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Palestras e Apresentações

Estatísticas sobre condições de vida das familas

O INE, através da Diretora do Departamento das Estatísticas
Demográficas e Sociais, Dra Noemi Ramos, apresentou o
tema ”Dados estatísticos das condições de vida das famílias
(Inquérito Multi-objetivo Contínuo 2017)” no seminário, organizado pelo Instituto Nacional de Saúde Pública sob o
lema “Promoção da Saúde e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, nos dias 26 e 27 de novembro, no Hotel Praia Mar. Trata-se de um espaço de diálogo, de partilha
de experiências e de conhecimento, visando adequar a
estratégia de promoção da saúde aos contextos atual e as
perspetivas para o setor de saúde para os próximos anos e
validar o Plano Nacional de Promoção da Saúde.

Palestra dirigida aos Imigrantes da Plataforma
da comunidade Africana em Cabo Verde

O Presidente do INE, Doutor Osvaldo Borges, a convite da
Plataforma da Comunidade Africana, proferiu uma palestra, no dia 1 de dezembro de 2018, no Parque 5 de julho,
na sala de formação da Câmara Municipal da Praia, sobre
o Tema “Importância da Estatística na gestão dos recursos
disponibilizados e das vulnerabilidades”. Além deste tema,
o Sr. Presidente abordou a realização do V Recenseamento Geral da População e Habitação 2020 que terá lugar em
junho de 2020, sensibilizando os presentes a colaborarem
neste processo, uma vez que toda a população, que no momento do referido Recenseamento se encontra em Cabo
Verde (residentes presentes e residentes ausentes nos alojamentos familiares e coletivos) será recenseada.

Consultoria técnica sobre inclusão e direitos humano ODS 16 e no Workishop Regional sobre a Revisão
Periódica Universal (UPN)
O INE participou no workshop regional sobre a Revisão
Periódica Universal e a consulta Técnica sobre Inclusão e Direitos Humanos ODS16, de 28 a 30 de novembro, no Hotel
Praia Mar, co-organizados pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o
Governo de Cabo Verde, a Comunidade de Países de Língua
Portuguesa e a Equipe Nacional da ONU, em Cabo Verde e em
parceria com a Aliança Global para Relatórios de Progresso
em Sociedades Pacíficas, Justas e Inclusivas. Participaram no
referido workshop os profissionais do INE, Srs Carlos Mendes,
Malene Almeida e Nereida Moreira.
Este workshop reuniu especialistas e profissionais como parte de um programa de capacitação e consultoria técnica de
países lusófonos para partilhar experiências e boas práticas
sobre o envolvimento com direitos humanos e mecanismos de revisão dos SDG. Discutiram tendências, desafios e oportunidades para alinhar os ODS com os direitos humanos. Durante o evento, o Dr. Carlos Mendes apresentou o tema:
Desenvolvimento do Manual da Grupo Praia sobre Estatísticas de Governança: Medindo Direitos Humanos e Inclusão.
O Presidente do INE, Doutor Osvaldo Borges, esteve presente nessa sessão e respondeu às perguntas dos participantes.
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Formação dirigida aos Colaboradores

Formação em POWER BI

O INE realizou, de 22 a 24 novembro, a 2ª Formação em
POWER BI- ELABORAÇÃO DE DASHBOARD, visando
abranger outros colaboradores. Vale relembrar que o Power BI é uma ferramenta que permite a exploração e análise
rápida dos dados de qualquer organização, potenciando a
visualização da informação através de Dashboards muito
intuitivos, em tempo real, que podem ser acedidos por
qualquer dispositivo através da web. A formação foi ministrada pelo Dr. Jorge Caldeira.

INE realiza formação em Planeamento Estratégico no contexto da Administração Publica

O INE realizou, de 18 a 20 de dezembro, uma ação de formação em “Planeamento Estratégico no Contexto da Administração Pública” orientada pelo Dr. Jorge Caldeira, com
a participação de 30 técnicos dos diversos serviços do mesmo. A formação visava os seguintes objetivos: conhecer
as melhores práticas em planeamento estratégico, saber
aplicar corretamente os conceitos de gestão estratégica,
saber aplicar corretamente os modelos de diagnóstico estratégico, analisar e formular a estratégia de um organismo
público, coordenar a construção de um plano estratégico
e, por último, saber avaliar os resultados estratégicos. A
abertura da formação foi feita pelo Sr. Vice-Presidente do
INE, Dr. Celso Soares.

Formação sobre análise de dados da segurança
alimentar e nutricional

O técnico do INE, Dr. Ivaldino Gonçalves, participou, de 17
a 19 de dezembro, na formação “Escala Psicométrica que
determina o Estado da Insegurança Alimentar baseada em
Experiência (FIES)”, realizada por uma equipa da FAO-Roma/Itália no Ministério do Agricultura e Ambiente. Trata-se
de uma metodologia nova que o país não dispõe de capacidades técnicas sobretudo, no que tange, à análise e
tratamento dos dados

Formação de COACHING

Decorreu, de 26 a 28 de dezembro de 2018, o “Curso Certificado de Líder Coach” destinado a 19 colaboradores (diretores, coordenadores e técnicos) do Instituto Nacional de
Estatística (INE), ministrado pela Sociedade Caboverdiana
de Coaching. Pretendeu-se, com este curso, desenvolver
líderes extraordinários, com o pensamento, competências e posturas de alta performance, de forma vivencial e
individualizado, que expande a capacidade do líder em alcançar metas organizacionais de curto e longo prazos. Na
cerimónia de encerramento, avaliação e entrega dos certificados, todos os colaboradores manifestaram-se satisfeitos,
afirmando que as expetativas foram superadas
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Entrevista com alguns formandos sobre
o que acharam da formaçã LIDER COACH

José Fernandes
A formação em LIDER COACH foi para mim bastante importante porque ensinou-me não só como evoluir pessoalmente, como também a ajudar os outros. Adotou-me de
ferramentas que irei aplicar tanto a nível profissional como
pessoal. Aprendi como utilizar as habilidades sociais e as
ferramentas da inteligência emocional por forma a identificar os meus próprios sentimentos, as minhas motivações
e de gerir bem (e internamente) as minhas emoções. Aconselho a qualquer pessoa que queira ter melhor desempenho, melhorar as suas capacidades e autoconhecer-se, que
faça essa formação.

Aguinaldo Monteiro
A formação de LÍDER COACH extravasou as minhas expectativas. Fiquei muito contente com essa formação.
Agradeço ao INE pela excelente iniciativa em propiciar essa
formação. Espero que o INE possibilite essa formação a todos os seus colaboradores.
A liderança envolve um relacionamento de influência voltada para os propósitos ou objetivos comuns. Neste sentido,
um bom LÍDER COACH deve saber ouvir. É indispensável
reforçar a capacidade de falar, ouvir, captar os sentimentos,
os gestos, olhares e as emoções dos liderados, ou seja, vale
dizer, saber usar e aplicar os cinco sentidos na sua plenitude. Um LÍDER COACH é dirigido pela inspiração, comunicação e feedback constante.

Nila Delgado
A formação abriu-me novos horizontes tanto a nível pessoal como profissional. A aquisição de novas ferramentas
constitui uma mais-valia no exercício das minhas funções
no INE. Ficam aqui expressos os meus agradecimentos ao
CA por me ter proporcionado esta oportunidade e também
aos formadores pela forma brilhante como transmitiram os
seus conhecimentos.

Carmem Cruz
Pessoalmente, considero que esta formação é uma das
melhores que já participei nos últimos tempos. Permitiu-me fazer uma introspeção interna e identificar alguns
constrangimentos pessoais que refletem no meu desempenho profissional como líder. Sinto-me hoje melhor
preparada para reconhecer os pontos de melhoria da
minha equipa e a encaminhar para um desempenho eficaz
e eficiente, tendo em conta os objetivos a atingir.
Considero ainda que para comunicarmos com uma mesma linguagem, o INE deverá dar oportunidade a todos
os técnicos de participarem nesta formação, ciente que o
ganho institucional será grandioso. Os meus agradecimentos ao CA do INE pela oportunidade. Recomendo esta formação também às pessoas individuais na medida em que
é uma mais valia para o crescimento pessoal e profissional.
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Entrevista com o Diretor do DEEE - DR.
FERNANDO ROCHA
DR. Fernado Rocha
Diretor do DEEE

Através da Deliberação nº 98/2018, o Dr. Fernando Rocha foi nomeado como Diretor do Departamento de Estatísticas
Económicas e Empresarias (DEEE), a partir de novembro de 2018. Em breves palavras, o referido dirigente deu-nos uma
entrevista sobre os trabalhos e os desafios futuros do DEEE.

Ruth Pinto (RP) - Quais os grandes produtos do DEEE?
Fernando Rocha (FR) - Sendo uma área de produção estatística, o DEEE tem responsabilidades de produzir estatísticas
de curto prazo e realizar operações estatísticas de âmbitos económico e empresarial. Em 2018, o DEEE realizou grandes
operações e produziu importantes estatísticas, mormente: a) V Recenseamento Empresarial; b) Inquérito aos Gastos e
Satisfação dos Turistas; c) Boletim Trimestral de Conjuntura; e d) os índices de conjuntura, comércio externo, etc. A grande
novidade prende-se com a construção do Novo Índice de Preços no Consumidor (IPC), com o ano de base 2018, a ser
implementado a partir de fevereiro de 2019.

RP - Quais os desafios futuros?
FR – O DEEE possui um conjunto de desafios importantes para 2019. Desde logo, a implementação da recolha através
do Tablet no novo IPC, a produção e difusão de novas estatísticas designadamente os Índices de Produção Industrial,
de Preços dos Materiais de Construção, do Custo da Mão-de-Obra no sector da construção assim como a produção de
um Boletim Trimestral de Conjuntura (complementando informações qualitativas e quantitativas). Igualmente, prevê-se
produzir estatísticas trimestrais resultantes do Ficheiro de Unidade Estatística (FUE), estatísticas sobre a sinistralidade rodoviária e iniciar os trabalhos preparatórios com vista a redução/eliminação do Inquérito Anual às Empresas.

RP - Que mensagem deixa aos seus colaboradores?
FR – Aos colaboradores do DEEE, reafirmo que me orgulho muito de trabalhar e fazer parte desta equipa e que, pese em-

bora, estar contente com o trabalho desenvolvido, ainda não me considero totalmente satisfeito, porque acredito e tenho
plena consciência que podemos fazer mais e melhor. Há um conjunto de desafios importantes e grandiosos pela frente,
que só terão sucesso, se trabalharmos de forma harmoniosa, determinada e disciplinada. Estou convencido de que juntos
conseguiremos almejar os objetivos propostos e ultrapassar os eventuais constrangimentos que poderão surgir. Contem
comigo como “comandante” deste grande navio/desafio, mas, principalmente, como amigo e colega. Desejo a todos os
colaboradores do INE e, particularmente do DEEE, um excelente 2019.
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