a contratação da empresa de 
fiscalização da construção dos edifícios 
dos SPINE de Malange, benguela e Lunda 
Sul.  

Lançado o Concurso   

  Processo de legalização dos terrenos nas 
restantes províncias. Em Curso   

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos   

Realizados cursos de comunicação e 
gestão de equipas, curso de metoring e 
compromisso para chefias. 

Realizado   

  Criados os instrumentos para avaliação do 
desempenho (criação das funções, perfil de 
função, perfil de competências). 

Realizado   

  Instalado o aplicativo informático para o 
sistema integrado dos recursos humanos, 
formação dos técnicos, carregamento dos 
dados  

    

Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos   

Carregamento dos dados no aplicativo. 
Em Curso   

DPC 

Designação Resultado Esperado Ponto de Situação Observação 

Acompanhamento dos Projectos 
de Cooperação  

Melhoria e qualidade dos produtos e dos 
quadros do INE 

Em Curso Actividade contínua 

Continuação da preparação da 
Estratégia Nacional de 
Desenvolvimento Estatístico 
(ENDE) 

Obter êxitos nos resultados que concorram 
para o progresso do INE e do País 

Em Curso   

Plano de Actividades para 2012 
Orientação do percurso das Actividades do 
INE durante o ano em referência 

Em Curso   

Relatório de Actividades de 
2011 

Balanço e Avaliação das Actividades 
realizadas pelo INE em 2011 

Em Curso   

 




