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III CENSO AGRO-PECUÁRIO SERÁ EM 2020
Para coordenar todos os passos que
culminarão com a realização da operação,
foi constituída uma comissão técnica que
integra técnicos do Instituto Nacional de
Estatística (INE) e do Ministério da
Agricultura e Segurança Alimentar
(MASA)... (Pag. 7)
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INE Celebra
22 Anos

O Instituto Nacional de Estatística completou no passado dia 28 de Agosto,
22 anos da sua fundanção. Para assinalar a efeméride, técnicos dos Serviços
Centrais, Delegados Provinciais da instituição, entre outros convidados,
promoveram um convívio que entre outras realizações foi marcado por actos
de tomada de posse dirigidos pelo Presidente da instituição, Dr. Rosário
Fernandes, de técnicos nomeados para o desempenho de certas funções e
homenagem a funcionários reformados.

Indicadores em flash
2

CRIAÇÃO DO CIDE – MISSÃO DO INE
RECOLHE EXPERIÊNCIA DE BOTSWANA

Uma missão do Instituto Nacional de
Estatística (INE), trabalhou
recentemente junto do organismo
produtor de estatísticais o ciais de
Botswana ... (Pag. 16)
Fonte: INE, Projecções, Anuais, da População Total Urbana/Rural 2007 - 2040
(*) Cálculo baseado na projecção demográfica 2017, antes da recolha censítaria
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INE PREPARA IOF 2019/2020
públicas realistas.
Participaram no encontro, para além dos técnicos da
instituição, representantes do Ministério da Economia e
Finanças, Banco Mundial, UNICEF, FNUAP e secretários
das estruturas políticas de base de alguns bairros da Cidade
de Maputo e Matola.

O INE iniciou já os preparativos visando a realização do
Inquérito aos Orçamentos Familiares (IOF 2019/2020).
Neste quadro, teve lugar recentemente, um seminário
destinado a fazer as primeiras apreciações das propostas dos
conteúdos dos questionários a serem utilizados durante o
processo de recolha de dados.
O Presidente da instituição, Dr. Rosário Fernandes,
destacou, numa das suas intervenções durante o encontro, a
premência de o INE assim como os parceiros, focarem-se na
qualidade da informação a ser recolhida durante o inquérito,
por forma a assegurar o estabelecimento de políticas

Re ra-se que a recolha de dados sobre as condições de vida
da população foi iniciada nos princípios da década de 1990.
Foi assim que em 1991 a então Direcção Nacional de
Estatística procedeu, numa primeira experiência, a recolha
de informação na Cidade de Maputo. Um ano depois o
processo abarcou todas as capitais das províncias.
Foi a partir do biénio 1996/1997 que os processos passaram
a ser realizados com regularidade; primeiro com o IAF
(Inquérito aos Agregados Familiares), inquérito que
abrangeu todo o País. Cinco anos depois foi realizado o
segundo IAF para em 2008/2009 realizar-se o IOF –
Inquérito aos Orçamentos Familiares. O último teve lugar
em 2014/2015.

GESTÃO MACROECONÓMICA PARA OS PAÍSES RICOS EM RECURSOS
A Directora de Contas Nacionais e Indicadores Globais do
Instituto Nacional de Estatística (INE), Drª. Eliza Monica
Magaua, participou recentemente em Washington, Estados
Unidos da América, numa acção de formação em Gestão
Macroeconómica para os Países ricos em recursos. A
iniciativa foi promov ida pelo Fundo Monetário
Internacional (FMI).
Dentre vários objectivos, o evento tinha em vista ministrar
regras scais básicas para a determinação das quantidades de
recursos a serem explorados, as quantidades a comercializar,
assim como os valores resultantes da venda dos recursos
naturais devem ser economizados para, por exemplo serem
depositados num fundo soberano.

Durante a formação foram abordados aspectos relacionados
com a elaboração de um quadro scal com objectivos e
prioridades que proporcionem sustentabilidade
macroeconómica a longo prazo, volatilidade dos preços das
commodities, diversi cação e transparência na gestão dos
recursos naturais.
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Tendo como objectivo principal
melhorar os processos de recolha,
tratamento da informação sobre preço,
observando de forma rigorosa a
metodologia definida, ler e interpretar
correctamente os resultados apurados e
produzir a publicação mensal do Índice
de Preços ao Consumidor (IPC),
técnicos das Delegações Provinciais do
INE, ligados a matéria, participaram
numa acção de capacitação que decorreu
de 28 de Maio a 1 de Junho do corrente
ano.

É nesta perspectiva que 30 técnicos
oriundas de todas as Delegações do INE
nas províncias, foram submetidos a um
treinamento duramte o qual foram
ministradas matérias sobre a
metodologias de Recolha e Validação de
dados, processo de substituição de
estabelecimentos e produtos, teoria e
prática de compilação de produção do
Índices de Preços ao Consumidor,
produção do boletim local do IPC e
Leitura e interpretação de índices e
variações de preços.

A promoção desta acção de capacitaão é
justificada pela percepção de que os
processos de recolha e tratamento deste
tipo de informação, requerem acções
p e ri ódi ca s d e tr einamento dos
funcionários e agentes envolvidos na
actividadedas. O objectivo é assegurar a
sua constante actualização, factor
determinante para garantir a qualidade
desejada.

É espectativa do INE que terminada a
formação, os técnicos estejam
habilitados a recolher e tratar
informação sobre preços observando de
forma rigorosa a metodologia definida, a
produzir publicação mensal do IPC e a
fazer uma leitura e interpretação correcta
dos resultados apurados e publicados.
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PLANIFICAR MELHOR PARA ALARGAR A ACTIVIDADE ESTATÍSTICA
PARA NOVOS SECTORES

O presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Dr
Rosário Fernandes, manifestou o desejo de que os debates
sobre os processos de plani cação, tanto no seio do INE
assim ao nível de todo o Sistema Estatístico Nacional (SEN),
catapultem o sentido de expansao da actividade de produção
estatistica, para novos sectores e áreas de actividade. Entre
elas, destacou particularmente os sectores de energia,
hidrocarbonetos (em especial, petróleo e gas), registo civil e
ambiente. Enfatizou, por outro lado, a necessidade do
reforço da qualidade de sinergias de produção de estatisticas
noutros dominios tradicionais, tais como a Saúde, Educação,
Emprego, a Agro-indústria, o Agro-negócio, Turismo,
Pescas, Recursos Minerais e Florestais, Transportes e
Comunicacoes, dentre outros. As considerações foram feitas
no decorrer da reunião nacional de plani cação
recentemente realizada em Maputo.
O mais alto dirigente do INE recordou ainda na sua alocução
que o desa o principal da instituição nesta fase é assegurar o
processamento de dados do IV Recenseamento Gerais da
População e Habitação, por forma a garantir a divulgação dos
resultados de nitivos daquela operação estatística a 30 de
Outubro proximo. Para tanto apelou para a manutenção de
esforços visando o cumprimento desta importante tarefa.
O evento inscreve-se no ciclo de plani cação do Sistema
Estatístico Nacional (SEN), na base do qual o INE/SEN
deve realizar, por ano, um encontro nacional, reunindo, não
apenas os actores principais dos processos de plani cação –
responsáveis e técnicos do INE e dos Órgãos Delegados,

como também representantes dos parceiros de cooperação.
A necessidade da participação destes justi ca-se pela
necessidade de acompanharem, não apenas o processo de
plani cação em tanto que tal, mas sobretudo as implicações
em termos orçamentais. Seguindo esta tradição, o encontro
reuniu responsáveis e técnicos do INE ao nível central e
provincial, para além de representantes de parceiros de
cooperação e Banco de Moçambique.
Entre outros temas a reunião fez uma avaliação preliminar da
implementação do plano de actividades e orçamento
referentes ao ano em curso. Os participantes zeram
igualmente a apreciação de documentos metodológicos que
irão orientar a elaboração do Plano Estratégico do Sistema
Estatístico Nacional PE- SEM para o período 2020-2024.
Mereceu igualmente atenção a análise dos processos de
produção de Indicadores de con ança e Clima Econômico
das Empresas, nomeadamente como instrumentos-modelo
que devem ser seguido por todos os sectores de produção, na
condução de operações estatísticas o ciais. Outro aspecto
que esteve no centro das atençõesm foi a necessidade de
melhorar os processos de coordenação, entre os órgãos do
SEN, através de uma melhor partilha de sinergias, com vista
aprimorar a qualidade dos produtos estatísticos do SEN
fornecidos aos utilizadores.
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PLANIFICAR MELHOR PARA ALAGAR A ACTIVIDADE ESTATÍSTICA
PARA NOVOS SECTORES
Plani cação garante satisfação do utilizador
Entrevistado pelo “Panorama” sobre a importância e o
impacto dos processos de plani cação em toda a cadeia de
produção estatística, o Delegado do INE em Inhambane, Dr.
Pedro Duce, começou por destacar o facto de volvidos cerca
de 22 anos após o estabelecimento do Sistema Estatístico
Nacional (SEN), registar-se um crescente uso de estatística
para diferentes nalidades e por diferentes intervenientes.
“O processo de plani cação joga um papel importante para a
de nição das prioridades em função das necessidades
existentes. Garante por outro lado o cumprimento do
cronograma de produção, tendo em conta os instrumentos de
governação e instrumentos internacionais de monitoria do
desenvolvimento, como é o caso dos ODS”, referiu num outro
passo, para destacar, como um ponto importante do processo
de plani cação, a auscultação de vários actores que se servem
das estatísticas, nomeadamente o governo, sociedade civil,
pesquisadores, entre outros sectores. “A actividade de
plani cação desagua na melhoria e incumprimento dos
“timings”, na garantia da qualidade e na identi cação de
oportunidades de reforço do próprio SEN em termos de
recursos necessários, nomeadamente nanceiros e humanos”.
Relativamente ao actual sistema de plani cação, Duce disse:
“tendo em conta a visão e missão do INE o sistema de
plani cação em vigor é satisfatório. O aspecto mais
importante nesta altura é a incorporação do aspecto sobre o
reforço das estatísticas locais – autarquias, distritos, postos
administrativos, localidades e bairros das cidades. Este facto,
por um lado aumenta a disponibilidade de estatísticas; por
outro, cria espaço para um envolvimento mais abrangente nos
processos de produção estatística e reforço da literacia
estatística.

Sistematizar e harmonizar as principais actividades
Alexandre Manjate, Chefe do Departamento de Plani cação
da Delegação do INE na Província de Maputo, considera que a
plani cação como sendo um factor relevante que permite
sistematizar e harmonizar as principais actividades dos
sectores que integram o SEN, bem como para prever o
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Continuação

impacto nanceiro e em termos de Recursos Humanos para a
implementação das actividades. “Por outro lado, entendo
também que os processos de plani cação impactam
positivamente na harmonização das metodologias de
trabalho concorrendo e garantido a produção estatística com
base nos padrões internacionais, acrescentou Manjate.
Num outro passo, o nosso entrevistado referiu que a
monitoria da actividade estatística na província é feita através
do controlo sistemático do cumprimento dos prazos
previamente estabelecidos. “O processo de controlo contribui
para a disponibilização da informação e produtos estatísticos
em tempo oportuno e com a qualidade almejada, bem como
para a satisfação pontual das necessidades de informação
pelos usuários”, disse ainda Alexandre Manjate, considerando
que o actual sistema de ema de plani cação é satisfatório, pois
contribui para melhorar os processos de harmonização,
nomeadamente nos capítulos de plani cação de actividades
anuais orçamentadas, elaboração de relatórios periódicos,
envolvimentos dos actores-chave da plani cação,
nomeadamente os técnicos de plani cação do INE/ODINE,
nos fóruns de formação e debates sobre os processos de
plani cação.
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RESULTADOS DEFINITIVOS DO CENSO 2017 SERÃO PUBLICADOS EM
OUTUBRO

O Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE),
R osár io Fernandes, anunciou recentemente em
Conferência de Imprensa que os Resultados De nitivos do
IV Recenseamento Geral da População e Habitação, serão
divulgados a 30 de Outubro próximo. Justi cando o
incumprimento da data inicialmente indicada – 30 de Junho,
aquele responsável apontou os retardamentos processuais,
administrativos e nanceiros, bem como os resultantes de
diligências auditoriais a vários níveis, como sendo as razões
principais que estiveram na origem do atraso.
“Geridos que estão os quatro meses de compasso de espera
( nais de Janeiro a nais de Maio), e porque já nalmente
reunidas as condições técnicas mínimas para a triagem
automática, e scanagem, com recurso à tecnologia de leitura
óptica dos boletins, o INE xou 30 de Outubro como data
o cial para publicação dos resultados”, informou Rosário
Fernandes.

Informou ainda que a responsabilidade de processar os
dados foi entregue à empresa da especialidade. Acrescentou,
por outro lado, que a publicação dos resultados de nitivos,
deve garantir a plataforma da base de dados para os censos
sectoriais, tais como o Censo Agro, inquéritos como o IOF Inquérito aos Orçamentos Familiares, IFT B – Inquérito
à Força de Trabalho, IDS - Inquérito Demográ co e de
Saúde, entre outros, bem como as bases de dados para os
pleitos eleitorais.
“Resulta daqui que essa publicação deverá ocorrer em tempo
útil e oportuno, por forma a que eventos subsequentes,
conexos, possam, tempestivamente, dispor deles, para a
precisão de dados, estudos e análises, bem como a
formulação de políticas públicas e sectoriais”, acrescentou.

FORMAÇÃO SOBRE ESTATÍSTICAS DE TURISMO
Seis técnicos moçambicanos representando o Ministério da
Cultura e Turismo e o Instituto Nacional de Estatística,
participaram em Maio último no curso de capacitação sobre
Estatísticas do Turismo, evento que teve lugar na República
Popular da China China.

O evento foi realizado no quadro do projecto do
fortalecimento da cooperação na área de Cultura e Turismo,
entre o Governo da República de Moçambique e a
República Popular da China.
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III CENSO AGRO-PECUÁRIO SERÁ EM 2020

Para coordenar todos os passos que culminarão com a
realização da operação, foi constituída uma comissão técnica
que integra técnicos do Instituto Nacional de Estatística
(INE) e do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar
(MASA). Uma das principais missões deste grupo de
trabalho, é, segundo Adriano Matsimbe, a conclusão do Plano
Director, elaboração do cronograma de actividades e o
orçamento. Os três documentos deverão ser apresentados e
analisados em Julho próximo.
O Censo Agro-Pecuário 2020 vai contar com assistência
técnica da FAO – Agência das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação. Aliás, já esteve entre nós, um
consultor daquele organismo para as primeiras abordagens
sobre as linhas-base desta importante operação estatística.
Importância e objectivos
O Censo Agro-Pecuário (CAP) é uma operação estatística
para a recolha, processamento e disseminação de dados do
sector agrário. Os censos agro-pecuários fornecem dados de
referência na base dos quais pode-se fazer o juízo do sucesso
das políticas e programas de desenvolvimento do sector. Por
outro lado, permitem diagnosticar os constrangimentos
existentes no sector agrário.
Os resultados a serem alcançados com a operação
presentamente em preparação, permitirão monitorar de
forma mais e ciente os Objectivos de Desenvolvimento
Sustentáveis e facilitarão a tomada de decisões sustentadas,
tanto pelo sector privado, assim como pelos produtores agropecuários em geral.
A importância do CAP é acrescida se se considerar o facto de o
país ser fundamentalmente agrícola, sendo por isso que a
constituição da República consagra a agricultura como base
do desenvolvimento. Note-se que cerca de 76 % da população
moçambicana tem na agricultura e pecuária a sua fonte de

rendimento.
Entre outros objectivos, pretende-se, com o CAP ora em
preparação, obter informação estatística actualizada sobre a
estrutura agro-pecuária, bem como sobre a produção, para
um melhor conhecimento da realidade. Esta informação é
necessária para a elaboração, acompanhamento e avaliação de
políticas e planos de desenvolvimento que concorram para a
melhoria das condições de vida da população, para o alívio da
pobreza.
Com a informação a ser recolhida, será possível conhecer a
estrutura do sector agro-pecuário designadamente, o número
de unidades agro-pecuárias, tipo, distribuição espacial, tipo de
propriedade, uso e aproveitamento da terra, posse e uso de
meios de produção e tecnologia empregue, aos níveis
nacional, provincial e distrital. Não menos importante, o CAP
permitirá conhecer a produção e produtividade das principais
culturas agrícolas e espécies pecuárias.
O CAP 2020 permitirá ainda:
Ÿ Produzir bases de amostragem para a realização de

inquéritos para a recolha de dados sobre variáveis
dinâmicas não cobertas pelo censo, melhorar a produção
de estatísticas correntes e contribuir para a produção de
um sistema integrado de estatísticas agro-pecuárias;
Ÿ Obter informação básica para a monitoria e avaliação de

planos de desenvolvimento do sector agro-pecuário;
Ÿ Obter uma base de dados actualizada sob perspectiva do

género, ambiente, económica e sócio-demográ ca do
sector agrário;
Ÿ Obter uma base de dados que permita avaliar as

mudanças estruturais ocorridas no País ao longo dos
últimos 10 anos.

Boletim
Informativo

N° 59

Setembro 2018

Ministro
Regendra de
Sousa e
Governador
Diomba
visitam CPD

ANORAMA

Pagína

08

O Ministro da Indústria e Comércio, Dr. Regendra de Sousa e o Governador da
Província de Maputo, Raimundo Diomba, recentemente, o Centro de
Processamento de dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), num evento
que tinha por nalidade inteirar-se do trabalho de processamento de dados do IV
Recenseamento Geral da População e Habitação, cujos resultados deverão ser
publicados a 30 de Outubro próximo. No local, as duas individualidades foram
recebidos pelo Presidente do INE, Dr. Rosário Fernandes.
Estiveram presentes ainda no local, representantes do Banco Mundial,
Cooperação Italiana , Agência de Desenvolvimento da Suécia, DFID e do Fundo
das Nações para Actividades da População (FNUAP). Durante a permanência no
local, os ilustres visitantes percorreram as instalações onde funcionam as
actividades do CPD, nomeadamente o armazem, escritórios de processamento
dos dados.
Após a apresentação de informação sobre o trabalho em curso no concernente ao
processamento dos dados, o Governador Raimundo Diomba enalteceu, na breve
intervenção, o esforço do INE com vista a garantir a publicação dos resultados
de nitivos do Censo 2017 até nais de Outubro próximo.
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PRESIDENTE DO INE EM VISITA DE TRABALHO EM GAZA
O Presidente do Instituto Nacional de Estatística, Dr.
Rosário Fernandes trabalhou recentemente na Província
de Gaza, onde, entre outros objectivos, conferiu posse a
nova Delegada do INE para além de apresentá-las às
autoridades governamentais e aos trabalhadores da
Delegação Provincial do INE (DPINE) naquela província.
A nova timoneira da instituição naquela região, Senhora
Miquilina José Sitoe, substitui a Senhora Teresa Pinto
Teixeira que por seu turno é transferida para DPINE de
Nampula.
A ocasião ser viu igualmente para apresentar os
coordenadores das Comissões de Trabalho dos Serviços
Centrais do INE.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Jorge Uthui- Coordenador de Edi cios, Parque e
Estetica;
Andre Muchanga- Coordenador Adjunto de
Transporte;
Marcia Mendes – Coordenadora Adjunta Assuntos
Sociais;
Alexandre Bila – Coordenador de Desporto;
Ana Chichava – Coordenadora de Estagiários
Nilda Saraiva – Coordenadora do Grupo Coral
Estevão Muocha – Coordenador de relações

Ÿ
Ÿ

Públicas e Protocolo
Leonete Mabijai – Coordenadora de Comissões de
Trabalho
Laura Gomes – Coordenadora de género

Foram igualmente apresentados os membros que compoem
as comissoes de trabalho da DPINE Gaza. Durante o
encontro o Presidente do INE incentivou os funcionários a
continuarem os estudos sem se desviarem das áreas
especí cas da actividade do Instituto Nacional de
Estatística. Esta chamada de atenção surgiu na sequência da
constatação de que alguns funcionários não têm a formação
especí ca para as actividades que constituem o foco da
instituição.
Ao longo da sua explanação recomendou em particular ao
coordenador ao Coordenador da Comissão de Edi cios,
Parque e Estetica, Dr Utui para a necessidade da aquisição de
equipamento de som para o uso nas reuniões e na promoção
da cultura estatistica em todas as DPINE. O mais alto
dirigente da instituição reiterou a necessidade da indicação
de um Assistente do Governo em matéria de Estatistica, com
capacidade de interpretação e explicação de dados
estatisticas em todas areas.
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BALHO

Mensagem da Virgínia de Fátima Costa, no momento de se despedir do
INE após 36 anos de serviço
do XXII aniversário do INE.
Durante as celebrações da efeméride,
Vi rg í n i a d e Fát i ma Co st a f o i
homenageada pelos serviços prestados,
tendo recebido do Presidente do INE um
diploma de honra.
Virgínia Costa começou a trabalhar no
Estado em Março de 1982, na então
Comissão Provincial do Plano em
Nampula como escriturária-dactilógrafa.
Em 1998 passou a desempenhar a função
de escriturária, trabalhando na área de
Administração, Recursos Humanos,
Património e Contabilidade.

O cumprimento das normas, a dedicação ao trabalho, a
responsabilidade e vontade de aprender, são factores
extremamente importantes para garantir uma carreira digna
para um funcionário público. Esta é a visão de Virgínia da
Costa, funcionária e Chefe da Secretaria na Delegação do
INE em Nampula.
Esta funcionária, que completou 36 anos de serviço estando
já reformada e desligada do serviço, foi convidada pelo
Presidente do INE para tomar parte nos trabalhos da
Reunião Nacional de Plani cação e nas celebrações centrais

Entre 2012-2015 ingressou na
Universidade Pedagógica onde fez a
licenciatura em Geogra a.
Nomeada Chefe de Secretaria em Outubro de 2016.
Participou no censo 2007 trabalhando área administrativa.
Comentando o desempenho impecável da funcionária
agora reformada, o Presidente do INE chamou a atenção dos
funcionários mais novos para seguirem o exemplo de da
Costa, particularmente no capítulo de formação, disciplina e
dedicação ao trabalho.

HARMONIZAÇÃO ESTATÍSTICA EM ÁFRICA
Nu m a i n i c i a t i v a e n q u a d r a d a n o p r o g r a m a d e
implementação da Estratégia para Harmonização das
Estatísticas em África, o Instituto Nacional de Estatística
(INE), participou recentemente, através do técnico Rogério
Muteto, na reunião do Grupo de Especialistas Sobre
Integração desta iniciativa, designada SHaSA 2, nas
Estratégias Nacionais de Desenvolvimento de Estatísticas e

Estratégias Regionais de Desenvolvimento de Estatísticas.
Entre outros objectivos o evento procedeu à validação pelos
coordenadores nacionais e regionais, das diretrizes criadas
para integração do SHaSA 2 nas estratégias nacionais e
regionais de desenvolvimento de estatísticas.
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MOÇAMBIQUE NO SEMINÁRIO SOBRE OBJECTIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Moçambique participou recentemente em Addis Abeba,
Etiópia, no terceiro Workshop Regional do Projeto de
Conta de Desenvolvimento Sobre Fortalecimento da
Capacidade de Monitoramento Pós-2015. O evento teve
como objectivo partilhar entre os representantes dos países
participantes, os resultados do projecto supracitado, com
vista a dar especial atenção à avaliação da capacidade
estatística para monitorar os indicadores globais dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
Entre outros, os promotores do encontro de niram a
abordagem sobre a implementação dos planos estratégicos,
bem como a avaliação do quadro de indicadores nacionais,
como uma das nalidades a alcançar. Em representação do
País, tomaram parte no evento, Marta Chaquisse do
Instituto Nacional de Estatística e Evenilde Tamele do
Ministério da Economia e Finanças.
Entre os tópicos que estiveram nos centro das atenções dos
participante, destacam-se a abordagem sobre como
aumentar a consciencialização a respeito dos requisitos para
o monitoramento e medição dos indicadores globais dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentaveis (ODS), a
partilha dos resultados do trabalho realizado nos países-

alvo, em particular as experiências e resultados das
avaliações nacionais da capacidade estatística para compilar
os indicadores globais dos ODS, bem como a informação
sobre o progresso das actividades na execução dos planos
nacionais.
Destacam-se ainda no quadro da mesma linha, a abordagem
sobre a implementação estratégica dos programas de
monitorio, nomeadamente a produção de relatórios, os
p r o g r e s s o s a l c a n ç a d o s n o d e s e nv o l v i m e n t o e
implementação dos quadros nacionais de indicadores, bem
como as boas práticas em relação à consciencialização,
arranjos institucionais e coordenação dentro dos sistemas
estatísticos nacionais.
O evento avaliou os progressos alcançados no trabalho da
revisão da metodologia de avaliação de capacidade
estatística aplicada nos países-alvo. Foram igualmente
abordados aspectos relacionados com os desa os e
oportunidades de desenvolvimento de capacidades, o
desenvolvimento e implementação do quadro nacional de
indicadores, a disseminação de indicadores e metadados dos
ODS, incluindo plataformas de relatórios nacionais, entre
outros aspectos.
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INE RELANÇA PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS LOCAIS

O Instituto Nacional de Estatística (INE), está a preparar-se
para o relançamento do processo de produção de estatísticas
locais com o objectivo é assegurar a disponibilidade de
informação desagregada, necessária e indispensável para a
i m pl em entaç ão d e p rog rama s d e gover naç ão e
desenvolvimento social e económica local. Com efeito,
responsáveis e técnicos dos Serviços Centrais e Delegados
Provinciais da instituição, estiveram reunidos há dias num
evento que teve como nalidade de nir a estrutura dos
indicadores a serem produzidos no quadro do projecto.
Na abertura do encontro o presidente do INE, Dr. Rosário
Fernandes, enquadrou o evento no Plano Estratégico do
Sistema Estatísco Nacional para o período 2008-201, que
de niu as Estatísticas Territoriais como ferramenta
indispensável para a plani cação do desenvolvimento sócioeconómico ao nível da base. Recomendou, nesta
perspectiva, o empenho de todas unidades administrativas
da instituição, no sentido de trabalharem com a nco na
reoganização institucional, com vista a assegurar o
relançamento, com sucesso, da produção de estatísticas que
garantam uma governação que responda de facto as
necessidades dos cidadãos.
Num outro passo, Fernandes desa ou os presentes para
trabalharem na consolidação dos processos iniciados, aos
níveis da província, distrito e município. “Neste esforço,
devemos observar o princípio da delidade. Temos de
garantir que a informação estatística por nós produzida seja
el a realidade. Temos de seguir o princípio de um bom
fotógrafo, que tem como missão retratar de facto a
realidade”, recomendou aquele responsável.
Entre os factores cruciais necessários para a produção de

estatísticas de qualidade, o presidente do INE chamou
atenção para a necessidade da criação de uma unidade de
gestão de qualidade. “Devemos igualmente olhar para o
futuro e estudar a possibilidade de estender o processo de
produção de estatísticas desagregadas até ao nível dos Postos
Administrativos. Porque não? Neste desa o, devemos
também pensar na possibilidade de introduzir as principais
línguas nacionais nos processos de produção, disseminação,
leitura e interpretação”.
Tendo em conta a demanda por estatísticas que espelhem a
realidade do País, o mais alto responsável do INE defendeu a
evolução, de forma metodológica, para a produção,
futuramente, de indicadores de desenvolvimento local
incluíndo a produção dos índices de con ança do clima
económico para os níveis mais abaixo. “Mas para se chegar a
este objectivo será necessário que os governos provínciais,
distritais e os municípios disponham de técnicos
quali cados. Este facto determinará a necessidade de ser
estabelecidos protocolos de entendimento visando a
formação de pessoal em estatística”, vincou aquele
responsável.
O processo de produção de estatísticas locais foi iniciado em
2008, com a capacitação de técnicos dos governos
provinciais e de distrito. A iniciativa tinha por nalidade a
criação de uma base de dados contendo a informação
estatística indispensável para assegurar a implementação de
processos de governação ao nível da base, respondendo
assim o de nido na Lei 8/2003 sobre os órgãos locais do
Estado.
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INE CELEBRA 22 ANOS PRODUZINDO ESTATÍSTICAS OFICIAIS
saldo é largamente positivo. Com efeito, a instituição
produz neste momento, um total de publicações através
das quais disponibiliza uma variada gama de informação
estatística. Após a sua criação o INE realizou nestes 22
anos, várias operações estatísticas, destacando-se entre
elas os Recenseamentos Gerais da População e
Habitação – 1997, 2007 e 2017, os Censos AgroPecuários e os censos sem ns lucrativos e de empresas.

O Instituto Nacional de Estatística completou no passado
dia 28 de Agosto, 22 anos da sua fundanção. Para assinalar a
efeméride, técnicos dos Serviços Centrais, Delegados
Provinciais da instituição, entre outros convidados,
promoveram um convívio que entre outras realizações foi
marcado por actos de empossamento, pelo Presidente da
instituição, Dr. Rosário Fernandes, de técnicos nomeados
para o desempenho de algumas funções e homenagem a
funcionários reformados.
Falando durante a cerimónia que marcou as celebrações, o
mais alto dirigente Dr. Rosário Fernandes, recomendou aos
funcionários a priorizarem a contínua formação académica
e técnica, forma, não só a contribuirem para o crescimento
da instituição como também para a sua própria valorização
pro ssionail. Citou como exemplos de dedicação e entrega
ao trabalho e a formação, os funcionários Virgínia de Fátima
Costa e Élio Severino Lampião, ambos funcionários da
Delegação do INE em Nampula, que apesar da sua idade
prosseguiram os estudos académicos tendo atingido níveis
de licenciatura e de doutoramento
Passados 22 anos após a sua criação, o Instituto Nacional de
Estatística (INE), apresenta hoje, uma folha de serviços cujo

Ao longo do mesmo período, o INE realizou igualmente
outro tipo de operações estatísticas visando a recolha de
informação indispensável para a construção da base
sobre a qual assenta o sistema estatístico moçambicano.
Destacam-se entre elas, os inquéritos aos orçamentos
familiares – 1997, 2002-2003, 2008-2009 e 2004-2015,
os inquéritos ao sector informal, inquéritos demográ co
e de saúde – 1997, 2003, 2011, inquérito à força de
trabalho, Inquérito sobre as Causas da Mortalidade,
Inquérito Contínuo aos Agregados Familiares e
Inquérito Nacional sobre a SIDA.
Re ra-se ainda que para a produção de estatísticas o ciais, o
INE recorre, igualmente, desde a sua fundação, à informação
recolhida administrativamente, quer através de inquéritos
especí cos, quer solicitando dados junto dos ministérios,
bem como junto de outras instituições públicas, privadas,
organizações não-governamentais, entre outras.
No quadro do esforços orientados para o seu crescimento,
cuja perspectiva é criar bases que o habilitem a responder
aos desa os impostos pelo desenvolvimento nacional, o
INE está a levar acabo a criação de três unidades orgânicas
com a missão de promover a formação de quadros, para o
alargamento do campo de disseminação da informação
estatística o cial e para o processamento dos dados
recolhidos pelos censos e inquéritos. Referimo-nos a Escola
Nacional de Estatística (ENE), o Centro de Informação e
Documentação Estatística (CIDE) e o Centro de
Processamento de Dados. É de realçar que a ENE já
graduou, desde a sua criação em 2008, 91 técnicos com o
nível médio. Paralelamente a actividade lectiva, a ENE
realizou cerca de 100 cursos de curta duração em todo o país.
Presentemente está em estudo a sua transformação em
Escola Superior de Estatística.

Boletim
Informativo

N° 59

ANORAMA

Setembro 2018

Pagína

14

DPINE em Notícias
Cabo Delgado
Os meses de Março e Abril, foram, para a DPINE de Cabo
Delgado, profícuos em realizações onde se destacam a
participação dos seus Técnicos numa actividade de
capacitação sobre a Gestão Financeira e gestão das Unidades
Gestoras das Aquisições do Estado do INE, evento que teve
lugar na Cidade de Nampula. Há igualmente a destacar
palestras sobre o cancro do Colo do Útero e de revisão da Lei
do trabalho nas quais participaram funcionários daquela
unidade administrativa do INE.

Diplomas de honra
Em Março último, o Delegado Provincial do INE em Cabo
Delgado, Carlos Creva, dirigiu uma cerimónia de entrega de
diplomas de honra aos funcionários que se destacaram em
2017. A ocasião serviu igualmente para a divulgação das
decisões do Conselho Consultivo do INE junto dos
membros do Conselho Consultivo local.

Continua
Almoço em família
Para celebrar o dia do Trabalhador, os funcionários da
DPINE, juntaram-se num convívio que baptizaram de
“almoço da família Estatística”. Para além dos funcionários
locais, tomaram parte funcionários dos Serviços Centrais da
instituição e agentes inquiridoras do COMSA.

Revisão da Lei do Trabalho
A chefe do Departamento de Plani cação Difusão e
Si stema s d e In f o r maç ão d a D P I N E par t i c i p o u
recentemente no Seminário de Auscultação sobre o AnteProjecto de Revisão da Lei do Trabalho. O encontro foi
orientado pelo Director Provincial da Justiça, Assuntos
Constitucionais e Religiosos, em representação do
Secretário Permanente Provincial de Cabo Delgado.

Gestão nanceira
Palestra sobre o cancro
A DPINE de Cabo Delgado, através do seu Departamento
de Plani cação, Repartição de Difusão e Sistemas de
Informação, promoveu em Abril último, uma palestra sobre
o Câncro do Colo do Útero. A iniciativa, que contou com a
colaboração da Direcção Provincial de Saúde, esteve
inserida nas comemorações do dia 7 de Abril, dia da Mulher
Moçambicana. Durante o evento foram ainda abordados
temas sobre a Saúde Reprodutiva e o Cancro da Mama e da
Próstata.
Integrado nas celebrações da mesma data, as funcionárias da
DPINE participaram num convívio promovido pela
Direcção Provincial de Economia e Finanças..

Técnicos da DPINE de Cabo Delgado participaram
recentemente num seminário sobre a Gestão Financeira e
gestão das Unidades Gestoras das Aquisições do Estado do
INE, evento que teve lugar em Nampula. Tratou-se de um
evento inserido nos programas dos Serviços Centrais da
instituição de promover o treinamento do pessoal das
Províncias em matéria de gestão nanceira e das Unidades
Gestoras das Aquisições do Estado.

Desnutrição e segurança alimentar
Funcionários da DPINE, participaram em Maio último, no
Seminário sobre Desnutrição Crónica, organizado pela
Direcção Provincial de Agricultura e Segurança Alimentar.
O evento contou com a colaboração de instituições e
parceiros de cooperação que trabalham com este tipo de
matéria.
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Província de Maputo
Um conjunto de realizações, destacando-se entre elas a
recolha de informação sobre as actividades das unidades
económicas e dos sectores sociais, bem como a produção de
publicações contendo informação estatística, preencheu o
programa de realizações levadas acabo em Abril último pela
Delegação do Instituto Nacional de Estatística (DPINE), na
Província de Maputo.
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Continuação
Estatísticas Vitais e Sociais
Na área de Estatísticas Vitais e Sociais, a DPINE trabalha com
19 unidades respondentes que têm a obrigatoriedade de
fornecer inquéritos mensais sobre as suas actividades. São elas
as cadeias, Tribunal Judicial da Província de Maputo, Cinema
da Matola, Comando Provincial de Maputo, Rádio e
Bibliotecas. Do total previsto, responderam ao inquérito, um
total de 14 unidades representando 73,7%.

Estatísticas Económicas
Para a recolha de informação durante o mês de Abril, a DPINE
de Maputo funcionou com uma amostra global composta por
226 unidades estatísticas das quais 121 unidades respondem
ao Inquérito Mensal e 105 unidades respondem ao Inquérito
Qualitativo para determinar a conjuntura económica da
Província. Para o primeiro, das 121 previstas a taxa de resposta
foi de 60,3%, sendo que as unidades abrangidas foram as de
Alojamento e Restauração, Comércio e Serviços, Construção,
Transportes e Comunicações e Indústria. Em relação ao
segundo – recolha de informação para a avaliação da
Conjuntura Económica da província, das 105 unidades
previstasa taxa de resposta foi de 50%.

Publicações estatísticas
Entre outras actividades, a DPINE de Maputo emitiu no
período em referência, um total de 24 Certidões de Quitação
para os ramos de Comércio e Serviços, Construção,
Indústria e Transporte. Na área de produção estatística, foi
concluida a produção de folhetos contendo as mais variadas
informações económicas e sociais da prov íncia.
Presentemente estão a decorrer os arranjos nais dos
Anuários 2016 e 2017.

INSTITUIÇÕES PROCURAM MELHORAR ESTATÍSTICAS DE GÉNERO
Tendo como objectivo principal a revisão das publicações
Mulheres e Homens em Moçambique e Violência
Doméstica, técnicos de diversas instituições públicas,
participaram recentemente num seminário promovido no
âmbito das Estatísticas de Género, pelo Instituto Nacional
de Estatística (INE).
O evento reuniu pontos focais representando os Ministérios
de Educação e Desenvolvimento Humano, Trabalho,
Defesa, Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural,
Agricultura e Segurança Alimentar, Interior, Recursos
Minerais e Energia, Obras Públicas, Habitação e Recursos
Hídricos, Juventude e Desportos, Saúde, Cultura e Turismo,
Transportes e Comunicações, Procuradoria Geral da

República, Administração Estatal e Função Pública, Justiça,
Trabalho, Emprego e Segurança Social.
Durante o encontro foram apresentadas sugestões visando o
melhoramento da informação a ser disponibilizada através
das publicações acima referidas. Por outro lado foi sugerida a
criação de um mecanismo de coordenação multisectorial,
para além da identi cação de lacunas constadas nos dados
publicados. Foi ainda incetivada a recolha, pelos sectores, de
dados desagregados por sexo, para a produção de estatísticas
de género numa perspectiva de responder as necessidades
de informação nacional e internacional.
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CRIAÇÃO DO CIDE
MISSÃO DO INE RECOLHE EXPERIÊNCIA DE BOTSWANA

Uma missão do Instituto Nacional de Estatística (INE),
trabalhou recentemente junto do organismo produtor de
estatísticais o ciais de Botswana, na recolha de experiência
com vista à criação, no País, do Centro de Informação e
Documentação Estatística (CIDE). Constituída pelo
Coordenador da Comissão instaladora do centro, Salomão
Muianga e pelo Chefe do Departamento de Difusão,
Documentação e Marqueting, Paulo Matusse, a equipa
recolheu experiências atinentes a gestão de centros de
documentação estatística, articulação funcional com outras
unidades orgânicas, bem como sobre o tipo de
equipamentos necessários ao objectivo em vista.
Foram igualmente recolhidas informações sobre o tipo de
so ware e infraestrutura tecnológica necessários, prestação
de serviços aos usuários, elaboração de documentos sobre
os conhecimentos, habilidades e per s do pessoal
responsável pela gestão de um centro de informação e
documentação estatística, modelo de gestão, mecanismos
de gestão dos usuários e sobre diálogo entre produtores,
processos de arquivamento de dados e metadados, entre
outros aspectos considerados cruciais.

Na sequência deste tipo de observações, espera-se que a
instalação e o gerenciamento do CIDE possam ser
realizados de maneira adequada, criteriosa e articulada.
Esperam-se por isso, entre outros, os seguintes resultados: a
produção de bases sólidas para a instalação e gestão do
CIDE baseada em práticas e padrões internacionalmente
aceitáveis, a produção e adopção de propostas de
regulamentação de operações, de nição do per l do pessoal
e equipamentos, entre outros aspectos.
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Literacia Estatística
INE divulga produtos estatísticos junto dos governos provinciais

Tendo como objectivo principal a criação de capacidade de
leitura, interpretação e utilização dos indicadores
produzidos pelo sector das Contas Nacionais, bem como
disponibilizar outro tipo de informação de interesse no
quadro da produção estatística, o Instituto Nacional de
Estatística está a realizar uma série de encontros junto dos
governos provinciais e das organizações da sociedade civil.
A acção está inserida no programa de advocacia estatística
inscrito no Plano anual da instituição para o presente ano.

Os encontros, que são orientados pela Directora Nacional
de Contas Nacionais e Indicadores Globais, Mónica
Magaua, coajuvada pelo Director da Escola Nacional de
Estatística, Firmino Guiliche e pelo Chefe do Departamento
de Difusão, Difusão e Marketing, Paulo Matusse, reúnem
funcionários dos governos provinciais, membros das
organizações da sociedade civil, entre outros interessados.
São realizados no quadro das orientações do Presidente da
República no sentido de o INE promover acções tendentes à
elevação da literacia estatística, especialmente para os
governantes e funcionários dos órgãos do governo a todos
níveis.

Foi neste quadro que a Presidência do INE instruiu a Escola
Nacional de Estatística (ENE) para liderar o processo,
procedendo à divulgação de produtos estatísticos
produzidos pela instituição começando com os dados das
Contas Nacionais (CN). Durante as sessões são

apresentados temas sobre as metodolgias que servem de
base para a compilação das CN, as principais classi cações
utilizadas nas CN e sobre as Contas Satélites. São ainda
prestadas informações sobre o que é Produção Global, Valor
Acrescentado Bruto (VAB), Produto Interno Bruto (PIB),
cálculo da Produção Global, do VAB e do PIB, bem como os
procedimentos de estimação do PIB Provincial.

O programa inclui ainda a divulgação de matérias tais como
o calendário dinâmico das publicações, os procedimentos a
observar para acessar às plataformas de difusão dos
produtos estatísticos, nomeadamente o Portal e as Redes
Sociais. No quadro deste programa foram realizados até este
momento, sessões junto dos governos provinciais de Gaza,
Inhambane, Cabo Delgado e Niassa.
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ENTREVISTA
COM

Judite Ntave
FUNCIONÁRIA DA DPINE DE CABO DELGADO

PERFIL DO ENTREVISTADO
Nome: Judite Maurício Alima Ntave
Naturalidade: Pemba - Cabo Delgado
Data de nascimento: 27 de Julho 1983
Nacionalidade: Moçambicana
PERCURSO ACADÉMICO
Ÿ Ensino primário - Escola Primária a Luta

Continua
Ÿ Colégio Liceal - Dom José dos Santos Grácia

(Dom Bosco)
Ÿ Ensino Secundário - Escola Secundaria de Pemba
Ÿ Ensino Superior – ISCTAC, Licenciada em

Economia e Desenvolvimento Local
Ÿ Mestrando – UCM - FGI, Mestrando em

Administração Pública
ACTIVIDADE PROFISSIONAL
Ÿ Pergunta: onde trabalhou antes do INE?
Ÿ Resposta: Trabalhei como professora do ensino
secundário, ministrando as disciplinas de Geogra a
e Historia
Ingresso no INE - 2008

Actividades no INE
Actualmente desempenha a função de Chefe de
Repartição das Estatísticas Demográ cas, respondendo
pela seguintes actividades:
Ÿ Recolha e critica de informação mensal sobre as

Rádios, Bibliotecas, para além da produção de folhetos
com informação sócial, económica e cultural dos
distritos.
Ÿ Compilação de dados administrativos para a elaboração

do Anuário Estatístico Provincial, Elaboração da
publicação “Retrato Estatístico”.
Ÿ Supervisão e monitoria do processo de

disponibilização da informação estatística por parte das
entidades informadoras
Ÿ Divulgação da informação sobre o SEN junto de novas

entidades.
O INE já realizou três (3) recenseamentos de
população e habitação. Poderia descrever a
importância destas operações estatísticas para o País?
Judite Ntave (JN): O Censo da População e
Habitação é a contagem da população e das casas de
um determinado lugar em dado momento. Portanto,
com um Censo podemos saber o número de
habitantes e de habitações existentes, assim como as
suas características. Os censos da população e
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ENTREVISTA

FUNCIONÁRIA DA DPINE DE CABO DELGADO

habitação são importantes porque fornecem dados
indispensáveis para o governo e para várias outras
instituições plani carem o desenvolv imento
económico do País.
Fale-nos de outras actividades que o INE realiza e que na
sua opinião têm uma grande importância para o País…
JN: Uma dessas actividades é, sem sombra de dúvidas, a
inclusão, de há uns anos para cá, na sua principal
publicação anual, o "Anuário Estatístico", um capítulo
sobre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH),
uma medida que olha, para além do Produto Interno
Bruto (PIB), uma de nição mais geral do bem-estar.
Como se sabe, o IDH é uma medida do progresso
humano num prisma mais abrangente e num complexo
de inter-relação entre o rendimento e o bem-estar.
Considero portanto, a inclusão deste capítulo no
Anuário Estatística como uma decisão acertada.
Como caracteriza a importância da estatística no
contexto da plani cação do desenvolvimento do País?
JN: Entendo que a estatística, no contexto de
plani cação do desenvolvimento económico do país é
uma ferramenta indispensável. Por isso, é importante
que os fornecedores de dados o façam em tempo útil por
forma que o INE os organize e disponibilize aos
utilizadores. Vale a pena acrescentar que os dados
estatísticos são também indispensáveis para a monitoria
do desenvolvimento institucional e para avaliar os níveis
do aumento da produtividade.

Como caracteriza o trabalho desenvolvido na área das
Estatísticas Demográ cas?
JN: Um dos aspectos mais importantes na produção de
estatísticas demográ cas, é o da análise sobre a evolução
da população, nomeadamente a sua composição por
idade. Re ro, por exemplo as alterações no equilíbrio
entre os três principais grupos de população: a
população jovem, a população em idade activa e
população idosa. São factores que devem ser
considerados como prioritários, pois têm implicações
sociais e económicas.
Fale-nos dos momentos que considera marcantes na sua
carreira como funcionária do INE
JN: Destaco, entre outros, o estabelecimento de regras
para o desenvolvimento dos recursos humanos,
m e l h o ra m e n to d o a m b i e n te d e t ra ba l h o,
estabelecimento de boas práticas de implementar a
cultura organicional, potenciando o capital humano
com o objectivo de assegurar o crescimento da
instituição.
Que sugestões têm, que julga que podem contribuir para
melhorar o processo de recolha de informação nesta
área.
J N : A t r a d i ç ã o, n a m a i o r i a d o s p a í s e s e m
desenvolvimento tem sido a de realizar inquéritos aos
agregados familiares, na maior parte das vezes em
períodos quinquenais. Tendo em conta que os IOF
recolhem também dados sobre o emprego, eu defendo
que a informação sobre este aspecto deve ser recolhida
trimestralmente.
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RELANÇAMENTO
DAS ESTATÍSTICAS
LOCAIS NA

ILHA DE
MOÇAMBIQUE

O Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), Dr.
Rosário Fernandes, tornou público recentemente na Cidade
de Nampula, que o relançamento do processo de produção
de estatísticas locais deverá ocorrer na Ilha de Moçambique,
Província de Nampula. Para o efeito, foi já constituída uma
co m i s s ão d e t raba l h o q u e te rá co m o m i s s ão o
estabelecimento das bases para o arranque da empreitada. O
projecto das estatísticas locais têm como objectivo assegurar
a disponibilidade de informação desagregada, necessária e
indispensável para a implementação de programas de
governação e desenvolvimento social e económica local.
O processo de produção de estatísticas locais foi iniciado em
2008, com a capacitação de técnicos dos governos
provinciais e de distrito. A iniciativa tinha por nalidade a
criação de uma base de dados contendo a informação
estatística indispensável para assegurar a implementação de
processos de governação ao nível da base, respondendo
assim o de nido na Lei 8/2003 sobre os órgãos locais do
Estado.
O mais alto dirigente da instituição fez este anúncio durante
uma visita de trabalho que efectuou àquele ponto do País

com objectivo de conferir posse a nova Delegada da
instituição para a Província de Nampula. Para além do acto
de empossamento, a nova responsável foi apresentada ao
governo provincial e aos funcionários do INE. No
seguimento deste evento, Fernandes manteve um encontro
de trabalho com os trabalhadores da Delegação do INE na
província. Nele foi apresentado um resumo das actividades
realizadas no último semestre.
Num outro desenvolvimento, foi anunciada a constituição
de comissões de trabalho que terão como função auxiliar a
estrutura administrativa da delegação na realização de
diferentes actividades. Em reconhecimento do contributo
prestado ao funcionalismo público e ao INE em particular, o
Presidente do INE convidou a senhora Virginia da Costa,
actualmente a desempenhar a função de Chefe da Secretaria,
a participar nas celebrações centrais do XXII Aniversário do
INE. A funcionária em referência vai a reforma dentro em
breve. A ocasião serviu ainda surpreender o responsável
máximo da instituição ao fazerem uma oferta de uma estátua
representando o mapa da Província de Nampula e seus
respectivos Distritos.
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ACTIVIDADE ECONÓMICA
REGISTA CRESCIMENTO
LIGEIRO EM

ABRIL

Os resultados dos Índices das Actividades Económicas do
mês de Abril de 2018, quando comparados com os do mês
anterior, apontam para um crescimento ligeiro do índice
geral de volume de negócios em 1,2%, revelam dados
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Num outro desenvolvimento, a informação aponta ainda
para uma redução ténue dos indices de emprego e
remunerações em 0,9% respectivamente.
O crescimento do índice geral do índice de Volume de
negócios, resultou da variação positiva veri cada nos
sectores de Comercio e Transporte, com 6,4% e 1%
respectivamente. Os sectores da Indústria, Turismo, Energia
e Outros Serviços, tiveram uma redução de 4,2%, 3,7%, 2,6%
e 2,6% respectivamente.
De acordo com o INE, em relação ao Indice de
Remunerações, comparativamente ao mês de Março, o mês
de Abril apresenta uma variação negativa de 0,9%. O facto

resulta da variação negativa veri cada nos sectores de
Turismo, Industria, Transportes e Outros Serviços em,
2,8%, 1%, 0,2% e 1,3% respectivamente, o sector de
Comércio, apresenta variação positiva de 1,1 %.
No que se refere a variação negativa, do índice do emprego
no mês em referência, os dados apontam as variações
negativas veri cadas nos sectores de Indústria, Turismo e
Outros Serviços em 4,7%, 1,8% e 0,4% respectivamente. Os
sectores de Comércio e Transportes registaram um
crescimento de 2% e 0,4% respectivamente.
A fonte informa ainda que comparando os índices globais do
mês de Abril de 2018, com os de Abril de 2017, registou-se
um decrescimento no volume de negócios e de
remunerações em 2,4% e 2,9% respectivamente, enquanto
que o emprego teve um incremento de 1,1%.
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AFRICA PROCURA ESTRATÉGIAS PARA
HARMONIZAR ESTATÍSTICAS
Dois Workshops sobre a integração da “Estratégia para a
Harmonização das Estatísticas em África (SHaSA II), tiveram
lugar em Maio e Junho últimos, em Adis Ababa, Etiópia e tinha
por nalidade validar o guião para integração do SHaSA II nas
estratégias de produção estatística dos Países membros da
União Africa. O segundo decorreu de 5 a 8 de Junho, em
Antananarivo, Madagascar com a nalidade de treinar os
coordenadores nacionais do SHaSA, sobre a metodologia da
integração do SHaSA II e da Carta Africana de Estatísticas nas
estratégias nacionais de produção estatística.
Os dois eventos foram promovidos pela Comissão da União
Africana (CUA), o Banco Africano de Desenvolvimento
(BAD), a Comissão Económica das Nações Unidas para África
(ECA) e Fundação Africana para o Desenvolvimento das
Capacidades (ACBF), no âmbito do Programa Pan-Africano
de Estatísticas. Moçambique foi representado nos dois eventos
por Rogério Muteto, Técnico de Plani cação e Coordenação
do Instituto Nacional de Estatística (INE).
Dois pontos considerados nucleares, mereceram a atenção dos
participantes nos dois encontros, designadamente “Diretrizes
para integração da “Carta Africana de Estatística e do SHaSA-2
no processo de elaboração das estratégias nacionais de
produção de estatísticas” e “Integração do SHaSA 2 no processo
de elaboração das estratégicas regionais para produção das
estatísticas nas Comunidades Económicas Regionais.
Sobre o primeiro ponto há a destacar que em 2017 foi aprovada
uma nova versão do ShaSA, incorporando desenvolvimentos
recentes no campo estatístico e para apoiar a implementação
dos vários programas de desenvolvimento de estatísticas a nível
continental e regional. De referir que é objectivo principal do
SHaSA II apoiar a produção de estatísticas oportunas, áveis e
harmonizadas para ajudar o processo de integração africana. A
sua principal nalidade é promover o desenvolvimento
inclusivo nos níveis nacional, regional e continental, tendo em
conta as agendas de desenvolv imento recentes,
particularmente a Agenda 2063 e Agenda 2030.
Além de incorporar novos desenvolvimentos na área estatística,
o SHaSA II apresenta três módulos adicionais (Plano de Acção,
Plano de Financiamento e Estratégia de Mobilização de
Recursos). Tendo em atenção a necessidade de assegurar a
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Continua
produção de estatísticas harmonizada para a monitoria dos
programas de integração continental, foi elaborada a
metodologia ou o guião de orientação para a integração das
necessidades estatísticas preconizadas no SHaSA II.
No que concerne à integração do SHaSA II na “Estratégia
Regional para o Desenvolvimento de Estatística foi destacado
que os processos da elaboração deste instrumento e da
Estratégia Regional devem ser complementares. A nível
regional, os principais actores são as Comunidades Económicas
Regionais, organizações sub-regionais de natureza económica,
monetária e aduaneira, e organizações encarregues de reforçar a
capacidade estatística, principalmente o AFRISTAT e o
AFRITAC, que trabalham em conjunto com as comunidades
económicas regionais.
O SHaSA II considera que as comunidades económicas
regionais derivam os seus mandatos com vista a realizar
actividades estatísticas a partir de tratados e actos
constitutivos.
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AFRICA PROCURA ESTRATÉGIAS PARA
HARMONIZAR ESTATÍSTICAS
Três desses importantes mandatos se centram em: i)
fortalecer a capacidade estatística dos Estados Membros; ii)
harmonização das estatísticas nos Estados Membros; e (iii)
compilação e divulgação de estatísticas de qualidade a m de
informar a tomada de decisões a nível nacional e regional. À
luz do escopo de seus mandatos, a participação de países em
várias Comunidades económicas regionais, a ausência de
coordenação entre estas e a capacidade estatística limitada
dessas comunidades econômicas, são factores que limitam o
desenvolvimento e a harmonização estatística.
Sabe-se entretanto que pelo menos cinco destas comunidades
estão a implementar as estratégias regionais de produção
estatística como ferramentas para a coordenação e
harmonização de actividades estatísticas em apoio ao
processo de integração regional. Estas organizações centramse, em particular, na produção de estatísticas comparáveis em
tempo real nos domínios económicos, a m de monitorar a
convergência macroeconómica e a supervisão multilateral.
Para além de Moçambique, participaram nos dois eventos, os
coordenadores nacionais do SHaSA e técnicos de
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Plani cação e Coordenação Estatística dos seguintes países:
Moçambique, Angola, Djibouti, Seychelles, Somália,
Botsuana, Benin, Burundi, Costa do Mar m, Etiópia, Gabão,
Moçambique, Nigéria, Senegal, Tunísia e Zimbábue; Egypto,
Ghana, Kenya, Angola, Camarões, Comores, Sudão do Sul,
Sudão, Swazilândia República Democrática do Congo,
Libéria, Madagascar, África do Sul, Lesotho, Malawi, o
coordenador regional do SHaSA da Comunidade Económica
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Comunidade
Económica dos Estados da África Central (ECA),
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC), Mercado Comum para Africa Austral e Oriental
(COMESA), Autoridade Intergovernamental para
Desenvolvimento (IGAD), os coordenadores continentais
do SHaSA II da Comissão da União Africana (CUA), a
Comissão Económica das Nações Unidas para África
(UNECA), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e a
Fundação Africana para a Capacitação (ACBF);
representantes de Escolas Estatísticas Africanas e Centros de
Assistência técnica – AFRISTAT e EASTC.

MONITORIA DOS OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Uma missão das Nações Unidas do Projecto UNSD-DFID
sobre Monitoria dos Objectivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), esteve entre nós, de 18 a 22 de Junho
para o lançamento das bases para implementação da
iniciativa no País.
Entre outros objectivos, o grupo trabalhou na avaliação das
actividades realizadas no quadro do Sistema Estatístico
Nacional de Moçambique, com foco na coordenação e na
partilha de dados entre os provedores de dados dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS). Foi
igualmente dedicada atenção especial ao enquadramento
legal em relação aos indicadores dos ODS; capacidade
estatística e do papel das Tecnologias de Informação e

Comunicação na área de disseminação de dados e
metadados.
A missão trabalhou igualmente na avaliação da capacidade
de realização das iniciativas de monitoria dos indicadores
dos ODS, entre outros aspectos. Estas actividades foram
realizadas junto das diferentes áreas de trabalho do INE, das
angências das Nações Unidas em serviço no País, do Banco
de Moçambique, dos ministérios da Saúde, Educação e
Desenvolvimento Humano, Obras Públicas, Habitação e
Recursos Hídricos, Pescas, Ciência, Tecnologia, Ensino
Superior e Técnico Pro ssional, Economia e Finanças,
Ministério de Economia e Finanças.

28 de Agosto de 1996 - 28 de Agosto de 2018

22 anos
PRODUZINDO ESTATÍSTICAS
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

COLABOREMOS TODOS JUNTOS
NA PRODUÇÃO DE ESTATÍSTICAS DE QUALIDADE
PARA A PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

