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APRESENTAÇÕES, FORMAÇÕES E SEMINÁRIOS
AÇÃO DE CAPACITAÇÃO SOBRE O “OBSERVATÓRIO DO MERCADO DE TRABALHO”

No âmbito do Plano Operativo Anual 2019 (POA)
do Programa Emprego e Empregabilidade da
Cooperação Luxemburguesa, que está a apoiar
o Governo de Cabo Verde no programa de assistência técnica para a “Montagem e Configuração do Observatório do Mercado de Trabalho (OMT)”, o INE foi convidado para participar
numa ação de capacitação institucional de 7 a
11 de outubro de 2019, sobre o Manual de imple-

mentação do OMT. O principal objetivo foi de
capacitar os dirigentes e técnicos das instituições públicas, privadas e sindicatos com muita
relevância na produção e utilização de dados e
informações sobre o mercado de trabalho.
O INE esteve representado pela Dra. Alice Pinto,
técnica do DEDS.

PROJETO SISTEMA DE INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA DA ARME
O INE realizou com a Agência Reguladora Multisectorial da Economia (ARME), no dia 8 de outubro de 2019, uma reunião sobre o Projeto “Sistema de Informação Estatistica da ARME”, que
se pretende a sua implementação no âmbito da
Estratégia Nacional de Desenvolvimento Estatistico (ENDE) 2017-2021.

Na reunião, foi apresentado o projeto, discutiram-se as melhores práticas internacionais nesta
matéria e, por fim, analisaram-se as possibilidades do estabelecimento de uma parceria institucional com vista à execução conjunta do projeto.
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APRESENTAÇÕES, FORMAÇÕES E SEMINÁRIOS
PROJETOS GRID E CÓDIGO DE ENDEREÇO
A Divisão de Geo-Informação, através do seu
Coordenador, o Dr. Clodomir Pereira, realizou,
no dia 17 de outubro de 2019, uma apresentação dos Projectos “GRID” e “Códigos de Endereços Nacional” dirigida aos diretores dos
departamentos do INE.
O Projeto GRID é um sistema de referenciação geográfica suportado em informação
cartográfica ou ortofotocartográfica, em formato digital, para todo o território nacional,
que possibilite estudos em pequenas áreas
geográficas, menores do que os vários limites
administrativos de divulgação de dados, permitindo analisar fenómenos e suas causas,
que são independentes de limites administrativos, como inundações, deslocamento e
expansão urbana, etc.

O Projeto Códigos de Endereços é um código com referências estáveis, que dá respostas
satisfatórias a todos os projetos e utilizadores,
salvaguardando os nossos dados e, terá as seguintes propriedades:
• Ser um código único para cada edificado;
• Um sistema de codificação que poderá
ser utilizado por muito tempo;
• Ser um código simples, curto (menos do
que 10 caracteres alfanuméricos) e fácil de
memorizar;
• Ser um código que, apesar de simples,
seja intuitivo, contudo, difícil de compor
por alguém, apenas por intuição (tipo um
password forte).

Pretende-se com a criação de GRID Nacional
atingir os seguintes objetivos:
1.

Estabelecer um sistema de referência espacial em forma de GRID’s para as estatísticas oficiais (dados do Censo 2020 e Inquéritos); e

2. Estabelecer o quadro de referência para as
estatísticas espaciais.

1ª REUNIÃO DA UNIDADE DE COMUNICAÇÃO DO SEN
Decorreu no dia 17 de outubro, no INE, a 1ª Reunião da Unidade de Comunicação do Sistema
Estatístico Nacional (SEN). Esta Unidade tem como responsabilidade elaborar uma estratégia
de disseminação integrada que inclua planos de disseminação direcionada para a imprenssa
e para as ferramentas/meios eletrónicos, estabelecer e manter boas relações com os meios de
comunicação, organizar a linha de produção, coordenar e padronizar os diferentes aspetos da
produção (ferramentas/programas), estabelecer regras e diretrizes para o desenho e arranjo
gráfico das publicações, quadros e gráficos e assegurar que as regras sejam cumpridas. A referida Unidade é composta pelo INE e pelos os demais orgãos do SEN.
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APRESENTAÇÕES, FORMAÇÕES E SEMINÁRIOS
SÍNTESE DE INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS EM S.VICENTE
O INE apresentou, no dia 27 de novembro de
2019, um produto designado “Síntese de Indicadores Económicos e Financeiros”, em S.
Vicente, com a participação dos serviços desconcentrados do Estados e universidades. A
apresentação foi feita pelo Técnico do Departamento das Estatísticas Económicas e Empresariais, Dr. Janecas Fortes.
Trata-se de um produto/aplicativo desenvolvido pelo INE e que está constituído por um
leque alargado de indicadores, baseados em
dados económicos e financeiros, expressos
em valores monetários absolutos, valores relativos, taxas de variação, tempo, entre outras
unidades, provenientes de diversas fontes,
designadamente de diversos inquéritos realizados pelo INE e dos dados produzidos pelo
Banco Central e das informações do Ministério das Finanças.

CAPACITAÇÃO EM LÍDER COACH
O INE realizou duas ações de capacitação em
Lider Coach, ministradas pela Sociedade Cabo-verdiana Coaching e dirigidas aos técnicos
do INE e do Sistema Estatístico Nacional. As
referidas capacitações visam dotar os profissionais de instrumentos e técnicas inovadoras com o fito de melhorar as habilidades
técnicas e comportamentais no ambiente organizacional e, consequentemente, o desempenho organizacional.
Estas capacitações já tinham sido realizadas

para os membros do Conselho de Administração, dirigentes e alguns técnicos nos anos anteriores. Este ano, as mesmas decorreram em
dois momentos, sendo que, no primeiro momento (de 11 a 13 de dezembro), a cerimónia
teve abertura do Presidente do INE, Doutor
Osvaldo Borges e, no segundo (17 a 19 de dezembro), do Vice-Presidente, Dr. Celso Soares.
Ambos, referiram que o Conselho de Administração tudo fará para que a totalidade dos
colaboradores do INE estejam dotados destas
qualificações até 2021.
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APRESENTAÇÕES, FORMAÇÕES E SEMINÁRIOS
ATIVIDADES COMEMORATIVAS 23º ANIVERSÁRIO DO INE
No âmbito da comemoração do 23º Aniversário do INE, foram feitas as seguintes atividades:
• Dia 21 de dezembro: “Momento de Reflexão” - efetuada no espaço Salave - Mercearia Andrade, sito na Achada Santo António;
• Dia 23 de dezembro: Conferência “Os desafios do INE ontem e hoje” - realizada no auditório do Instituto Superior de Ciências Jurídicas e Sociais na cidade da Praia.

REUNIÃO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO RGPH-2020

AÇAO DE CAPACITAÇÃO - CONTAS SATÉLITE
DO TURISMO

O INE realizou, de 3 a 5 de dezembro de 2019,
a primeira reunião com os coordenadores
municipais do RGPH 2020, selecionados recentemente, através do concurso público.

O INE realizou, de 10 a 13 de dezembro, no
seu auditório, uma ação de capacitação relativa à Conta Satélite do Turismo, dirigida aos
seus técnicos dessa área e aos sectores intervenientes neste processo nomeadamente o Banco de Cabo Verde, o Ministério de
Transporte e Turismo, o Fundo de Turismo e
a Policia Nacional - Direção de Emigração e
Fronteira.

A reunião teve como objetivos: a) Fornecer
aos coordenadores informações sobre as
atribuições, competências, missão, visão e
organograma do INE; b) Apresentar o projeto RGPH 2020; c) Explicar aos coordenadores
as suas atribuições e funções; d) Explicar os
procedimentos administrativos, financeiros
e de recrutamento/seleção dos agentes de
terreno para RGPH 2020.

A referida formação foi orientada pela Consultora internacional da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas, Doutora
Nagore Espinosa Uresandi.

A reunião foi realizada pelo Gabinete do
RGPH 2020, sob coordenação técnica de Dra
Maria de Lurdes Lopes.
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INFORMAÇÕES
RELATÓRIO DA FUNDAÇÃO MO IBRAHIM DE 2019 ELOGIA INE DE CABO VERDE
A Fundação Mo Ibrahim divulgou o Relatório “Go vernação Africana
de 2019” com o objetivo de avaliar o progresso, em termos da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda
Mundial 2030) e da Agenda Africana 2063. O Relatório elogiou os
trabalhos desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
de Cabo Verde, quer na produção e difusão estatística quer na assunção de compromissos internacionais atribuídos pela Comissão de
Estatística das Nações Unidas (CENU).
Referiu que os países africanos precisam de dados estatísticos robustos para poderem definir
políticas eficientes para a educação e saúde. Destacou, ainda, os sistemas estatísticos de Cabo
Verde e São Tomé e Príncipe por fazerem parte de um grupo de oito países africanos com sistemas operacionais de registo de natalidade e óbitos para mais de 90% da população.

REUNIÃO DE CONCERTAÇÃO SOCIAL
No âmbito das atribuiões e competências do INE, o Conselho de Administração
participou na reunião
de Concertação Social, realizado no dia 6
de dezembro de 2019 no Ministério das Finanças.
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INFOGRAFIAS PRODUZIDAS
No último trimestre de 2019, foram produzidas três brochuras relativas às datas
comemorativas dos municipios sobre:
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