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SUMÁRIO EXECUTIVO 

O presente documento descreve, de uma forma global, as atividades desenvolvidas pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) durante o ano de 2019, em decorrência da 

execução do seu Plano de Atividades, detalhando os resultados obtidos nas áreas de 

produção e difusão estatística, bem como nas áreas que são transversais à produção 

estatística. Acresce ainda que este documento contém informações sobre os recursos 

humanos e financeiros afetos à concretização das atividades realizadas pelo INE em 

2019.  

O ano de 2019, como habitualmente, foi de muitas realizações para o INE, com o 

destaque para a realização da Atualização Cartográfica e Pre-Recenseamento e do 

Recenseamento Piloto no âmbito da preparação do RGPH-2020, a nível nacional, e a 

elaboração e partilha da versão draft do Handbook das Estatísticas da Governança para 

o processo da consulta global, a nível internacional.  Os resultados obtidos só foram 

possíveis de alcançar pelo contributo, partilha e articulação de colaboradores de cada 

uma das unidades orgânicas, bem como a cooperação e parcerias estabelecidas com 

instituições nacionais e internacionais que foram fundamentais para a produção 

estatística. 

A taxa de execução das atividades do instituto foi de 73%, com um aumento de 2 p.p 

em relação ao ano 2018 que foi de 71%. 

Participaram na execução das atividades setenta e três (73) trabalhadores do INE, 

quatrocentos e trinta e quatro (434) prestadores de serviços, num total seiscentos e 

sessenta e seis (666) contratações, para recolha de dados no terreno. 

O INE aproveita para agradecer a todas as famílias e empresas cabo-verdianas pela 

colaboração que lhe foi dispensada de janeiro a dezembro de 2019.  
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – INE – CONTEXTO FUNCIONAL  

O INE é o órgão executivo central de produção e difusão das estatísticas oficiais, no 

âmbito do SEN, revestindo a natureza de autoridade tecnicamente independente dotada 

de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, nos termos dos respetivos 

estatutos. 

A superintendência sobre o INE é exercida pelo Primeiro Ministro, delegada, neste 

momento, ao Ministro das Finanças, cabendo-lhe aprovar os planos plurianuais e anuais 

de atividades do INE e os correspondentes orçamentos, bem como os respetivos 

relatórios de atividades e as contas; autorizar assinatura de acordos de cooperação e/ou 

acordos de financiamento, no plano externo; autorizar a criação de delegações do INE 

territorialmente desconcentradas; e, os demais atos nos termos dos estatutos do 

INE(Decreto-Lei nº 2/2020 de 7 de janeiro). 

 

Instituição 
Reconhecida e 
de Referência 

Produzir e difundir 
informação 
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qualidade
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Qualidade; Inovação
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1. BALANÇO DAS ATIVIDADES  

O ano de 2019 foi marcado pela realização da Atualização Cartográfica e Pre-

Recenseamento e do Recenseamento Piloto no âmbito do RGPH 2020, pelo 

desenvolvimento e execução  de várias operações estatísticas que são vitais para 

responder os compromissos nacionais e internacionais e pela consolidação de produção 

e difusão de estatísticas correntes, visando atingir de modo eficaz e eficiente o 

cumprimento das atividades do PA de 2019 e da missão do INE.  

De uma forma geral, apesar de alguns contrangimentos é importante salientar um 

balanço positivo. Esta observação pode ser verificada no grafico 1 - das 128 atividades 

previstas para o ano de 2019 conseguiu-se realizar 93 atividades, o que significa uma 

taxa de execução de 73%.  

Gráfico 1 – Distribuição em percentual de situação das atividades do INE 

 

 

1.1 ATIVIDADES REALIZADAS E DESENVOLVIDAS 

Tendo presente as atividades previstas no PA 2019, a seguir destacam-se as principais 

atividades desenvolvidas: 

 Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatística (ENDE) 2017-2021 

No dia 8 de fevereiro de 2019 no Boletim Oficial nº 14 foi publicada a Resolução n.º 

16/2019 sobre a aprovação da terceira agenda estatística ENDE 2017-2021 em 

Conselho de Ministros no dia 20 de dezembro de 2018, com o respetivo documento em 

anexo. O primeiro Relatório de Seguimento da Estratégia foi elaborado no mês de 

janeiro de 2019 pela DEPCE do INE. 

73%

8%

19%

Executadas Em execução Não executadas
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 V Recenseamento Geral da População e Habitação, Censo 2020 

No âmbito do V RGPH, em 2019 deu-se continuidade aos trabalhos preparativos, com 

a concretização das seguintes etapas: Campanhas de sensibilização da população,  

Atualização Cartográfica e Pré-Recenseamento,  Recenseamento Piloto, correção dos 

documentos técnicos e metodológicos à luz dos ensinamentos do Recenseamento 

piloto e a elaboração do aplicativo de recolha de dados. Ainda estão em curso as 

seguintes atividades: a extração e análise dos dados da Atualização cartográfica e do 

Recenseamento Piloto e o processo de recrutamento e seleção dos Coordenadores 

Municipais do RGPH-2020. 

 Inquérito Multiobjectivo Contínuo (IMC) 

No âmbito do projeto do IMC, em 2019, foi finalizada a recolha do IMC 2018 e foram 

produzidos e divulgados vários relatórios estatísticos. Quanto ao IMC 2019 foi realizada 

a recolha de informação do 1º semestre (junho-julho 2019) e 2º semestre (novembro-

dezembro 2019), assim como divulgados os resultados do 1º semestre no dia 30 de 

dezembro. 

 Inquérito aos Gastos e Satisfação dos Turistas  

Operação estatística importante que visa recolher informações junto dos turistas para a 

avalização do nível de gastos destes e do grau de satisfação dos mesmos, no âmbito 

da sua estada no país. Foi realizado em duas épocas: época baixa - 3ª semana de 

outubro e época alta – 2ª semana de dezembro.  A publicação de dados está agendada 

para o mês de setembro de 2020. 

 Inquérito Anual ás Empresas  

Esta operação estatística de grande envergadura que consiste na recolha de dados de 

empresas e estabelecimentos existentes/operam no território nacional e tem como 

propósito a atualização do FUE, a produção das estatísticas de empresas e o 

fornecimento de dados para a elaboração das Contas Nacionais foi realizada no mês de 

agosto de 2019. A publicação de dados está agendada para o mês de março de 2020. 

 Mudança do ano de base das Contas Nacionais 

Esta atividade é feita de forma faseada de acordo com a disponibilidade de informação 

de base, mas também de recursos (humanos, materiais e financeiros). Nesta mudança 

do ano de base será utilizada ERETES como ferramenta de trabalho. Em 2019 foi 
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finalizada a estrutura da matriz do consumo intermédio e as tabelas de passagem vs 

outras nomenclaturas (SH, COICOP, …) e iniciada a fase de equilíbrio dos produtos.  

 Inquérito de Avaliação do Grau de Satisfação dos Utilizadores de 

Informações Estatísticas Oficiais 

Uma operação estatística, a nível do SEN,  que tem como a finalidade conhecer o grau 

de satisfação dos utilizadores de informação estatística produzida pelos Órgãos 

Produtores de Estatísticas Oficiais (INE, BCV, Ministério da Agricultura, Ministério da 

Saúde Ministério da Educação, M. da Justiça, INDP e IEFP). 

 Workshops para Avaliação da Qualidade dos Registos Administrativos 

Em 2019 foram realizados dois Workshops para Avaliação da Qualidade dos Registos 

Administrativos prioritários, a fim de se apropriar da Ferramenta de Avaliação da 

Qualidade dos Registos Administrativos (FAQRA), abrangendo todos os ODINE e 

outras entidades públicas que utilizam as fontes administrativas para produção de dados 

estatísticos. 

 

 Estatísticas de Contas Nacionais 

 Distribuição do PIB por ilha foi iniciada logo após a publicação das contas de 

bens e serviços de 2017. Esta atividade foi executada e publicada com algum 

atraso relativamente à data prevista, devido a demora na publicação dos dados 

das empresas. 

 Conta de bens e serviços 2017 foi realizada e publicada no mês de junho de 

2019. 

 Contas dos sectores institucionais 2017 - os trabalhos de compilação da 

sequência completa de contas dos sectores institucionais e sua síntese na 

Tabela das Contas Económicas Integradas (TCEI) foram realizadas e publicadas 

na data prevista.  

 Contas Trimestrais (ótica da Produção e da Despesa) é uma atividade que 

consistiu em publicação no mês de março de 2019 dos resultados do 4º T 2018 

e das estimativas do ano de 2018 e disponibilização das três (3) publicações 

trimestrais de 2019, respeitando sempre as datas previstas. 
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 Agregados Contas Nacionais 2010-2017 foram publicados apenas no formato 

Excel ficando a faltar a publicação no formato Word. 

 Matriz de Contabilidade Social foi concretizada e aguarda apenas o parecer da 

parte do consultor e dos demais membros do projeto, para a sua posterior 

divulgação. 

 Contas de saúde 2017 e 2018 encontram-se, atualmente, sob a 

responsabilidade do Ministério da Saúde e contam com a colaboração técnica 

do INE. Atividades em execução. 

 Conta Satélite de Turismo 2015 e 2016 é uma atividade que depende da 

disponibilização de dados por parte da Direção de Estrangeiros e Fronteiras 

(DEF). Em 2019 foram realizados os encontros interinstitucionais e as ações de 

formação e capacitação dos técnicos. No entanto devido ao atraso no 

fornecimento dos referidos dados não foi possível produzir as referidas Contas.  

 Estatísticas Económicas e Empresariais 

Em 2019 o Departamento das Estatísticas Económicas e Empresariais (DEEE) iniciou 

a produção e difusão dum novo produto estatístico - “Síntese de Indicadores Económico 

e Financeiro”, complementando um conjunto de indicadores quantitativos e qualitativos, 

produzidos pelo INE e outros órgãos produtores de estatísticas oficiais do país. 

À semelhança dos anos anteriores outras estatísticas foram produzidas e publicadas 

com a regularidade e nos prazos estabelecidos, com destaque para as seguintes: 

 Estatísticas do Comércio Externo trimestrais de 2019 e Boletim Anual 2018; 

 Índice de Preços do Comércio Externo (ICE) mensal de 2019 e a Síntese 2018; 

 Produção e publicação do Índice de Preços no Consumidor mensal; 

 Resultados de Inquéritos de Conjuntura (às famílias e às empresas) trimestrais; 

 Produção e publicação de dados definitivos do Recenseamento Empresarial 

2017; 

 Atualização do FUE com base nos dados do Recenseamento Empresarial 2017; 

 Publicação do Boletim Anual - Inventário Anual dos Estabelecimentos Hoteleiros, 

síntese de 2018 
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 Publicação do Boletim Anual - Inquérito à Movimentação de Hóspedes, síntese 

de 2018; 

 Publicação anual do turismo (inventário mais fluxo turístico), 2018; 

 Produção e publicação do Índice de Preço Turístico trimestral; 

 Produção e publicação do boletim sobre a Movimentação de Hóspedes nos 

Estabelecimentos Turísticos Trimestral; 

 Indicador de Atividade do Setor dos Serviços trimestral; 

 Índice de produção na construção civil (IPCC) trimestral; 

 Estatísticas de Transportes trimestrais; 

 Projeto para a implementação do índice de custo de mão de obra no sector da 

Construção Civil; 

 Projeto para a implementação da Central de Balanços; 

 Estatísticas Demográficas e sociais 

 Quanto às Estatísticas Demográficas em 2019, com base nas informações do 

IMC 2018, foi produzido o relatório Estatísticas das Famílias e Condições de Vida 

que inclui estatísticas demográficas relativos a estrutura da população (sexo e 

idade) e às características sociais, tais como, o nível de instrução, estado civil, 

entre outros indicadores, assim como, estatísticas relativas às condições de vida, 

acesso a água e saneamento e bens de equipamento, entre outros indicadores. 

 Para a produção de Estatísticas Vitais em 2019 foram executadas a atividades 

de tratamento e análise das informações relativas aos nascimentos, óbitos e 

casamentos provenientes da base de dados do RNI para o ano 2018, que 

permitiu atualizar a serie de dados iniciada no ano anterior, tendo concluído o 

relatório com a serie 2006-2018.  

 Na área de Estatísticas de Trabalho, com base nas informações do IMC 2018, 

foi elaborado um relatório sobre as estatísticas do mercado de trabalho e uma 

série de tabulações em Excel com séries dos principais indicadores e foi 

produzido um conjunto de indicadores sobre o Perfil Digno (série 2011-2018) no 

âmbito da cooperação com a OIT para a atualização do Perfil País para Trabalho 

Digno, apresentados publicamente num seminário do Trabalho Digno, Vida 
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Digna. Ainda neste domínio iniciou-se a elaboração dum relatório sobre Outras 

Formas de Trabalho. 

 No âmbito de Estatísticas de Justiça e Segurança em 2019 o DEDS realizou 

somente o tratamento e análise dos dados de Conselho Superior da Magistratura 

Judicial. Também foi concluída a revisão e publicação do relatório do SHaSA 

GPS 2016. 

 Quanto às estatísticas das tecnologias de informação e comunicação, com base 

em informações provenientes do IMC 2018, módulo Comunicação Social, foram 

elaborados e apresentados os principais indicadores dum estudo realizado a 

pedido da Direção Geral da Comunicação.  

 No domínio de Estatísticas de Género, para a comemoração do Dia da mulher 

Cabo-verdiana, a 27 março, em colaboração com o Departamento de 

Comunicação, foi elaborado um vídeo alusivo à data com um conjunto de 

indicadores sobre as mulheres que foi publicado nas redes sociais do INE 

(Facebook e Youtube), assim como deu-se inicio à elaboração da publicação 

Mulheres e Homens, factos e números – 2018.  

 Na área de Estatísticas do Ambiente em 2019, com base nos dados do IMC foi 

produzido um conjunto de indicadores do ambiente relacionados com o acesso 

à energia, água e saneamento, divulgado no relatório Estatísticas das Famílias 

e Condições de Vida. Ainda, em colaboração com o Departamento de 

Comunicação, foram elaborados os infográficos no âmbito das comemorações 

do Dia Mundial do Ambiente (5 junho) e do Dia Mundial da Água (22 de março). 

 O Inquérito às Doenças Crónicas não Transmissíveis (IDNT) é um projeto do 

Governo de Cabo Verde que será executado pelo Ministério da Saúde e da 

Segurança Social (MSSS) e em parceria com o INE, e com a assistência da 

OMS. Em 2019 o INE forneceu a assistência técnica na preparação dos 

instrumentos metodológicos e na realização da formação e recolha do inquérito 

piloto. 

 As Estatísticas das migrações, interna e internacional (emigração e imigração) 

são compiladas recorrendo a fontes administrativas e inquéritos específicos 

(IMC, IDRF). Com base em informações demográficas e sócio económicas do 

IMC 2015-2018 e do IDRF 2015 foi produzido o Relatório Estatísticas das 

Migrações que traça o perfil dos imigrantes em Cabo Verde e um Infográfico 
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divulgado no âmbito das comemorações do dia Africano de Estatística (18 

novembro 2019). 

 Apoio aos projetos externos do INE 

Os técnicos do INE contribuíram na realização das seguintes atividades: 

 Perfil do Setor de Habitação - (MIOTH - Ministério das Infraestruturas, do 

Ordenamento do Território e Habitação); 

 Cálculo do Deficit Habitacional em Cabo Verde em 2015 com base na metodologia 

da Fundação João Pinheiro (FJP) e usando os dados do IDRF 2015; 

 Projeto “Diagnóstico de violências Urbanas – Praia”; 

 Elaboração do Documento Metodológico para produção de Estatísticas do ANAS; 

 Inquérito sobre as parasitoses nas crianças e sobre os distúrbios decorrentes da 

carência em iodo em Cabo Verde. 

 

 Atividades Transversais 

No âmbito dos objetivos estratégicos, foi assumida pelo INE uma participação ativa de 

todas as unidades orgânicas na concretização das atividades do PA 2019. Assim, 

sendo, destaca-se as atividades desenvolvidas nas áreas transversais:  

 Preparação da primeira avaliação de Pares ao SEN de Cabo Verde que será 

realizada em finais de janeiro de 2020;  

 Elaboração de relatório de atividades do INE e do SEN de 2018;  

 Elaboração do plano de atividade do INE e do SEN de 2020; 

 Elaboração do Relatório de Seguimento da ENDE 2017-2021 de 2018; 

 Seguimento de atividades e de planos de ações do ENDE 2017- 2019; 

 Reforço da cooperação com instituições congéneres e organismos internacionais 

onde o INE-CV tem beneficiado de assistências técnicas e missões de trabalho em 

diversos domínios com ganhos significativos, com o destaque para os INEs da 

CPLP (IBGE, INE PT, INE de Angola, INE de Moçambique) e HCP de Marrocos. 

 Intensificação da cooperação com a Cooperação Espanhola, União Europeia, BAD, 

Nações Unidas, Cooperação Luxemburguesa, FMI, Banco Mundial, CEDEAO, 
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Afristat e Paris 21, sendo estes os principais financiadores da produção estatística 

e promotores de assistências técnicas. 

 Reforço de parcerias e assinatura de novos protocolos de colaboração com 

instituições nacionais e internacionais;  

 Organização de vários eventos, tais como a comemoração do Dia Africano de 

Estatística e intensificação do projeto “Literacia Estatística” junto das Escola 

Secundária;  

 Atualização do Open Data; 

 Elaboração de infografias e folhetos informativos referentes ao dia de município e 

outras datas importantes nacionais e internacionais;  

 Elaboração trimestral do Boletim Informativo e da Revista de Cooperação 

Internacional- NewStat; 

 Elaboração do Anuário Estatístico de Cabo Verde 2018; 

 Operacionalização do Sistema Integrado de Gestão de Inquéritos (SGI&SIG); 

 Avanços consideráveis sobre o projeto GRID e as suas composições. 

 

1.2 ATIVIDADES NÃO REALIZADAS 

De entre as atividades correntes que foram previstas e não realizadas destaca-se 

apenas os grandes projetos, tais como: 

 Índice de Produção Industrial (IPI) 

A irregularidade e a fraca qualidade das respostas das empresas selecionadas têm sido 

um grande entrave para o arranque da divulgação deste produto. No entanto, em 2019, 

foram desenvolvidos os trabalhos preparatórios com vista a produção e divulgação 

regular do índice de Produção Industrial (1º trimestre 2020); 

 Estatísticas de Justiça e Segurança 

Por indisponibilidade de informações administrativas provenientes do Conselho 

Superior do Ministério Público e do Ministério da Administração Interna não foi possível 

a elaboração do relatório Estatísticas da Justiça e Segurança. 

 Atividades na área de comunicação e difusão a nível do SEN  
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Não foi possível a elaboração do Plano global de comunicação para o SEN e do Plano 

único de difusão do SEN devido ao atraso na constituição de Unidade de Comunicação 

do SEN. 

 Montagem/Implementação do Sistema de Controlo & Garantia de Qualidade  

Esta atividade ainda não foi realizada (concluída), pois é uma atividade macro que exige 

várias intervenções e dependências. A sua implementação é faseada.   

 

 Montagem do sistema geral de amostragem (automatização e documentação): 

Sistema de rotação de amostra 

Esta atividade ainda não foi concluída, mas já se recolheu elementos importantes para 

a sua implementação. Trata-se de uma atividade que deve ser implementada de forma 

faseada e exigirá recrutamento de consultorias e/ou visita de estudos para conhecer 

experiências.   

 

1.3 ATIVIDADES NÃO PREVISTAS, MAS REALIZADAS 

 Preparação da primeira avaliação de Pares ao SEN de Cabo Verde que será 

realizada de 27 a 31 de janeiro de 2020;  

 Organização do Seminário em Formação e definição de Indicadores PEDS e ODS; 

 Produção do relatório estatístico sobre a agenda 2063, que se encontra na fase de 

socialização e validação interna; 

 Elaboração de programa informático (STATA, SPSS) para a produção, apuramento 

e estimação de indicadores do Inquérito ao Gasto e Satisfação de Turistas-2019; 

 Participação na realização de vários inquéritos temáticos de instituições parceiras 

com auxilio da plataforma SGI, tais como o Inquérito à Pecuária, Sequeiro, 

Segurança Alimentar (Ministério da Agricultura e Ambiente) e o Inquérito Nutricional 

de Cabo Verde: PERVEMAC II. 

 Avanços consideráveis sobre o projeto GRID e as suas composições; 

 Apoio na Campanha de sensibilização do Inquérito Nutricional de Cabo Verde - Ilha 

de Santiago (ENCAVE-2019);   
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 Apoio na Campanha de sensibilização Inquérito ao Efetivo da Produção da 

Pecuária; 

 Respostas a vários questionários internacionais em diversos domínios estatísticos. 

2. COMPROMISSOS INTERNACIONAIS 

Para além das atividades acima elencadas, em 2019 o INE reafirmou a sua participação 

nos eventos internacionais, na liderança e colaboração de importantes atividades 

estatísticas, entre as quais destacam-se:  

 Praia City Group (elaboração e partilha da versão draft do Handbook das 

Estatísticas da Governança para o processo da consulta global junto dos 

institutos nacionais de estatística a nível mundial);  

 Seguimento do Work Plan 2018 do Praia Group e atividades do IEAG-SDG; 

 Relatório estatístico dos ODS 2018; 

 Participação na 50º reunião da Comissão de Estatística das Nações Unidas; 

 Participação da 39ª reunião do Comité de Afristat; 

 Participação na VIII Conferencia Estatística da CPLP e Reuniões dos Presidente 

e Diretores Gerais dos INEs dos PALOP; 

 Participação no 13º Comité de Diretores Gerais dos INEs; 
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3. RECURSOS HUMANOS E FINANCEIROS 

3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Recursos Humanos - Caraterização dos Recursos Humanos em 2019 

 

A 31 de Dezembro de 2019, encontravam-se a desempenhar funções, no Instituto 

Nacional de Estatística (INE) 73 (setenta e três) trabalhadores distribuídos pelos 

diferentes grupos profissionais e unidades orgânicas. Sendo 33 colaboradores do 

género feminino (45%) e 40 do género masculino (55%), conforme o gráfico seguinte. 

Gráfico 1 – Distribuição percentual por género dos trabalhadores do INE, em 2019 

 

 Recursos Humanos - Contratos de Prestação de Serviço Celebrados em 

2019 

 

Em 2019, foram celebrados 666 (seiscentos e sessenta e seis) contratos em regime de 

prestação de serviços, envolvendo 434 (quatrocentos e trinta e quatro) prestadores de 

serviço, para o desenvolvimento e implementação atempado dos projetos do INE. Dos 

434 (quatrocentos e trinta e quatro) colaboradores em prestação de serviço 277 

(duzentos e setenta e sete) são do género feminino e 157 (cento e cinquenta e sete) do 

género masculino. Correspondendo, a 63,82% do género feminino e 36,18%do género 

masculino. 

Imagem 1 – Contratos de Prestação de Serviço Celebrados em 2019 - Grandes Números 

 

 

  

 

 

Os agentes Inquiridores, Supervisores e Controladores representam mais de 90% das 

contratações efetuadas. Assim, o maior número de contratações foi celebrado nos 
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projetos: Atualização Cartográfica e pré-Recenseamento; Inquérito Multiobjectivo 

Continuo; IGST; e Inquérito Anual às Empresas. 

 Recursos Humanos – Estágios Curriculares e Profissionais em 2019 

  

Em 2019, o INE acolheu 10 (dez) estágios curriculares e 6 (seis) estágios profissionais 

perfazendo 16 (dezasseis) no total, e envolvendo 12 (doze) estagiários. É de notar, que 

os 6 (seis) estágios profissionais resultaram do bom desempenho dos estagiários 

enquanto colaboravam com o INE em modalidade curricular. Dos 12 (doze) estagiários, 

7 (sete) são do género feminino e 5 (cinco) do género masculino. Correspondendo, a 

58,33% do género feminino e 41,67% do género masculino. 

 

 Recursos Humanos – Formação Executada em 2019 

 

A divisão de Recursos Humanos e apoio Jurídico, realizou em 2019 a atualização do 

Plano de Formação dos Órgãos Produtores de Estatística Oficiais (DA11) para os anos 

de 2019, 2020 e 2021. A execução das ações de formações do INE, dependem da 

capacidade de financiamento das mesmas no decorrer do ano. Assim, por falta de 

financiamento, em 2019, não foi possível a realização do previsto no plano na sua 

totalidade.  

 

Financiado pelo Escritório comum do PNUD, UNFPA e UNICEF, o INE realizou 

extraplano duas formações, abrangendo técnicos do INE e técnicos dos ODINE, 

englobando 25 (vinte e cinco) colaboradores do INE e 8 (oito) ODINE. 

3.2 RECURSOS FINANCEIROS  

Os recursos financeiros do INE são os provenientes de dotações atribuídas em sede do 

Orçamento do Estado (transferências do OE), os provenientes de Receitas Próprias 

(venda de Bens e Serviços a entidades públicas e privadas) e ainda os decorrentes de 

Financiamentos de Projetos pelos nossos parceiros de desenvolvimento nacionais e 

internacionais (transferências correntes de organismos internacionais).  

Em 2019, o orçamento (incluindo transferência de saldos do exercício de 2018) foi cerca 

de 387 MCVE (trezentos e oitenta e sete milhões de escudos), sendo que o valor 

recebido, apurado a 31 de dezembro, fixou-se em cerca de 359 MCVE (trezentos e 

cinquenta e nove milhões de escudos).  
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Fazendo a repartição por fonte de financiamento, verifica-se que o Estado, através dos 

orçamentos de Funcionamento e de investimento foi a principal fonte do financiamento 

do INE, representando 74,94%, seguido das receitas para financiamentos de projetos e 

de atividades de reforço de capacidades técnicas e institucionais, provenientes dos 

parceiros de desenvolvimento com 23,89% e um pequeno percentual de receitas 

próprias (1,17%), resultante das vendas de publicações e de prestações de serviços 

para realizações de estudos ou inquéritos encomendados por instituições nacionais e 

internacionais.  

O financiamento recebido dos parceiros de desenvolvimento (transferências correntes 

de organismos internacionais) foram destinadas, na sua maioria, para as fases 

preparatórias do RGPH 2020. 

Analisando a composição de despesas por fontes de financiamento, verifica-se que o 

Orçamento de Estado registou uma execução de 80,30%, seguida de 71,28% dos 

Parceiros de Desenvolvimento e 82,63% de receitas próprias. 

Assim, do valor disponibilizado de cerca de 363 MCVE (trezentos e sessenta e três 

milhões de escudos), realizou-se despesas por volta de 283 MCVE (duzentos e oitenta 

e três milhões de escudos), o que se traduziu, no geral, numa taxa de execução 

orçamental de 78,17%.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A execução das atividades do ano de 2019 desenvolveu-se com o contributo dos 

recursos disponíveis, financeiros e humanos, para o alcance da missão do INE. 

Face aos resultados alcançados, as atividades empreendidas pelo INE, permitiram dar 

um cumprimento satisfatório na execução do PA 2019 nos seguintes domínios: na 

realização dos trabalhos preparatórios no âmbito do Censo 2020, no reforço de 

cooperação a nível interno e externo, na promoção da literacia estatística, no 

cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais, na coordenação dos ODINE 

e no seguimento das ações e atividades do ENDE 2017-2021, contribuindo deste modo 

para a consolidação da produção e difusão das estatísticas oficias de qualidade e que 

apoia a tomada de decisão. 

 

Todavia, apesar dos resultados serem satisfatórios, importa salientar que o 

desempenho do INE pode ser melhorado, mas essa melhoria depende em grande parte 

da minimização dos principais constrangimentos destacados abaixo: 

 

 Dificuldades e atrasos de financiamentos, que contribuíram negativamente no 

cumprimento de compromissos assumidos e na taxa de execução das 

atividades;  

 

 Insuficiência de recursos humanos afetos aos departamentos de produção e 

difusão de estatística: tendo em conta o envolvimento do INE no processo de 

coordenação dos ODINE, na participação e intervenção em áreas 

especializadas e diversificadas com intuito de aumentar o leque de informações 

estatísticas, é importante e necessário o reforço de competências técnicas e de 

recursos humanos especializados, através de capacitação e de recrutamento de 

novos técnicos. 

 

Posto isso, sugerimos maior sinergia e articulação entre o INE e o Ministério das 

Finanças no que tange a mobilização de recursos que possibilite o financiamento 

integral das atividades que constam no PA, na aprovação dos instrumentos de gestão 

dos recursos humanos para que a INE continue a afirmar-se como instituição 

reconhecida e de referência. 

 


