PR
ROTOCOLO DE CO
OOPERA
AÇÃO
TRE
ENT
o Verde, adiante
a
deesignado IN
NE-CV,
O Innstituto Naacional dee Estatísticca de Cabo
pessoa jurídicaa de direitto públicoo, criada pelo
p
Decreto-Lei n.° 49/96, dee 23 de
A
A
Amílcar
Cabral,
C
1155, CP 116, Plateau
u, Praia
Dezeembro, coom sede Avenida
repreesentada peelo seu Preesidente, Srr. António dos Reis Duarte.
D
E
A Agência
A
Naacional da Estatísticaa e Demog
grafia, adiaante designnada ANSD, uma
estruutura adminnistrativa dotada
d
de personalid
dade jurídicca e autonnomia de gestão,
g
e
colocada sob a autoridadde do Miniistro respo
onsável pella área da Estatísticaa, criada
2 de Julho de 2004,, relativa à organizaçãão das actiividades
pela Lei n.° 20004/21, de 21
c
sede na
n Rua de Saint-Loui
S
s × Rua dee Diourbel – Point
estattísticas no Senegal, com
E. BP.
B 116, Daacar RP (S
Senegal), reepresentadaa pelo seu Director-G
Geral, Sr. Babakar
B
FAL
LL.
NSIDERA
ANDO O QUE
Q
SEGU
UE:
CON
a Nos term
a)
mos do arttigo 22 da Lei n.° 35
5/VII/2009, de 2 de M
Março, quee rege o
Sistemaa Estatísticco Nacionaal, o INE--CV é o órgão exeecutivo cen
ntral de
produçãão e difusãão das estattísticas oficiais no âm
mbito do S
Sistema Esttatístico
Nacionaal;
b A ANS
b)
SD Senegal é o órgãão executiv
vo central de produçção e difu
usão das
estatísticcas oficiaiss no seio do
d Sistema Estatísticoo Nacionall (SSN) e o campo
das suaas responsaabilidades consiste em
e exercerr as funçõões de con
ncepção,
colecta, tratamentto, aproveeitamento, análise, difusão
d
e coordenaçção das
estatísticcas oficiaiss relativas ao país;
c O INE-C
c)
CV e a AN
NSD produuzem uma quantidade
q
e importantte de inforrmações
estatístticas de intteresse naacional quee colocam à disposiçção dos deecisores
e da socciedade no
o sentido lato;
l
d No plaano nacionnal, as nuumerosas mutações observaddas na so
d)
ociedade
senegaleesa levam a ANSD a empreeender a reaalização ddo Recenseeamento
Geral da
d Populaçção e Habiitação, Ag
gricultura e Pecuáriaa (RGPHA
AP) para
estar em
m conform
midade com
m as reco
omendaçõees do Sisttema das Nações
Unidas na ronda dos Receenseamento
os Gerais da Populaação e Haabitação
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(RGPH)) de 2010. Acrescentta-se a von
ntade da ANSD
A
de see ajustar à agenda
internaccional ao produzir
p
dados demo
ográficos comparáve
c
eis aos doss outros
países. Esta operração, quee combinaa o RGPH
H e os reecenseamen
ntos da
P
inscreve-see na suaa Estratéggia Nacio
onal de
Agriculttura e Pecuária,
Desenvoolvimento da Estatísttica, atravéés do seu pllano de acçção 2008-2
2013.
e A activiidade estattística oficiial através dos inquééritos clássiicos estatíssticos e,
e)
sobretuddo, do Recenseam
R
mento Geraal da Poopulação e Habitaçção, da
Agriculttura e Pecuuária (RGP
PHAE) exiigem impoortantes reccursos logíísticos e
técnicoss para a AN
NSD levar a cabo estaa operação.
f O Sennegal proojecta organizar uma
f)
u
opeeração dee recenseeamento
complettamente eleectrónica, recorrendo
r
o a disposittivos móveeis por inteermédio
da tecnnologia de computaddores portáteis, deesignados PDAs (Peersonnal
Digital Assistant)), para a colecta
c
dos dados. Para
P
o efeeito, este projecto
p
NE-CV, teendo em
necessitta o estabeelecimento de um apoio técnicoo com o IN
conta a sua experriência provada nestee tipo de prática
p
de ccolecta dos dados
censitárrios.
g A tecnoologia de colecta
g)
c
de dados com
m o uso dos
d PDAs permite asssegurar
uma maaior fiabiliddade das innformaçõess e mais raapidez na pprodução e difusão
dos resuultados do RGPHAP;
R
;
h O INE--CV recebeeu o apoioo técnico do
h)
d Institutoo Brasileirro de Geog
grafia e
Estatístiica (IBGE)), uma dass referênciaas mundiaiis no domíínio da collecta de
dados de
d recenseeamento attravés do uso
u de PD
DAs. O IN
NE-CV po
ode, por
conseguuinte, aconnselhar a ANSD,
A
porrque tendoo adquiridoo uma experiência
sólida na
n organizzação técnica de um
ma cartograafia e coleecta de daados de
recenseaamento apoiando-se
a
e numa infra-estruutura tecnnológica de
d alta
tecniciddade constrruída atravéés do uso do
d PDA, coomo instrum
mento de colecta.
c
i)) O uso desse
d
instrrumento paara fins dee colecta de
d dados seeria facilitaado por
uma booa estratéégia de comunicaçã
c
ão assentee em basses operaacionais,
utilizanddo todos oss meios dee comunicaação disponníveis.
mentou um
ma rede de intranet ggovernamen
ntal que
j)) O Estaddo do Seneegal implem
oferece,, para além
m de um accesso segurro à interneet, serviços de telefo
onia fixa
e móvell, vídeo-conferência, alojamento
o, mutualizzação de reecursos materiais.
O RGPH
HAE do Seenegal podderá tirar um
m grande proveito
p
deesse disposiitivo.

Protoocolo de acoordo entre o INE-CV e a ANSD

Página
P
2

É asssinado o presente Protocolo de Coop
peração quue se regee pelas seeguintes
cláussulas:
ARTIG
GO 1: OBJ
JECTIVO
O
Este protocoloo tem por objectivo
o
e
estabelecer
r uma coopperação téécnica no domínio
d
e
s, em geral,, e do RGP
PHAP, em particular. Visa estabbelecer um
m quadro
das estatísticas
de cooperação técnica Suul-Sul, entrre o INE-C
CV e a AN
NSD, com vvista a refo
forçar as
d peritoss da ANSD
D de maneira a asseggurar o successo da uttilização
comppetências dos
do PDA
P
no próóximo RGP
PHAP, preevisto para o período de 2011-20013 e o refforço de
capaacidade institucional do
d INE-CV
V no domín
nio da estattistica.
à diferentes fases ddas operaçções de
Os domínios de colabooração resppeitante às
r
ento; à gesttão das opeerações,
recennseamentoo, planificaçção e conccepção do recenseame
desiggnadamentte o desenvvolvimentoo informátiico, o trataamento, bem
m como a criação
de um
m sistema de informaação geogrráfica para facilitar a difusão doos resultado
os.
ARTIGO
O 2: RESPO
ONSABIL
LIDADES DO INE-C
CV
As obrigações
o
do INE-CV
V são:
a Colaborrar com a ANSD, em função
a)
o das suaas capacidaades técniicas, na
realização das actiividades doo RGPHAP
P;
b Ofereceer uma asssistência técnica
b)
t
attravés da troca de conhecimeentos e
experiênncias em informáticca (desenv
volvimento e transfeerência de dados)
aplicáveel ao instrrumento de
d colecta (PDA), em
e especiial no quaadro do
RGPHA
AP;
c Forneceer apoio à formação dos perito
c)
os da ANS
SD e do pessoal de terreno,
bem com
mo os neceessários acoonselhameentos organnizacional e logístico;;
d Assessoorar a ANS
d)
SD na elabooração doss programaas informátticos necesssários à
cartograafia, recolhha de dadoss, análise, difusão
d
e seguimento
s
o das operaações de
colecta (para asseggurar a quaalidade).
e Apoiar a ANSD durante as diversaas fases operaciona
e)
o
ais do RG
GPHAP:
cartograafia, censo piloto, conntagem, traatamento e difusão;
f Realizarr missões técnicas de peritoss do INE--CV à AN
f)
NSD em datas e
períodos previam
mente acorrdados. Essas
E
misssões serãoo realizad
das nas
(
a, recenseaamento pilooto, recolhaa e tratameento dos
diferenttes etapas (cartografia
dados e inquérito pós-censitáário), duran
nte os anos de 2011 a 2013. Um
m plano
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de missões será partilhado entre
e
as paartes em tem
mpo oporttuno e as despesas
d
m
serrão suportaadas pela ANSD.
A
relativass às ditas missões
g Apoiar no reforçoo institucionnal da AN
g)
NSD atravéss da troca de conheciimentos
ução de
nos doomínios daa comunicação, diffusão da informaçãão, produ
estatísticcas socioeconómicass e gestão administraativa, realççando os prrojectos
de planiificação esstratégica e a melhoriia dos proccessos. O IINE-CV dará,
d
um
apoio especial
e
naa construçção de um
m sistema de inform
mação geo
ográfica,
principaal instrumeento de diifusão e de
d comunicação dos resultado
os desse
projectoo.
ARTIGO
O 3: RESP
PONSABIL
LIDADES
S DA ANS
SD
o
da ANSD são:
As obrigações
a Suportaar todas as despesas inerentes a esse apoio técnicoo, em especial as
a)
missõess de peritoss do INE-C
CV ao Seneegal;
b Socializzar esse protocolo
b)
p
a seu peessoal e aoo pessoal externo que
ao
q
são
designados ou recrrutados parra realizar tarefas quee implicam
m o uso de PDA;
P
c Receberr o apoio dos perittos do IN
c)
NE-CV na adaptaçãoo e instalaação de
softwaree para os PDAs;
P
d Acolherr os aconsselhamentoos práticos dos perittos do INE
d)
E-CV no uso
u dos
PDAs, em
e conform
midade com
m as norm
mas estipulaadas pelo Instituto Brrasileiro
de Geoggrafia e Esttatística;
e Solicitarr o apoio do
e)
d INE-CV
V na impleementaçãoo dos sistem
mas integrados de
informaação a níveel das regiõões, departtamentos ou
o qualquerr outra sub
bdivisão
geográfi
fica pertineente para a boa co
ondução daas operaçõões, com vista a
garantirr um seguim
mento da qualidade
q
da
d informaçção recolhiida;
f Solicitarr o acomppanhamentto do INE
f)
E-CV para a formaçãão do pesssoal de
terreno no uso do PDA;
g Submeter aos periitos do INE
g)
E-CV, para apreciaçãão e pareccer, os man
nuais de
u dos PD
DAs;
instruçõões para o uso
h Solicitarr ao INE-C
h)
CV aconselhamentos em matériia de segurrança dos PDAs
P
a
nível naacional;
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i)) Dar connhecimentoo ao INE--CV sobre qualquer questão ligada à ex
xecução
deste prrotocolo dee colaboraçção;
j)) A ANSD
D é responnsável peloo uso correecto dos PD
DAs no território sen
negalês,
ficando o INE-CV
V isento de
d toda e qualquer
q
reesponsabiliidade prov
veniente
p
prrotocolo dee colaboraçção, ou outtros não
dos casoos não prevvistos no presente
previstoos entre as partes;
p
k Facilitarr o acessoo dos técniicos do IN
k)
NE-CV à formações
f
promovid
das pela
ANSD a nível da Escola Naacional de Estatísticaa do Seneggal, no dom
mínio da
estatísticca e estratéégias de difusão de daados.
TIGO 4: CONFORM
C
MIDADE//CONFIDENCIALIIDADE
ART
As duas partees comproometem-see a respeiitar as regras existtentes relaativas à
o
e engajam-sse a não
conffidencialidaade de quaalquer inforrmação ligaada a esta operação
comercializar ou
o forneceer gratuitam
mente dados a qualqquer outra entidade, seja ela
públlica ou privvada, sem a autorizaçção prévia e escrita daa outra partte.
p
enviddarão todoos os esforçços e tomaarão as meddidas aproppriadas no sentido
As partes
de faacilitar o cuumprimentto do preseente protocolo.

ARTIGO
O 5: COOR
RDENAÇÃ
ÃO
vidades preevistas no ppresente prrotocolo
A cooordenaçãoo da execuçção técnicaa das activ
de coolaboraçãoo será asseggurada:
1 Pelo INE-CV, o Director
1.
D
dass Estatísticas Demogrráficas e Soociais.
2 Pela AN
2.
NSD, o Dirrector das Estatísticas
E
s Demográfficas e Socciais.
ARTIG
GO 6: SEG
GUIMENT
TO E AVA
ALIAÇÃO
O
Paraa o seguimeento e a avaliação do presente protocolo
p
d colaboraação, serão
de
orgaanizadas revvisões sem
mestrais e de
d meio perrcurso ao loongo de todda a sua
impllementaçãoo.
Protoocolo de acoordo entre o INE-CV e a ANSD

Página
P
5

ARTIGO
O 7: RESO
OLUÇÃO DOS DIF
FERENDO
OS
l
resuultantes daa aplicaçãoo e interprretação desste protocoolo de cooperação
Os litígios
deveerão ser ressolvidos poor via de neegociação directa
d
entrre as partess.
ART
TIGO 8: DURAÇÃO
D
O E DENÚ
ÚNCIA
1 Este prootocolo de colaboração entrará em vigor logo após a sua assin
1.
natura e
terá um
ma validadde de três (3) anos, renováveis se as ppartes o ju
ulgarem
necessárrio.
2 Este prootocolo de colaboração poderá ser denunnciado por qualquer uma
2.
u
das
partes através
a
de um
u aviso escrito,
e
com aviso dee recepçãoo, à outra parte.
p
A
denúnciia só prodduzirá efeittos legais trinta (300) dias apóós a recep
pção da
notificação, se nennhuma dispposição em
m contrárioo não for ttomada de comum
acordo. Contudo,, as obriggações irreevogáveis pelas parrtes, anterriores à
referidaa notificaçãão, deverãoo ser respeitadas e apllicadas.
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PR
ROTOCOL
LO DE CO
OLABORA
AÇÃO

Feitoo na Praia, a 21 de Deezembro de 2011, em
m quatros exemplares, dois em Francês
F
e dois em Portuuguês, e am
mbas de iguual fé.
N
d Estatísttica e
da
Pel’’Agência Nacional
Demoografia (A
ANSD)

Peelo Institutto Nacionaal da Estatística
de Cab
bo-Verde (INE-CV))

O Director-G
D
Geral
Baabakar FA
ALL

O Presideente
Antón
nio dos Reeis Duarte
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