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III Cimeira de líderes locais - Sal

A convite da ANMCV, o Presidente do INE, Doutor Osvaldo Borges, participou como conferencista na
III Cimeira Internacional dos Líderes Locais, que teve lugar de 9 a 11 de julho, na ilha do Sal em Cabo
Verde, sobre o tema “Territórios como espaço de inovações no percurso da Agenda 2030”.
O objetivo da III Cimeira foi conhecer as inovações em termos de projetos, serviços, processos territoriais por parte dos atores nacionais e locais protagonistas, no alcance dos ODS. Trata-se de uma iniciativa conjunta entre o Governo de Cabo Verde, a Associação Nacional dos Municípios Cabo-verdianos
(ANMCV) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que pretende promover
a troca de experiências de sucesso/boas práticas e inovações territoriais capazes de mobilizar o setor
privado e atores públicos e sociedade civil para atingir objetivos locais e metas globais de desenvolvimento.
O Presidente do INE integrou o Painel II - Inovações e Comunicação: A importância da comunicação
para Agenda 2030 e abordou o “Contributo do INE na Agenda 2030”, apresentando trabalhos desenvolvidos desde de 2016 nesta matéria tanto a nível nacional como internacional. Pretendeu-se, com o
referido Painel, a partilha de eventuais soluções ou propostas de soluções inovadoras que possam ser
úteis aos municípios no contexto da Agenda 2030 (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável).

Exposição sobre o Dia Mundial da População e 50 anos do UNFPA e 25 anos da CIPD
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da
População e 50 anos do UNFPA e 25 anos da Conferência Internacional em População e Desenvolvimento (CIPD), celebrada no dia 11 de julho,
com o tema “50 anos de UNFPA e 25 anos da
CIPD: Acelerando Promessas, o UNFPA e o Governo de Cabo Verde realizaram no salão de banquetes da Assembleia Nacional, a apresentação
do relatório mundial sobre a população de 2019 e
uma exposição.
O INE participou nessas atividades, tendo, na exposição alusiva às intervenções do UNFPA em
Cabo Verde, apresentado um expositor das publicações estatísticas produzidas nos últimos anos.
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Curso “Comunicação de Estatísticas Oficiais”

O INE participou, a convite do Banco de Cabo
Verde, num Curso sobre a Comunicação de Estatísticas Oficiais que teve lugar de 8 a 12 de julho,
nas instalações do referido Banco. O curso visava
maximizar a eficácia da difusão e comunicação
de estatísticas e na capacitação dos seus técnicos. O INE esteve representado pelos seguintes
técnicos: Eng. Eldon Leocádio, Dr. Janecas Fortes
e Dra Alice Pinto.

Reunião do Comité de Orientação Estratégica
(COS) e de Avaliação e povoamento da plataforma ECOAGRIS

O INE participou na Reunião do Comité de Orientação Estratégica (COS) e de Avaliação e povoamento da plataforma ECOAGRIS nos dias 17, 18, 19
e 21 de setembro, dirigido aos pontos focais - Dra
Emanuela Santos e aos dirigentes - Coordenador
Dr. José Fernandes. O ECOAGRIS é um sistema de
informação integrado e unificado, organizado e
estruturado de forma a constituir uma fonte comum de informação para todos, produzida a partir de análises cruzadas de dados de qualidade,
mais facilmente acessíveis e atendendo às necessidades gerais e específicas de diferentes atores
envolvidos na segurança alimentar e nutricional
nos níveis nacional, regional e internacional. O
objetivo principal da reunião foi o povoamento da
plataforma e apresentação dos membros do COS
dos 12 subsistemas da plataforma.

Formação aos técnicos de Contas Nacionais

No âmbito da missão de assistência técnica às
Contas Nacionais, realizada de 2 a 13 de setembro
de 2019, que teve como objetivo analisar o progresso dos trabalhos e, ao mesmo tempo, ajudar
o INE no trabalho da mudança do Ano Base e
na implementação das recomendações do SCN
2008, foi realizada, ainda, uma formação para a
equipa do Departamento das Contas Nacionais
sobre os métodos e técnicas de compilação de
contas nacionais.
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Visita às instalações do INE no âmbito da formação em Eficiência Energética

No âmbito da formação de formadores da CEDEAO em Eficiência Energética relativa aos Edifícios
para os países francófonos, realizada pelo Centro Competências de Cabo Verde (empresa criada em
parceria com o CERMI e o Centro de Competências Luxemburguês) e, considerando que as instalações do INE congregam vários sistemas energéticos, decorreu no dia 23 de setembro uma visita
desses formandos com o objetivo de analisarem os referidos sistemas deste edifício.

Sessões de trabalho sobre o Planeamento Estratégico - Dirigentes

Na sequência dos exercícios sobre o Planeamento Estratégico, iniciados anteriormente na formação realizada no INE, os dirigentes foram convocados para participarem nas sessões dos dias
13, 14 e 16 de agosto sobre o diagnóstico estratégico. Ultrapassada esta fase, serão agendadas outras sessões, envolvendo outros profissionais e
serviços que direta e indiretamente estarão relacionados com o processo da elaboração do Plano
Estratégico do INE.
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3 (três) anos do funcionamento do Conselho
de Administração

O Conselho de Administração (CA) completou 3
anos de gestão do INE, no dia 1 de julho de 2019.
Apesar de faltar 2 anos ainda para o fim do mandato, o Doutor Osvaldo Borges, Presidente do
INE, considerou que o balanço é positivo. Frisou
que “há muito ainda por fazer em vários domínios/áreas”. Realçou que esta instituição tem excelentes profissionais e atribui os resultados obtidos ao forte desempenho desses profissionais e
dos outros membros do CA.

Reunião de Concertação Social

O INE participou na 2ª Reunião do Conselho de
Concertação Social, realizada no dia 6 de agosto na
Sala de Conferências do Ministério das Finanças.
O INE esteve representado pelo Vice-presidente,
Dr. Celso Soares.

Revisão dos Instrumentos de Gestão
No âmbito da revisão dos instrumentos de Gestão do INE, o Conselho de Administração realizou
várias reuniões, entre os dias 12 e 13 de setembro, destinadas aos dirigentes, representantes dos trabalhadores e consultora Dra Dulce Fernandes, com vista a recolher o máximo de contribuições, expetativas, propostas realistas, soluções objetivas e equilibradas relativas à revisão dos referidos instrumentos.
É de realçar que o CA já concluiu os procedimentos precedentes mormente a Lei do SEN (publicada
no BO n.º48/IX/2019 de 19 de fevereiro), a revisão dos Estatutos do INE (aguarda-se a aprovação no
Conselho de Ministro e a respetiva publicação no BO), lançamento do concurso e contratação da consultora e envio da documentação de base à elaboração das propostas de revisão dos instrumentos de
gestão do INE. Em setembro foi partilhada uma primeira versão da proposta de revisão dos mesmos
com os colaboradores, os seus re- presentantes e o Sindicato (SISCAP).
Recorda-se que, a proposta de revisão dos ins- trumentos inclui, neste momento, o Estatuto do Pessoal, Regulamento de Carreiras Profissionais, Sistema de Remunerações e Quadro Privativo do Pessoal.

Contar para conhecer. Conhecer para desenvolver.
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Brochuras produzidas
Durante o 3º trimestre foram produzidas 9 Brochuras relativas às datas comemorativas dos Municípios:
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