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INE PARTICIPA NO WORKSHOP MARKETING IMOBILIÁRIO
O INE, através do Diretor do Departamento de Contas Nacionais, Dr. João
Cardoso, participou no Workshop
Marketing Imobiliário - Convertendo necessidades em oportunidades,
que teve lugar no passado dia 25 de
Janeiro de 2020, organizado pela
empresa Equity- Investimentos Imobilíarios, na Cidade da Praia.
O Workshop Marketing Imobiliário
destinou-se a promotores imobiliários, diretores e comerciais de empresas construtoras, agentes imobiliários e bancos comerciais. Neste workshop, foram abordadas ações de marketing que geram alto impacto e podem ser realizadas por profissionais
e empresas para acelerar a venda e o aluguer de imóveis.
Um dos principais objetivos desse workshop foi compreender o processo imobilário desde
a sua conceção até a sua conclusão e identificar os custos de cada etapa, assim como compreender o processo de financiamento bancário para investimento e habitação e adotar
ferramentas de Marketing para promoção de empreendimentos imobilários.
O tema apresentado pelo INE foi “Evolução histórica do peso do sector imobiliário no PIB”.

CONVITE PARA ORADOR NA MESA REDONDA “ MONTAGEM DO SISTEMA DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DE CUIDADOS EM CABO VERDE”
O INE participou no dia 20 de fevereiro,
na cidade da Praia, numa mesa redonda sob o tema “ Montagem do Sistema
de Gestão e Informação de Cuidados em
Cabo Verde”, a convite do Ministério da
Família e Inclusão Social, da qual contou
também com a presença da Ministra Dra
Maritza Rosabal.
O convite enquadrou-se no âmbito da
implementação do Plano Nacional de
Cuidados desenvolvido para os três anos
da sua implementação pelo Ministério da Família, em parceria com a ONU Mulheres.
O Diretor do Departamento de Metodologia e Sistema de Informação, Dr. Carlos Mendes,
participou como orador no painel cujo tema foi “O Perfil Demográfico do país e os desafios
na área de Cuidados”.
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ENCONTRO DE TRABALHO INE E DNRE
No quadro do protocolo existente, o Departamento de Contas Nacionais e a DNRE reuniram-se no dia 13 de fevereiro para uma reunião de trabalho. A agenda da reunião teve os
seguintes pontos e objetivos:
- Mostrar a base de dados de empresa que
foi criada, de forma automatizada, com os
dados fornecidos pela DNRE.
- Definir os parâmetros e a data de criação
de um Web service que servirá como veiculo de partilha de dados e informações entre
as duas instituições.

ENCONTRO INE E BCV
Teve lugar no INE, no dia 18 de fevereiro, um encontro com o BCV para a discussão de alguns
indicadores que servem de base para as estimativas do PIB trimestral.

APRESENTAÇÃO CONTAS NACIONAIS - MUDANÇA DO ANO BASE
No âmbito da mudança do ano base, o Departamento de Contas Nacionais promoveu
um encontro interno no qual as técnicas Dras
Aryana Cardoso e Cátia Costa apresentaram
uma reflexão sobre os desafios que ainda se
colocam ao Sector não Financeiro designadamente a parte da Administração Pública. Com
a resolução deste problema e de outros correlacionados, as mesmas consideram que os
trabalhos da mudança do ano base serão mais
céleres e o resultado final mais robusto.
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PUBLICAÇÃO NO BOLETIM OFICIAL DO
NOVO ESTATUTO DO INE

RELATÓRIO ESTATÍSTICO DOS ODS 2018

Foi publicado no Boletim Oficial nº2, I série,
no passado dia 7 de Janeiro, o novo estatuto do INE sob o artigo 2º/2020. O Sistema
estatístico Nacional sofreu alterações pela
Lei nº 35/IX/2019, de 2 de Março, e mais recentemente pela Lei nº 48/IX/2019, de 19 de
fevereiro. Informa, ainda, que o regime Jurídico geral dos Institutos Públicos, aprovado
pela Lei 96/V/99, de 22 de março e alterado
oelo Decreto-Lei nº2/2005, de 10 de janeiro,
sofreu importantes alterações com Lei nº 92/
VIII/2015, de 13 de julho.
Assim, por imposição da nova lei do Sistema
estatístico Nacional, aprovado nº 48/IX/2019,
de 19 de fevereiro, e o Regime Jurídico Geral
dos Institutos Públicos, aprovado pela Lei nº
92/VIII/2015, de 13 de julho, surge a necessidade de harmonizar os atuais Estatutos do
INE com esses diplomas.
Neste sentido, procedeu-se à alteração dos
Estatutos do INE por forma a adequá-los às
alterações constantes da nova Lei do SEM e
do Regime Jurídico Geral dos Institutos Públicos. O presente diploma, que aprova os
novos estatutos do INE, vem concretizar nova
Lei do SEN, por forma a garantir a execução
do estatuído no seu artigo 32º.

COVID-19
LINHA VERD E

800 11 12

Atendendo que a instituição tem vindo a
acompanhar a evolução da situação relativa
ao novo coronavírus e com base nas orientações previstas no documento “COVID19: Plano
Nacional de Contingência”, divulgado pela Direção Nacional de Saúde (DNS) do Ministério
da Saúde e Segurança Social (MSSS), o Conselho de Administração adotou um conjunto
de MEDIDAS INTERNAS DE PREVENÇÃO DO
COVID-19 – Deliberação do CA nº30/2020 de 19
de março.
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COMISSÃO DE ESTATÍSTICA DAS NAÇÕES UNIDAS (CENU) APROVA HANDBOOK EM ESTATÍSTICAS DA GOVERNANÇA
No âmbito do Grupo Praia em Estatísticas da Governança (Grupo
Praia), a Comissão de Estatística das Nações Unidas (CENU), na
sua 51ª sessão que decorre entre 3 e 6 de março, em Nova Iorque,
aprovou, no dia 5 de março (ontem), o Handbook em Estatísticas
da Governança, assim como, o relatório final do Grupo Praia (E/
CN.3/2020/19) apresentados pelo INE de Cabo Verde (mandato
para o período de 2015-2020). Ainda, a referida Comissão considerou às recomendações do Relatório que, entre outras, propunha
a continuidade dos trabalhos do Grupo Praia para 2020-2025.
O Secretariado do Grupo Praia, liderado pelo INE de Cabo Verde,
foi fortemente felicitado pelos países e instituições internacionais presentes na 51ª sessão por ter conduzido com sucesso e ao
mais alto nível este City Group, de dimensão mundial e ter cumprido a entrega do Handbook no prazo estabelecido pela Comissão. Segundo alguns membros do Steering Committee, é um dos mais eficientes City Group
no que tange ao cumprimento do seu mandato estabelecido pela CENU.
Recorda-se que o Grupo Praia é o primeiro e único city group em África. Foi criado em 2015
pela CENU com a finalidade de tratar de questões de conceptualização, metodologia e instrumentos no domínio das estatísticas de governança. A iniciativa apresentada pelo Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde é uma plataforma especializada, que visa incentivar
os países a produzir estatísticas de governança com base em metodologias documentadas.

FELICITAÇÕES PELA APROVAÇÃO HANDBOOK EM ESTATISTICAS DA GOVERNANÇA, APROVADO NA 51ª SESSÃO DA CENU
Em nome do Governo de Cabo Verde, o Vice
Primeiro- Ministro e Ministro das Finanças,
Dr. Olavo Correia felicitou o Instituto Nacional de Estatística pelo excelente trabalho
que está a desenvolver em prol da governança para o continente africano e para o mundo de forma geral.
Veja o documento oficial: http://ine.cv/wp-content/uploads/2020/03/2020-19-praiagroup-e.pdf

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO COLABOROU PESSOALMENTE NA ENTREGA
DONATIVOS DE MATERIAS
DESPORTIVOS PARA A EQUIPA DE FUTEBOL DO INE
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BROCHURAS PRODUZIDAS
No 1º trimestre de 2020, foram produzidas quatro brochuras relativas às datas comemorativas dos municípios sobre:
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