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Guião para os estreantes
Cerca de cem países elaboraram e implementaram Estratégias Nacionais para o
Desenvolvimento de Estatísticas (NSDSs-ENDEs) desde 2003 (vide Relatórios da Situação da
ENDE). Pode ser que o vosso país seja um dos poucos que ainda não produziu ou que talvez
já passa algum tempo após revisitar o processo e tenham sido atribuídos a tarefa de produzir
uma ENDE. Esta secção explica o porquê da importância de implementar uma ENDE
(NSDS), descreve de uma forma breve o que é uma ENDE e explica as principais etapss da
ENDE.
Os usuários mais familiarizados com NSDS (ENDE) podem ir directo à próxima secção O
processo de actualização das Directrizes da ENDE (The NSDS Guidelines update process).
O que é ENDE?
Uma Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE/NSDS) é um
quadro, processo e produto nacional para o desenvolvimento das estatísticas com vista a
enquadrar estatísticas nas políticas nacionais e no processo de planificação; através da
produção de informação que responda às necessidades dos vários usuários; integrar sectores e
outros actores no Sistema Estatístico Nacional (SEN); coordenação de todo SEN; responder
aos desafios de dados; trazer uma revolução de dados liderada pelo país; e, criar capacidade
estatística em toda “cadeia de valor de estatísticas”. O processo de elaboração e
implementação da ENDE (NSDS) é consultivo e inclusivo; deve envolver todos maiores
actores do SEN: produtores e usuários de estatísticas, órgão decisores, parceiros técnicos e
financeiros, sociedade civil, sector privado, universidades, etc.

Porque é que precisamos de implementar uma ENDE ?
Os países precisam de ter uma visão geral do desenvolvimento dos seus sistemas estatísticos
nacionais o que abarcará as necessidades nacionais, regionais e internacionais; abordar os
requisitos de dados do plano de desenvolvimento nacional tornando-se assim uma parte do
processo de desenvolvimento nacional e da política de redução da pobreza; identificar as
prioridades dos programas de desenvolvimento racionalizando desse modo a condução das
actividades estatísticas e de alocação de fundos; servir de um quadro para a assistência
internacional e bilateral; incluir todas as partes das unidades de produção de dados e atacar
assuntos relacionados com a análise e uso de dados; seguir os padrões internacionais
incluindo qualidade; e basear-se em todas actividades e experiências do passado e actuais.
Benefícios e vantagens de ter uma ENDE
•

•

ENDEs (NSDS) são fundamentais na promoção de estatísticas como uma grande
ferramenta no processo de desenvolvimento. Dá mais visibilidade ao papel da
informação no desenvolvimento. Tem como objectivo a criação de estatísticas como
uma das prioridades neste processo. Implica um grande compromisso sobre as
estatísticas ao mais alto nível e depende da particiapação dos usuários de dados na
definição dos objectivos do SEN e na sua implementação.
Como resultado de um processo participativo, ENDEs pretendem mobilizar todos os
actores intervenientes em torno da promoção de um SEN actuante. A abordagem da
ENDE (NSDS) insiste na importância de dados orientados na demanda e promove os
usuários como um grande parceiro no SEN.
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•

•

Como uma abordagem inclusiva, uma ENDE envolve todas as componentes do
sistema estatístico nacional. Implica a harmonização e coordenação de actividades e
objectivos das componentes e desenvolvimento de uma ferramenta de programação
comum.
Como um processo baseado na procura, as ENDEs pretendem responder às
necessidades das várias categorias dos usuários. Quer dizer que a análise de dados e a
sua disseminação a todos os usuários através dos instrumentos mais convenientes de
comunicação serão prioridades para os SENs. Isto irá reforçar o apoio por um sistema
estatístico forte.

Para se ter sucesso na elaboração e implementação da ENDE (NSDS), será preciso
•

•
•

•

Grande apoio político e um reconhecimento explícito do papel das estatísticas no
desenvolvimento, confimado pela sua menção como sendo uma prioridade no
documento da estratégia de desenvolvimento nacional mais importante ;
Diálogo com as principais categorias dos usuários de dados (governo, sector
privado, sociedade civil) de modo a responder às suas necessidades;
Integrar todos os componentes do SEN em uma estratégia em resposta às
necessidades dos usuários e aos requisitos de monitoria e avaliação dos Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODSs);
Mobilizar fundos do governo, e, como um complement, conseguir apoio dos parceiros
coordenados.

Os principais passos da ENDE
O primeiro passo será a definição de um quadro técnico para elaborar a nova estratégia, com
base numa abordagem participativa e beneficiando de um forte apoio político. Este passo
conduzirá a um roteiro. Posto isto os principais passos incluirão: a elaboração de um
diagnóstico do SEN; a definição de uma visão do SEN de médio e longo prazos; a definição
de uma estratégia de médio prazo; e a elaboração do plano de acção tomando em consideração
os recursos disponívies.
Estas directrizes ajudarão no seguimento de cada um destes diferentes passos, dando
exemplos e ferramentas concretas – veja-se Methodologia and Estrutura do Site.

Página 4

O processo de actualização das Directrizes da ENDE

O processo de actualização das Directrizes
da ENDE/NSDS
O consórcio PARIS21 elaborou as primeiras directrizes da ENDE em 2004. Com base na
experiência de uma década em quase cem países, as directrizes da ENDE/NSDS foram
revistas de modo a melhorar e adaptar a ferramenta baseada nas avaliações feitas e nas
opiniões dos usuários e produtores dentro do contexto do desenvolvimento em curso. No dia 2
de Abril de 2014, as directrizes da ENDE/NSDS 2.0 foram oficialmente lançadas na
Assembleia Anual do PARIS21.
Desde então, as Directrizes da ENDE são anualmente actualizadas, com base na experiência e
retroalimentação dada pelos usuários em todos os continentes, mudanças na agenda
internacional e novas abordagens e inovações desenvolvidas pelos praticantes, com o
objectivo de criar um documentoevolutivo que é actualizado numa base progressiva para
manter o acompanhamento do ambiente global, regional e nacional em mudança. Para
responder a este contexto evolutivo e de modo a monitorar a evolução das directrizes da
ENDE de uma forma eficiente e estruturada, o secretariado do PARIS21 criou um Grupo de
Referência das Directrizes da ENDE/NSDS que conta com especialistas de países e
organizações de todas as regiões. As actualizações aprovadas pelo Grupo de Referência são
incorporadas na página web todos os anos em Abril.

Porquê a actualização anual das directrizes
da ENDE/NSDS?
Compartilhar boas práticas
A maioria de todos os elementos necessários para a elaboração, implementação e gestão do
processo da Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE) estão
presentes nas directrizes anteriores. Contudo, a estrutura do documento (dividido em 10
capítulos) não era fácil de manusear dado que era basicamente teórico e nem sempre tinha
ilustração de exemplos concretos ou boas práticas. Até 2015, quase 100 países em
desenvolvimento já tinham adquirido uma experiência considerável no processo da ENDE, e
todos os anos novas ENDEs são elaboradas, implementadas e avaliadas. Para além disso
novas ferramentas são desenvolvidas para apoiar os países na preparação, cálculo dos custos,
planificação e avaliação das suas ENDEs. As boas práticas mais recentes e as novas
ferramentas são integradas e postas a disposição nesta página web.

Adaptar-se

a

um

contexto

em

mudança

O “ambiente” estatístico está em constante evolução e um número significativo de iniciativas
estatísticas internacionais tem um impacto directo na gestão estratégica do Sistema Nacional
de Estatística. Novas normas e padrões foram adoptados embora muitas iniciativas no ramo
de estatísticas devem ser progressivamente levadas em consideração pelo SNE (ODMs/ODSs
GDDS, SDDS, NQAF, SNA 2008, IPC, Gênero, Estratégia Global da Agricultura, SEEA,
Revolução de Dados, Parceria Global sobre Dados de Desenvolvimento Sustentável,
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etc.).Para além das agendas de desenvolvimento nacional em evolução e novos instrumentos
financeiros para o financiamento de estatísticas. Não se deve ignorar que os países estão a
implementar uma segunda ou mesmo uma terceira estratégia.

Responder a situações específicas
Para além de alcançar uma abordagem padrão da ENDE, existem outras situações específicas
com que se deve lidar: Estratégias regionais (RSDS) a serem articuladas com muitas
estratégias nacionais, components de estratégias estatísticas sectoriais da estratégia nacional,
abordagens específicas para os sistemas estatísticos dos estados frágeis ou pequenas nações
insulares, para estados federados, ou para a relação das estatísticas sub-nacionais com as
nacionais.

Flexibilidade
Não há intenção nenhuma de se propor uma concepção de um tamanho para todos do que a
gestão estratégica do Sistema Nacional de Estatística em países em desenvolvimento deve ser,
e nem pretende-se passar a ideia de que estas estratégias são as melhores. A gestão estratégica
não é nova, pois ela existe antes da criação da PARIS21; o secretariado da PARIS21 propôs a
abordagem da ENDE aos países como um processo robusto, holístico, participativo e de
pertença nacional para formalmente decidir-se o que será feito nos próximos 4 a 5 anos de
modo a garantir-se que melhores estatísticas e melhores análises destas estatísticas sejam
disponibilizadas.
Mais de dez (10) anos passam,a experiência mostra que o conteúdo das sucessivas ENDEs
difer bastante de país para país. As ENDEs foram desenhadas para responder a problemas de
cada país em um dado momento. Porém, há bases para acreditar que, olhando para além das
diferenças sócio-económicas entre os países, existe um quadro comum de toda a consistência
em que as decisões tomadas para liderar o desenvolvimento nacional de estatísticas irão
enquadrar-se: a natureza científica da abordagem, a ênfanse posta na qualidade e satisfação
das necessidades, o diálogo com os usários, a abordagem de planificação estratégica focada
em resultados, e a compartilha de práticas e recomendações internacionalmente aceites.

Contexto
Pretende-se que estas directrizes sejam usadas por pessoas de variados áreas conhecimento,
que não sejam apenas estaticistas nacionais do sector public; deste modo é importante
descrever o seu âbito em termos gerais, de quê que falamos e assim partilhar uma percepção
ampla do que estatísticas são, desenvolvimento dos sistemas de estatísticos e a ENDE.

Estatísticas Oficiais
Geralmente o termo “estatísticas” quer dizer informação quantitativa e qualitativa, agreagada
e representativa que caracteriza um fenómeno colectivo num dado grupo populacional.
Oficial nestes termos quer dizer: ter reconhecimento do estado; a OECD define estatísticas
oficiais como sendo aquelas que foram divulgadas pelo Sistema Nacional de Estatística,
excepto aquelas que são esplicitamente designadas de não-oficiais. Os Princípos
Fundamentais de Estatísticas Oficiais da ONU descrevem Estatísticas Oficiais como aquelas
que trazem um elemento indispensável no sistema de informação de uma sociedade
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democrática, servindo o Governo, a economia e o público com dados sobre a situação
económica, demográfica, social e ambiental.De acordo com os UNFPOS, as Estatísticas
Oficiais, por definição, são produzidas por agências governamentais e podem alimentar
debates e o processo de tomada de decisão tanto pelos governos assim como pela comunidade
em geral.
Deste modo estatísticas consideradas oficiais são um componente de um sistema de
informação mais amplo que apoia o processo de tomada de decisão de uma sociedade; uma
questão contudo é se ou não, e como a informação estatística é classificada de oficial. Sendo
oficiais, isso naturalmente implica que os dados estatísticos respondem à uma necessidade
colectiva e que as mesmas são adequadas para o efeito, satisfazem, na medida do possível de
forma explícita, os padrões de qualidade acordados aos processos e rendimentos de produção
estatística.

Sistema Nacional de Estatísticas
De acordo com a OECD, o Sistema Nacional de Estatística (SNE) é o conjunto de
organizações estatísticas e unidades dentro de um país, que conjuntamente recolhem,
processam e divulgam estatísticas oficiais em nome do governo nacional. Ainda pode incluirse quaisquer estatísticas produzidas com recurso de qualquer dinheiro público para ou em
nome do governo nacional.
Como linha dourada para estatísticas oficiais, pode considerar-se: o estado de direito, boa
governação e responsabilização. A integridade, imparcialidade e responsabilização do SNE
são fundamentais para honrar o direito dos cidadãos à informação pública (estatísticas oficiais
são dados abertos). A este respeito, os Princípios Fundamentais de Estatísticas Oficiais
sublinham que:
•
•

•

As leis, regulamentos e medidas sob as quais os sistemas de estatísticas operam devem
ser públicas.
As agências estatísticas precisam de decidir de acordo com exigências profissionais
rigorosas, incluindo princípios específicos e ética professional, sobre os métodos e
procedimentos para a recolha, processamento, armazenamento e apresentação de
dados estatísticos.
Dados individuais recolhidos pelas agências estatísticas para compilação estatística,
seja referente a pessoa singular ou pessoa colectiva, devem ser estritamente
confidenciais e serem usados exclusivamente para fins estatísticos.

Sistemas Nacionais de Estatísticas Centralizados/descentralizados
Os acordos institucionais sobre os quais o SNE opera varia de país para país como resultado
da história e cultura do país. Existe uma continuação com um extremo um SNE como
instituição única responsável pela recolha da maioria das estatísticas oficiais (sistema
centralizado) e no outro extremo (descentralizado por sector) om instituto nacional de
estatísticas e outras tantas instituições autonómas que lidam com áreas estatísticas
especializadas (agricultura, educação, trabalho, etc.); na maioria dos casos o Banco Central
aparece como uma instituição independente do SNE responsável por estatísticas monetárias e
bancárias bem como da balança de pagamentos. Nos casos de estados federados, para além de
ter uma organização centralizada ou descentralizada (por sector) ao nível da federação, poderá
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haver, ao nível do estado membro, uma instituição estatística autonóma (descentralização
regional) que produz estatísticas para as necessidades regionais.
Para se ter consistência e eficiência no sistema estatístico, a harmonização de estatísticas
oficiais publicadas e a coordenação de várias actividades estatísticas são uma procupação
constante e requerem acordos institucionais, muitas vezes dinâmicas, feitos para organizações
políticas. A necessidade de uma independência estatutária permanente do governolevou
alguns países a criar uma autoridade total e específica em todo o sistema estatístico que presta
contas ao Parlamento; no caso dos países pequenos, esta autoridade, é muitas vezes investida
ao presidente do instituto de estatística central. A formalização de das relações dos vários
componentes do SNE com organizações internacionais, é muitas vezes, uma responsabilidade
legal do Presidente do Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Quando

elaborar

ou

actualizar

uma

ENDE/NSDS

Desde que o primeiro processo de ENDE foi proposto, quase todos os países interessados
elaboraram e implementaram, pelo menos uma ENDE; alguns estão inclusive a fazer a
Terceira ENDE. Apesar de que isto não modifica toda a lógica do processo originalmente
proposto, as mudanças introduzidas devem ser contextualizadas quanto mais não seja porque
a anterior tenha sido concluída. Como um exemplo, quando se elabora a segunda ENDE, o
relatório de avaliação final da primeira serve como um relatório de avaliação da segunda
ENDE. Também, com menores ajustamentos, os mecanismos de monitoria e avaliação, as
declarações da missão e da visão são transitadas. O tempo dedicado ao reconhecimento,
compreensão e preparação de actividades é dramaticamente reduzido e permite que haja mais
tempo para se concentrar em assuntos e objectivos estratégicos e reduz o tempo total para a
consecução desta elaboração. É provável que a capacidade de gestão estratégica nacional
tenha melhorado, de certa forma, em resultado da implementação da ENDE anterior.
Com relação a próxima ENDE/NSDS, a primeira edição debruça-se sobre quando uma nova
ENDE deve ser elaborada.
a) ENDES/NSDSs e estratégias de desenvolvimento: a abordagem da ENDE insiste no papel
central que as estatísticas devem desempenhar em qualquer processo de desenvolvimento. Os
esforços empreendidos para actualizar as estatísticas e para estabelece-las como uma das
prioridades neste processo, mostram que uma estreita articulação entre os planos de
desenvolvimento e ENDE é crucial. Quer dizer que uma nova ENDE/NSDS deve ser
preparada junto com cada estratégia de desenvolvimento. Deve reflectir as necessidades de
dados resultantes da estratégia e dos seus objectivos e permitir que haja um processo
adequado de monitoria e avaliação. Os planos de desenvolvimento e ENDES/NSDSs são
ferramentas complementares e devem cobrir o mesmo período de tempo.
Qualquer grande avaliação da estratégia de desenvolvimento deve desencadear uma revisão
da ENDE. Isto pode acontecer quando , por exemplo, acontece uma avaliação intercalar do
plano de desenvolvimento e leva a mudanças na estratégia e e nos objectivos.
Uma avaliação intercalar da ENDE, por si, pode conduzir à revisão do documento para levar
em consideração as constatações da avaliação. Se a diferença entre os objectivos e os
resultados for grande devido a, por exemplo, constrangimentos de financiamento, deve haver
uma revisão da ENDE.
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b) ENDE/NSDS e estratégias de desenvolvimento globais ou regionais: iniciativas
internacionais ou regionais importantes podem significativamente terem impacto sobre as
estratégias de desenvolvimento nacionais. A Agenda 2030 focaliza na sustentabilidade do
desenvolvimento em todo mundo e introduz novas dimensões no processo de
desenvolvimento. Isto deve estar reflectido nas estratégias de desenvolvimento nacional e
exige um processo de monitoria e avaliação rigoroso. Portanto, uma nova ENDE/NSDS deve
ser preparada em muitos países ou deve acontecer uma revisão importante. Vide
“Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”. Uma
nova Estratégia Regional para o Desenvolvimento de Estatísticas (ERDE/RSDS) pode
igualmente significar a elaboração da revisão da actual ENDE/NSDS – vide a secção
“Estratégias Regionais para o Desenvolvimento de Estatísticas”.
c) ENDE/NSDS e crises: vários países correm o risco de catástrofes ou crises que terão
impacto no processo de desenvolvimento. Uma nova estratégia de desenvolvimento será
preparada para levar em consideração o impacto das crises. Deve conduzir à elaboração de
uma nova ENDE/NSDS.
Uma vez que as ligações entre estratégias de desenvolvimento e sistemas estatísticos são tão
estreitas, o que significa que uma nova estratégia de desenvolvimento é adoptada, uma nova
ou ENDE/NSDS revista deve ser preparada e reflectir rigorosamente as mudanças que
aconteceram.

Abordagem geral/casos específicos
Não intenção nenhuma de ir para além da apresentação do processo generic para a elaboração
de outra ENDE. O processo geral é considerado robusto o suficiente. A abordagem
participativa, a probabilidade da concessão de apoio inteligente pelos doadores e a experiência
adquirida facilita a adopção de estratégias adequadas, incluindo algumas situações
específicas.

Processo de elaboração da ENDE vs ENDE
Tem se observado que muitas estratégias formuladas eficientemente falham porque não são
devidamente implementadas e concluiu-se que “a habilidadede executar uma estatégia é mais
importante do que a qualidade da estratégia por si”. Daí que é de extrema importância que
aqueles que executarão a estratégia, elaborem e apropriem-se plenamente da ENDE; a
qualidade do pocesso de elaboração é outra condição para o sucesso. Como consequência não
se sentiu devidamente que estas directrizes recomendam quaisquer boas e más práticas na
organização e gestão da ENDE.
Mesmo assim, quando contextualmente for relevante, itens do repositório de documentos são
sistematicamente referenciados no fim de cada página de acordo com a natureza do seu
conteúdo: ferramentas, normas,ou boas práticas.
Os actuais membros são: Albânia, Burundi, Equador, Granada, Palestina, Filipinas, Samoa,
Banco Africano de Desenvolvimento, AFRISTAT, CARICOM, Comunidade do Pacífico,
UNESCAP e UNESCWA. O grupo é co-presidido pelas Statistics Canada e pelo consórcio
PARIS21.
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Principais Questões Emergentes para as ENDEs
A Agenda 2030 e o debate sobre a revolução de dados têm destacado a necessidade de
modernização dos sistemas estatísticos em muitos aspectos, que devem ser integrados nas
ENDEs recentemente elaboradas ou revistas. Estas questões emergentes estão reflectidas em
diferentes secções das Directrizes da ENDE, de acordo com o estabelecido a seguir:

Produção
•
•

•

•
•

ENDEs devem incluir a produção sustentável de indicadores dos ODS, em ligação
com o processo de desenvolvimento nacional – vide o Cápitulo sobre a 2030 Agenda.
O processo de elaboração da ENDE deve incluir um processo sólido e realístico de
orçamentação, baseado na informação específica do país. A orçamentação da ENDE
tem de tomar em consideração a produção de indicadores dos ODS – vide o Capítulo
sobre Ferramenta Avançada de Planificação de Dados.
A ENDE deve ajudar os sistemas nacionais de estatísticas a melhorar os processos de
dados, integrar de novas fontes de dados e na criação de novas parcerias para
estatísticas – vide o Capítulo sobreRevolução de Dados.
A ENDE deve tomar em consideração e ajudar na cooperação estatística regional –
vide o Capítulo sobre Estratégias Regionais para o Desenvolvimento de Estatísticas.
As ENDEs devem ajudar o desenvolvimento das estatísticas subnacionais que
permitirão uma melhor desagregação de dados – vide o Capítulo sobre Estratégias
Subnacionais para o Desenvolvimento das Estatísticas.

Disseminação e uso
•

•

•

As ENDEs devem ajudar os sistemas nacionais de estatísticas a adoptarem novas
ferramentas informáticas para a produção e disseminação de dados, incluíndo dados
através da visualização e melhor aproveitamento de plataformas e padrões para uma
disseminação rápida de dados – vide Capítulo sobre disseminação de Dados.
As ENDEs devem permitir que os SENs melhor interajam com os usuários –fazedores
de políticas, universidades, comunicação social, sector privado, cidadãos, etc. Vide o
Capítulo Avaliando.
As ENDEs devem ajudar os governos que desejarem abrirem os seus dados ao mesmo
tempo percebendo e mitigando os riscos associados –vide o Capítulo sobre Dados
Abertos.

Algumas outras questões emergentes tais como a necessidade de desenvolver novas
competências específicas (por exemplo, cientistas de dados) como parte das estratégias de
recursos humanos dos SENs, o aumento das taxas de adopção de inovações no âmbito do
SEN, ou promovendo literacia de dados ao nível nacional,actualmente não são abordados de
uma forma específica ou o suficiente nas Directrizes 2.3, e mais trabalho nesses aspectos será
empreendido na versão 2.4, a ser lançada em 2018 (as Directrizes da ENDE são actualizadas
anualmente de modo a ajudar os países a reflectirem sobre as suas novas ENDEs ou sua
revisão, as últimas alterações na agenda internacional e inovações mais recentes em
estatísticas e medidas de capacitação em estatísticas).
(1) Ver Road_map_for_a_Country_led_Data_Revolution
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Metodologia
Na elaboração das novas directrizes três elementos foram tidos em consideração:

1: Fazendo uma clara distinção entre Elaboração e Implementatção
Enquanto implementação é uma actividade contínua (5 a 10 anos) ao longo do tempo
seguindo a concepção da primeira estratégia, a concepção da estratégia por si (mais ou menos
12 meses) ocorre num momento específico dentro do ciclo da ENDE. Contudo, estes dois
processos não são independentes dado que a implementação da ENDE para o ano N sobrepõese à preparação da próxima estratégia no ano N+1. Foi importante cobrir estes dois processos
separadamente nas directrizes.

2: Distinguindo as etapas Fundamentais dos etapas sequenciadas
(a) a fase de concepção da ENDE inclui as etapas sequenciadas e as etapas permanents
(b) a implementação da ENDE tem também a ver com as mesmas etapas permanents

A elaboração da ENDE inclui dois tipos de processos (i) aqueles que são levados a cabo num
dado momento (etapas sequenciadas) (ii) aqueles que são considerados como sendo etapas
fundamentais ao longo de todo processo de elaboração. Consideramos etapas permanentes as
actividades horizontais tais como: gestão geral – tarefas de advocacia geral – durante a fase de
elaboração, são propostas 7 etapas sequenciadas e 5 fundamentais (as 5 etapas
fundamentais continuam válidas para a fase de implementação).

As sete específicas etapas sequenciadas propostas para a fase de elaboração:

1. Tomar consciência, reconhecer (pelo governo, pelo conselho superior das
estatísticas)[Em Consonância com as directrizes de 2004: Capítulos 2.1 5.1]
2. Compreensão do processo de ENDE e o contexto para o seu desenvolvimento [Em
Correspondance with 2004 Guidelines: chapters 2.3, 3.2, 4, 10]
3. Preparando (o processo de lançamento) [Em Consonância com as Directrizes de
2004:capítulos 5.4, 5.2, 5.3, 5.5]
4. Avaliando (o SNE existente)[Em Consonância com as Directrizes de 2004: capítulo 6]
5. Prevendo(o futuro)[Em Consonânciacom as Directrizes de 2004: capítulo 7.1]
6. Identificando objectivos estratégicos [Em consonância com as Directrizes de 2004:
capítulos 7.2, 7.3]
7. Desenvolver planos de acção[Em consonância com as Directrizes de 2004: capítulo 8.1]
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As cinco etapas propostas (referents tanto à elaboração e implementação):

A. Gerindo [Em consonância com as Directrizes de 2004: capítulos 5.1, 9.1]
B. Comprometimento[Em consonância com as Diretrizes de 2004: capítulos 5.1]
C. Financiamento do Orçamento[Em consonância com as Directrizes de 2004: capítulo
8.2]
D. FazendoAdvocacia
E. Monitoria, avaliação, elaboração de relatórios[Em consonância com as Directrizes de
2004: capítulo 9.3]

A fase específica da implementação

Implementando [ Em consonância das Directrizes de 2004: Capítulos 9.1,9.2]

3:Ligando sistematicamente cada processo com as normas, ferramentas e
boas práticas existentes
Para cada uma das etapas sequenciadas ou permanents, referências sistemáticas (quando for
relevante) podem ser existentes i) padrões e normas nacionais/internacionais, ii)
ferramentas específicas e iii boas práticas na planificação estratégica em estatísticas.
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Processo:uma série de etapas interligadas cobrindo todo o processo da ENDE (a
partir da ideia inicial até a sua implementação).
Normas, referências, padrões: o processo sera orientado e guiado pelas normas
existentes, referências e padrões (padrões estatísticos da ONU, FMI ou
recomendações da MfDR, por exemplo).
Ferramentas: o processo sera facilitado pelo uso de ferramentas específicas
(DQAFs, NADA, CRESS ou panfleto de advocacia, por exemplo).
Boas práticas: processo sera ilustrado pelas boas práticas existentes que foram
consagradas nos últimos anos (ex: um roteiro, um plano de acção com custos, uma
estratégia de advocacia da ENDE).
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Estructura do web site
A página web das directrizes da ENDE juntamente com os seis subtítulos (Introdução,
Etapas fundamentais, Fase de Elaboração, Implementação, Assuntos Específicos e
Documentos).
Três destes subtítulos (Etapas Fundamentais, Fase de Elaboração e Implementação) têm a
ver com a elaboração da ENDE de um forma geral e implementação de actividades e estão
subdivididos de acordo com as sub-actividades envolvidas no processo. A activida de
elaboração da ENDE inclui dois tipos de processos a saber (i) Elaboração levada a cabo a um
dado momento (processos sequenciados) e (ii) Permanentes que são para serem considerados
em curso durante todo o processo de elaboração.
A implementação é uma actividade continua a seguir a elaboração da primeira estratégia. A
elaboração da segunda estratégia por si, ocorre num período reduzido de tempo e começa, de
preferência, com a avaliação do ciclo de acabamento da ENDE. As Etapas Permanentes estão
ainda em curso durante a fase de implementação.
Assuntos específicos apresentam, em termos gerais, situações que foram identificadas como
precisando de atenção especial dado que sempre foram mal analisados durante a primeira
ronda da ENDE (a próxima ENDE, Estados frágeis e pequenas nações insulares, Estratégias
Sectoriais, Estratégias Infra-Nacionais, Estratégias Regionais, Outros Assuntos).
Pretende-se que a secção de Documentos seja um repositório de documentos de recursos
relevantes que podem ser referência em outras partes da página web; eles são classificados de
acordo com as actividades para a elaborção de uma ENDE e para mais categorização seja em
ferramentas, normas ou boas práticas.
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Passos Fundamentais
Relacionado a
•
•
•
•
•

A. Gestão
B. Compromisso
C. Financiamento do Orçamento
D. Advocacia
E. Relatório de Monitoria e Avaliação
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A. Gestão
Gestão, que implica liderança e gestão, é um passochavepermanenteno processoda ENDE- um
processo quetraz a mudançaquetem de ser geridade forma adequada.A liderança eficaze boa
gestãosão, portanto,necessárias a nívelpolítico, com os campeõesda ENDEeficientes, mas
também a nívelde organização e funcionamento, com umSistema EstatísticoNacional (SNE)
bem gerido ecoordenado, visando uma ENDEde sucesso.

GESTÃO DE MUDANÇA
A concepção e implementação da ENDE pode exigir que uma série de mudanças sejam feitas
- mudanças na ética de trabalho, mentalidades, cultura e estrutura organizacional,
procedimentos em fazer as coisas, etc. Compreensão e gestão destas mudanças e adopção de
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uma atitude positiva em relação às mudanças irão reforçar as possibilidades de sucesso na
implementação da estratégia.
Na realidade, em vez de ser vista como uma oportunidade positiva, a mudança é mais
frequentemente rejeitada por pessoas envolvidas em vários níveis e essa resistência é uma
ameaça para a implementação da estratégia de sucesso. O medo do fracasso em uma nova
situação, a insegurança, quando confrontada com novas metodologias, a falta de compreensão
da necessidade de mudança, e sentimento de perda de qualidade estão entre as principais
causas para a resistência à mudança. Isto é tanto mais verdade nos países em
desenvolvimento, onde os sistemas estatísticos nacionais são muitas vezes frágeis,
vulneráveis, e há escassez de pessoal.
Portanto, emborao planeamento da mudança de forma correcta através da identificação clara
das áreas a serem melhoradas e um conjunto realista de objectivos desejados seja importante,
mas não é suficiente. A gestão da mudança é sobre gestão de pessoas. É sobre como lidar com
o
cepticismo
dos
que
serão
afectados
pela
mudança.
- elas devem ser dadas informação completa e tempo suficiente para preparar de forma eficaz.
As pessoas devem ter a oportunidade de comentar sobre as alterações propostas e contribuir
para o planeamento. A justificativa convincente para a mudança deve ser proposta. Atenção
especial deve ser dada a aqueles que pensam que não serão beneficiados com a mudança ou
que vão perder. Ao longo de todo oprocesso, e em todos os níveis, a gestão da mudança
deverá ser considerada como uma parte essencial da ENDE. Os problemas que atrasam o
desenvolvimento da ENDE devem ser identificados e as soluções adoptadas pelo SNEde
modo que esteavance de forma eficaz.
A liderança eficaz é também necessária para a gestão da mudança. Liderança - a arte de
motivar um grupo de pessoas a agir para alcançar um objectivo comum - envolve a
comunicação com entusiasmo, inspiração e supervisão, engajamento numa visão estratégica e
de planeamento, e dando um exemplo para antecipar e abraçar as mudanças necessárias.
O processo da ENDE requer liderança e gestão em diferentes níveis - político, organizacional
e operacional.

Nível Político
A liderança no nível político é necessária para defender as estatísticas, criar uma maior
vontade política para desenvolver e usar as estatísticas, garantir que o processo da ENDE seja
relevante, e fazer ou endossar as principais decisões, por exemplo sobre a reforma e
reestruturação do SNE, revisando a legislação estatística, criando mecanismos de
coordenação, e investir em estatísticas. O nível de envolvimento de funcionários de alto nível
vai depender de processos de tomada de decisão de cada país. É, pois, essencial encontrar a
política certa de alto nível ou decisores que sejam suficientemente interessados em estatísticas
e dispostos a defender a ENDE e as diversas mudanças que ela implica para melhorar o
desenvolvimento da estatística no país. A mudança exige uma sensibilização para o papel das
estatísticas nos membros-chave de tomada de decisão vis-à-vis do governo.
Uma vez que os campeões, a este nível foram identificados, devem ser incentivados a
desenvolver o seu interesse nos processos da ENDE. É da responsabilidade do Director do
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INE gerir relacionamentos e servir de interface com a liderança política sobre o processo da
ENDE, e tero campeão (s) identificado afazer parte de um dos workshops da ENDE e deverá
conseguir manter interesse sempre alto durante todo o processo. O Director do INE deve
procurar envolver-se e participar das discussões nacionais de desenvolvimento. A sua
participação nesta fase deve conferir umestatuto de prioridade na estratégia de
desenvolvimentopara o desenvolvimento do SNE. Deve haver um foco principalmente com o
Ministro das Finanças e / ou Planeamento, Secretário Permanente do Ministério das Finanças
e / ou de Planeamento, o ministro encarregado das estatísticas (Ver D. ADVOCACIA) como
campeões de desenvolvimento estatístico uma vez que as suas agências estão entre os
principais usuários das estatísticas do país do governo.

Nível Organizacional
Há uma necessidade de uma liderança forte no nível organizacional. Depois do compromisso
ao mais alto nível tiver sido assegurado, o director do INE deve mostrar uma liderança forte e
assumir a ENDE como um processo chave, e usar as habilidades de coordenação, gestão
técnica e de liderança necessárias para estabelecer os arranjos institucionais necessários para a
concepção da ENDE (Ver C. PREPARAÇÃO).
Os requisitos em seu tempo e esforços não só dizem respeito à fase de concepção, mas
também à fase de implementação da ENDE quando novas habilidades de gestão e novos
estilos de gestão serão necessários. É da responsabilidade permanente do director do
INEinternalizar e defender a ENDE como um quadro que, se devidamente aplicado,
melhorará todo o SNE e mudará o curso do desenvolvimento estatístico no país. Como gestor,
ele / ela terá que planear, orçamentar, alocar os recursos necessários (por meio de ferramentas
de gestão de projectos), reconhecer habilidades, delegar responsabilidade e autoridade, criar
estruturas e desenvolver procedimentos para orientar as pessoas. Como líder, ele / ela terá de
definir e comunicar à direcção, então, desenvolver uma visão e estratégias para alcançá-la,
inspirando empenho e entrega da equipa.
Uma boa gestão incluirá prontidão para mudar a cultura organizacional particular - ou “forças
inconscientes que formam um ambiente de trabalho” - quando necessário. Em particular, a
concepção da ENDE deve procurar construir sobre os aspectos de uma cultura existente que
suporta a proposta de novas estratégias. Esses aspectos da cultura existente, que são
antagónicos da estratégia proposta da ENDE devem ser identificados e alterados. A
implementação da ENDE poderia envolver a criação de um novo conjunto de valores (por
exemplo, ética de trabalho), sistemas de valores (por exemplo, código de conduta) e uma
cultura com base no desempenho que se concentra em resultados e vincula todos e cada
unidade da organização para as características originais da estratégia. Diferentes técnicas
estão disponíveis para alterar a cultura de uma organização, incluindo recrutamento,
formação, promoção e reforço positivo, etc.

Nível Operacional
No nível operacional, o Director do INE é improvável que seja capaz de trabalhar a tempo
inteiro para ENDE e deve seleccionar um dos seus membros seniores mais entusiastas e
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capazes do pessoal para chefiar a equipa de concepção da ENDE (coordenador da ENDE,
para actuar como um “agente de mudança”, um exemplo e estímulo para os outros). O
Director irá garantir que os Termos de Referência do coordenadorda ENDE são bem
definidos, incluindo a comunicação frequente ao Director, e que ele / ela tenha tempo e
habilidades de coordenação necessárias para monitorar as estruturas organizacionais de
concepção(hoc e ad permanente) e manter todas as partes interessadas consultadas e
informadas. Os processos para a consulta devem ser geridos de forma a construir um consenso
de forma progressiva. Os serviços de consultoria podem ser contratados para apoiar a equipa,
mas não para substituí-la.
O Director do INE, assim, tomará essas decisões fundamentais que farão com que uma equipa
de concepção da ENDE seja operacional e bem coordenada, em relação a todas as comissões
e grupos de trabalho (VerC. PREPARAÇÃO). Também é importante que a equipa
seleccionada seja capaz de trabalhar na ENDE com paixão e criatividade. Os funcionários
muito bons que estariam disponíveis para trabalhar na ENDE a tempo inteiro devem ser
reatribuídos a ENDE.
Este é o lugar onde o papel de gestão do director do INE é ainda mais importante. Ele / ela
terá de gerir a equipa de forma eficiente e de forma contínua, um passo importante para
assegurar a elaboração de estratégias e implementação bem-sucedida. A gestão de pessoas
envolve decidir sobre as necessidades do pessoal, como preencher posições dentro do
orçamento, recrutar, orientar e formar os funcionários, e assegurando um bom desempenho.
O processo da ENDE é uma boa oportunidade para o director do INE enfrentar problemas tais
como alto nível de rotatividade do pessoal - uma questão paralisante em serviços de estatística
em países em desenvolvimento – fraca motivação e encontrar soluções adequadas através de
uma abordagem de recursos humanos adequada. Os funcionários que estão motivados são
mais produtivos e são mais propensos a ficar dentro do INE.
Além dosfactores financeiros de motivação (salários, horas extras, regalias), há também as
necessidades de auto-estima que devem ser levados em conta. Melhorar o estado das
estatísticas ou criar um estatuto específico para elas poderia ser útil. A comunicação contínua
em todos os níveis e com todo o pessoal deve ser assegurada - permitir perguntas e
comentários; incentivar a inovação / diversidade de pontos de vista e prestação de contas para criar um ambiente geral de trabalho atraente.

Na prática
Quem e Quando
A liderança efectiva do SNE, incluindo o INE, sendo fundamental para a concepção e
implementação da ENDE em todo o Sistema Estatístico Nacional, o Director do INE tem um
papel fundamental a desempenhar, em particular num sistema estatístico centralizado. A Lei
de Estatística deverá fornecer garantias legais para impedir a nomeação arbitrária e demissão
do director do INE. Ele / ela não só deve ser proficiente em estatísticas, mas também
incorporar instintos e habilidades de liderança de gestão e manter boas relações com o
governo. O Director do INE deve dar o exemplo, reflectindo a imagem, integridade e
profissionalismo do INE e do SNE.
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Um gestor não é necessariamente um bom líder e vice-versa. Se o director do INE é um bom
líder, mas não pode controlar certas questões, parte da estratégia seria de identificar a pessoa
certa para ajudá-lo / la (ex: o vice-director com boas capacidades de gestão).
Gestão é uma tarefa permanente, indo desde a fase de projecto até à implementação da ENDE.

Como
Os arranjos organizacionais, desenvolvidos em detalhe no capítulo C. PREPARAÇÃO são um
bom começo para garantir estilos de liderança e gestão de apoio da estratégia da ENDE, que
encorajam uma equipa detrabalho multifuncional e de resolução de problemas. Após a fase de
concepção da ENDE, as equipas permanentes com reuniões regulares podem ser
internalizadas no INE tal como as equipas de gestão que incluem chefes de departamentos e
unidades
especializadas
sob
a
presidência
do
Director
do
INE;
Equipas Departamentais, compostas pelo chefe do Departamento (como presidente) e os
chefes de divisões e secções; Comissões permanentes e grupos de trabalho específicos, podem
ser estabelecidas para lidar com tarefas multifuncionais específicas, tais como estatísticas do
comércio e agrícolas (ver questões específicas). A Divisão de Planeamento Estratégico a
tempo inteiro no INE também poderia ser criada uma vez que o planeamento estratégico é
uma função em curso. Além de servir como Secretaria para a preparação da ENDE, vai
monitorar e avaliar a sua execução.
O Director do INE deve aplicar princípios de gestão baseados em resultados para a concepção
da ENDE e gerir a sua execução com indicadores de desempenho (ex: satisfação do usuário,
apoio às políticas nacionais, governação...) e com a elaboração de relatórios, monitoria e
plano de avaliação (Ver E. MONITORIA, AVAL. RELATÓRIO).
Uma boa compreensão dos princípios da motivação será necessária - participação (o pessoal
deve ser envolvido na tomada de decisões e em assuntos que os afectam directamente);
comunicação (a equipadeve conhecer o contexto em que o trabalho é importante para entender
e ser incentivada); reconhecimento (se o agente receber reconhecimento pelo trabalho feito,
ele estará disposto e motivado a trabalhar mais); e autoridade delegada (melhora a situação do
pessoal, contribui para o desenvolvimento do pessoal). O Director do INE deve apoiar esses
factores em mente, ao aprovar os programas para motivar o pessoal.
A mudança não deverá levar a melhorias imediatas uma vez que novos procedimentos
precisam ser desenvolvidos e testados, os recursos precisam ser obtidos, etc. “Quick Wins” ou
ganhos rápidos, portanto, aumentam a credibilidade das decisões de um processo em que não
se pode esperar melhorias imediatas. Os sucessos iniciais não só devem ser recompensados
(internamente), mas também devem ser promovidos (externamente) ao longo da evolução do
projecto.
Ferramentas:
Managing staff : Handbook on Statistical Organization UN
Managerial practices_CAF_2013
CARICOM_Statistics Model Bill
OECD_Model survey questionnaire on how to monitor trust in official statistics
WB_Statistics for Results Facility Catalytic Fund User Satisfaction Survey on the Quality and
Use of Official Statistics for Informed Policy- and Decision-Making Guidelines
Codigo de buenas practicas estadisticas - Peru
UNECA: African Charter on Statistics
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ISI Declaration on Professional Ethics
Statistics Netherlands : Futur challenges in human resources management and training in
National Statistical Offices
Boas Prácticas:
Uganda _Quick Win
Namibia: Managing (NSS) at political level
Peer reviews of African National Statistical Systems
Sweden_Management development
Botswana_privatisation of the CSO- the challenges of the change process
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B. Compromisso
É necessário um compromisso politico de alto nível, não apenas para lançar o processo de
ENDE ou para aumentar o financiamento mas também para aumentar o uso de informação
estatística para políticas e tomada de decisão.Liderança ao nível político será necessária ao
longo da fase de elaboração assim como durante a implementação. É também importante
garantir que todas as maiores decisões sejam aprovadas ao mesmo nível. O que será mais
difícil,será obter um compromisso político mais duradoiro.

É

NECESSÁRIO

APOIO

POLÍTICO

Para que uma ENDE tenha “suporte do apoio politico, deve ser conduzido e apropriado ao
nível nacional” (Veja-se 2.PERCEPÇÃO) existe uma necessidade de um compromisso
duradoiro de alto nível. Contudo, mesmo se a importância de pertença e liderança do país no
processo de ENDE é largamente reconhecida, alguns países elaboraram as suas ENDEs
separadamente dos programs de desenvolvimento nacional e priordades. Em alguns casos, as
ENDEs foram elaboradas pelos Institutos Nacionais de Estatísticas sem uma consulta
alargada. Instabilidade política, rotatividade do pessoal a todos os níveis, e dificuldade de
lidar com hierarquias são alguns dos factores que tornam difícil obter compromissos políticos
duradoiros nos países em desenvolvimento.
O facto é que o compromisso politico para se entrar no processo de elaboração de uma ENDE
é o primeiro passo num processo contínuo de envolvimento em todo um ciclo de de ENDE. É
importante que uma vez reconhecida a necessidade de se elaborar uma estratégia pelas
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autoridades nacionais, os compromissos sejam devidamente transmitidos aos níveis políticos
mais altos através de uma comunicação e advocacia eficazes. A ENDE tem de ter apoio e
compromisso político e ser liderado por funcionários nacionais de alto níveljustamente no
início do processo (veja-se D. FAZENDO ADVOCACIA; A. GESTÃO).
Durante cada fase importante de elaboração da ENDE de per si, todas as grandes decisões e
relatórios devem ser aprovados ao nível político mais alto (veja-se 3.PREPARAÇÃO) no
governo nacional. Muitas vezes acontece que os documentos foram redigidos por consultores,
e é apenas numa fase mais tarde em que o apoio de alto nível é procurado. Isto torna o
processo extremamente difícil, até mesmo impossível, para se alcançar consensos e os
esforços iniciais são disperdiçados. Deste modo, há necessidade de se levar a cabo um
processo genuinamente liderado ao nível nacional, com sentido de pertença, inclusivo e
participativo. Ademais, se o processo de preparação de uma ENDE tiver emanado de dentro
do governo ao mais alto nível e onde o processo tem um mandato claro, uma abordagem para
todo o sistema, não apenas focada no INE, é bem provável que seja mais viável.
Sem um compromisso de alto nível e duradoiro, que apoie a implementação da ENDE, a
tendência será de levar a cabo actividades isoladas, financiadas por doadores e em linha com
as suas necessidades, porém não necessariamente em linha com as necessidades do país e com
as prioridades estatísticas definidas na Estratégia Nacional de Desenvolvimento de
Estatísticas (ENDE). Obviamente, isto não impede países de procurar assistência técnica e
outras formas de apoio para ajuda-los a elaborar e depois implementar estratégias e, em
muitos casos, este tipo de apoio jogará um papel bastante importante. Além disso, atrair a
atenção da comunidade doadora na fase inicial aumenta o seu sucesso e melhora as chances
de compromisso do lado dos doadores também.

Em Prática
Quem e Quando
Desde o início do processo, compromisso politico de alto nível pode ser explícito através de
uma decisão ao nível do conselho de ministros, pelo ministro responsável pelas estatísticas ou
através do parlamento nacional, dependendo do quadro legal de cada país. Isto reflectirá a
vontade nacional de uso de estatísticas para processos políticos e de tomada de decisão e dar
mais credibilidade ao processo da ENDE perante todos os intervenientes.
O compromisso politico deve ser mantido ao longo de todo o processo e fora deste,
idealmente renovado (ex: declaração pública) e reflectido no envolvimento das mais altas
autoridades na aprovação dos principais relatórios em diferentes fases.

Como
Para se tomar uma decisão official, é necessário algum trabalho preparatório de advocacia:
uma reunião poderá ser organizada pelo INE ou outras autoridades de alto nível do SNE com
o governo de modo a realçar a importância de se ter um sistema nacional de estatísticas que
seja compatível com os requistos dos dados nacionais. Isto deve resultar na elaboração de um
documento que será usado como base da decisão que será aprovada.
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Deve criar-se mecanismos de estabelecimento de consenso e processos claros de consultas, e
as actividades de advocacia devem igualmente ser levadas a cabo, de modo a manter o apoio
político e sentido de pertença nacional e continuar a construir compromisso e parcerias ao
longo de todo o processo, incluindo implementação. Qualquer oportunidade de o governo
realçar o seu compromisso ao longo de todo processo da ENDE e fora do mesmo deve ser
explorada. É de extrema importância que as Estatísticas sejam reconhecidas como uma
variável principal e uma prioridade no processo de desenvolvimento quando novas estratégias
de desenvolvimento estiverem a ser formuladas.
Boas Prácticas:
Burundi:Decision of Council of Ministers
Peru_Approval NSDS by the President of the Republic _ Supreme Decree
Samoa : Prime Minister Statement
Vietnam: Decision requiring submission of statistical strategic plan to Prime Minister
PNG: Official Committment
Namibia_Official Committment
Andean Community_Official Decision_NSDS in each member country
Benin_Official commitment
Philippines PSDP_local statistics_committment
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C. Financiamento do Orçamento
O financiamento das actividades estatísticas é um motivo de preocupação constante por parte
dos serviços de estatística do estado. O financiamento deve ser tomado em conta ao longo de
todo o processo de concepção e implementação da Estratégias Nacional de Desenvolvimento
da Estatística (ENDE). Durante a fase de avaliação, o que é necessário é identificar os
recursos financeiros disponíveis para o sistema estatístico nacional de um país, demonstrar e
analisar as suas principais características (fontes, valores, actividades cobertas, mecanismos
para o fornecimento e gestão de fundos, as condições aplicáveis, etc.). À luz dos problemas
identificados na avaliação, os objectivos e os resultados esperados são estabelecidos, e é
elaborado um plano de acção cobrindo todas as actividades a ser desenvolvidas durante a
ENDE. O plano de acção é acompanhado de um calendário e de um orçamento elaborado com
base nos cálculos de custos para as actividades e informações sobre as fontes de
financiamento (nacional e externo). Assim, parece que a estratégia de financiamento deve ser
uma parte integrante da ENDE.

NATUREZA DAS DESPESAS A FINANCIAR E
FONTES DE
FINANCIAMENTO E CUSTEIO (AVALIAÇÃO DE
CUSTOS)
Natureza das despesas envolvidas na ENDE
Num país em desenvolvimento, as principais questões que precisam ser resolvidas para
melhorar o desempenho do sistema estatístico, ou seja, para produzir estatísticas relevantes,
detalhadas e completas a longo prazo, e que são entregues a tempo e em formatos
compatíveis,para uma boa tomada de decisão pelos agentes económicos e sociais, são a
melhoria da governação do sistema estatístico nacional, consolidação das bases de
desenvolvimento sustentável da produção de estatísticas, e melhoria da qualidade de produção
estatística e de utilização de produtos estatísticos.
A solução desses problemas exige a elaboração de planos de acção, com as diversas
actividades que dão origem à despesas que podem ser agrupadas em três categorias principais:
compras de bens, compras de serviços, transferências, etc.Os itens de despesas devem ser
identificados e devidamente orçamentados.
Cálculo de custos
Os Itens de despesas devem ser exaustivamente identificados e devidamente orçamentados.
Os métodos utilizados na avaliação de custos variam de acordo com a natureza das despesas.
No caso de compras de bens, as agências estatais de estatísticas têm os custos de compras
feitos anteriormente, que são encontrados nas estimativas, nas facturas pró-forma ou caderno
de encargos, conforme o caso. Esses custos podem ser usados como referência para custear as
rubricas de despesa da ENDE. Também é possível enviar pedidos de informações e de preços
a potenciais fornecedores, a qualquer momento. No caso de compras de serviços, os
contratos anteriores podem ser usados. No caso de serviços, como consultoria, as taxas das
diferentes qualificações (consultores nacionais, consultores internacionais, etc.) podem ser
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obtidas junto à parceiros técnicos e financeiros. Finalmente, no caso de transferência de
despesas, como pagamento de taxas de faculdade para a formação de estaticistas ou
pagamento das contribuições para organizações regionais ou internacionais, os custos são
comunicados pelas instituições beneficiárias.
Em geral, maior atenção deve ser dada à harmonização dos métodos utilizados no custeio de
planos de acção da ENDE, principalmente em países onde os sistemas estatísticos são
descentralizados.

ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO E BUSCA DE FINANCIAMENTO
As actividades constantes nos planos de acção da ENDE podem ser financiadas com recursos
nacionais (ou internos) ou com recursos externos. Geralmente, usa-se a combinação de ambas
fontes de financiamento. As despesas do dia-a-dia de funcionamento, normalmente, devem
ser financiadas com recursos nacionais. O recurso à recursos externos justifica-se no caso de
despesas de investimento (desenvolvimento de novas ferramentas, realização de inquéritos ou
censos nacionais, formação e aperfeiçoamento de recursos humanos, construção de edifícios,
etc.).
De forma a mobilizar o financiamento substancial necessário para o sucesso da
implementação de um plano de acção de uma ENDE, qualquer governo de um país em
desenvolvimento deve equilibrar os recursos nacionais e externos, tendo em conta a natureza
das actividades a serem financiadas, as prioridades do desenvolvimento e do país, capacidade
financeira, bem como as possibilidades oferecidas pela cooperação bilateral e multilateral. É
preciso definir, desta forma, uma estratégia de financiamento, ou seja, uma
"óptima"combinação das possíveis escolhas. A proporção dos recursos nacionais nesta
combinação varia muito, de um país para outro, e, para o mesmo país, de um período para
outro. Em maior parte dos países menos desenvolvidos, a proporção de financiamento
proveniente de recursos externos excede em grande, a obtida a partir de fontes internas.
A estratégia de financiamento deve ser baseada em decisões tomadas ao mais alto nível do
governo. O desenvolvimento de um sistema estatístico nacional é, acima de tudo, uma questão
política. É uma das missões de soberania do Estado, que deve decidir sobre a proporção dos
recursos nacionais a serem aplicados nas actividades estatísticas, e se ou não o sistema será
desenvolvido recorrendo a empréstimos, uma vez que é certo que o desenvolvimento de um
sistema de estatísticas nacional exigirá investimentos de médio e longo prazos.
Muito poucos países recorrem à empréstimos para financiar as suas ENDEs, mesmo em
condições muito fáceis. O Burquina Faso,quando implementou a sua estratégia de
financiamento da ENDE de 2004-2009, optou por uma combinação de recursos provenientes
do orçamento nacional, a partir de subsídios sob a forma de auxílio de projectos e programas,
e de um empréstimo STACAP do Banco Mundial, a uma taxa concessionária.
Por seu lado, os parceiros técnicos e financeiros sentiram, gradualmente, a necessidade de
aperfeiçoar a sua estratégia de financiamento para responder melhor às necessidades
crescentes dos países em desenvolvimento. A maioria dos doadores bilaterais e multilaterais,
se não praticamente todos, têm quadros de programação da sua ajuda ao desenvolvimento:
Fundo Europeu de Desenvolvimento, UNDAF, os programas nacionais (Banco Africano de
Desenvolvimento), etc. O apoio ao desenvolvimento estatístico através do financiamento de
ENDEs pode ser mencionado no contexto destes quadros de programação.
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Busca
de
financiamento
por
parte
dos
países
A estratégia de financiamento da ENDE deve ser definida muito cedo no processo da sua
preparação, de preferência no final da avaliação do sistema nacional de estatística. Os
resultados da avaliação devem ser compartilhadas com parceiros técnicos e financeiros, a fim
de se estabelecer uma base sólida para a discussão com eles, no momento de tomada de
decisão sobre as estratégias adoptadas para o fortalecimento da capacidade do sistema
estatístico nacional, e mais tarde, quando o plano de acção da ENDE tiver sido concluído.
Essa discussão será muito mais frutífera se o governo tiver estabelecido claramente a
proporção de recursos nacionais que prevê canalizar para o financiamento da ENDE do país.
Naturalmente, é necessário um conhecimento profundo de fontes externas de financiamento, e
este deve ser um dos objectivos da avaliação.
Desde o início do milénio, muitos países em desenvolvimento têm elaborado e
executado,Documentos de Estratégias de Redução da Pobreza (DERP) com apoio da
comunidade internacional. Em países menos desenvolvidos, osDERPs e outros documentos
equivalentes constituem,agora, o quadro de referência para as estratégias e políticas de
desenvolvimento e para a intervenção dos parceiros técnicos e financeiros. Estes documentos
definem prioridades, objectivos operacionais e resultados esperados, bem como as actividades
a serem realizadas, e indicadores, de acordo com os princípios de gestão com foco em
resultados. A estatística deve ser dada um estatuto de prioridade na estratégia de
desenvolvimento e a ENDE deve ser reconhecida como parte da estratégia.
A menos que a estatística seja considerada como um sector a ser desenvolvido em seu próprio
direito, osDERPs devem, em suas listas de acções prioritárias, incluir as principais actividades
dos planos de acção da ENDE com seus custos e calendário; isto irá facilitar a busca de
financiamento para o desenvolvimento estatístico quando as discussões ou grupos consultivos
forem organizados para mobilizar o financiamento dosDERPs.Deveria existir uma estreita
articulação entre a estratégia de desenvolvimento global e da ENDE. Infelizmente, esta
ligação é, muitas vezes, ausente.
A advocacia a favor do financiamento da ENDE, que acontece durante as discussões e em
grupos consultivos, é naturalmente importante, mas não é suficiente por si só. Os
compromissos assumidos pelos doadores de fundos antes e durante esses eventos devem ser
seguidos, e devem ser materializados, para os projectos relevantes apresentados pelos
governos ao longo do tempo. Deve haver advocacia constante, utilizando todos os canais
disponíveis, tais como grupos de parceiros técnicos e financeiros envolvidos no
desenvolvimento nacional de estatística (vide o exemplo do Mali) (vide D. ADVOCACIA).

Na prática
A forma como os recursos são geridos e as despesas a cobrir variam de acordo com as fontes
e mecanismos de financiamento.Os casos de recursos nacionais e recursos externos, serão
tratadosem separado abaixo.

Quem e quando
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Recursos Nacionais
Os recursos nacionais destinados ao financiamento das actividades estatísticas são obtidos a
partir do orçamento do Estado. Enquanto os institutos nacionais de estatística, geralmente,
têm os seus próprios orçamentos, o mesmo não acontece com os serviços estatísticos
sectoriais cujos recursos são frequentemente misturados com os das unidades das quais
dependem. Por esta razão, é difícil, se não impossível, saber o montante do crédito atribuído
pelo orçamento do Estado para os serviços estatísticos sectoriais. Para fazer face a esta
dificuldade, a preparação anual de um orçamento consolidado, integrando as necessidades de
todo o SNE (Institutos Nacionais de Estatísticase outros produtores de dados oficiais)
ajudaria.
No caso dos institutos nacionais de estatística, as unidades responsáveis pelos seus assuntos
administrativos e financeiros são responsáveis pela elaboração de uma proposta de orçamento
a cada ano sob a autoridade do director do instituto. Este processo deve observar as várias
etapas de preparação do orçamento do Estado e ter em conta o recrutamento de pessoal.
De um modo geral, os recursos alocados ao sistema estatístico oficial de orçamentos dos
governos vãoenfrentar grande dificuldade em aumentar mais rapidamente do que o Produto
Interno Bruto do país por um período muito longo, independentemente da prioridade do
governo sobre o desenvolvimento do seu sistema estatístico. Uma das forma de aumentar a
eficácia dos fundos destinados à actividades estatísticas seria reformar a estrutura dessas
unidades estatísticas nos ministérios que apoiam a estatística central, de modo a aumentar o
seu perfil e atrair um orçamento adequado.
Os Institutos Nacionais de Estatística (INEs) que gozam de um nível de independência - uma
tendência que parece estar a crescer, particularmenteem África - devem procurar assinar
contratos de desempenho com os seus governos para garantir um volume pré-definido de
recursos financeiros por um período de vários anos. Isto exigiria que os INEs produzissem
resultados estatísticos bem definidos. Estes INEs devem tirar o máximo proveito do seu
estatuto independente, oferecendo serviços pagos aos terceiros, sem perder de vista a sua
missão de serviço público.
No caso de um departamento de estatística sectorial sem orçamento próprio, o seu gestor deve
assegurar que as suas necessidades sejam tomadas em conta no momento da elaboração da
proposta
de
orçamento
da
unidade
para
a
qual
está
anexo.
O orçamento do Estado é aprovado pelo Parlamento em cada ano. As despesas de
investimento e programas de investimento público também são elaboradas em dois ou mais
anos. Cada vez mais, os orçamentos dos programas também estão preparados para atender às
necessidades de gestão baseada em resultados. Finalmente, outras ferramentas, como Quadros
de Despesa de Médio Prazo (QDMP) também são utilizadas.
Em países em desenvolvimento, e particularmente,os países africanos, foi dada preferência à
preparação dos quadros de despesas a médio prazo, por um lado, no início do milénio, pela
administração centradanos resultados do desenvolvimento, que impulsionaram as actividades
de planificaçãoresponsáveis pelos Documentos da Estratégia de Redução da Pobreza
(DERPs), e, por outro lado, por uma ajuda orçamental, que se desenvolveu desde então e que
é fortemente encorajada pela Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda.
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De acordo com o Banco Mundial, "um QDMP compreende um orçamento financeiro global
definido ao mais alto nível pelos serviços centrais, discussões básicas para estimar os custos
actuais e a médio prazo de opções de políticas públicas, e, finalmente, um processo de
ajustamento dos custos e recursos disponível". Assim, um QDMP torna possível conciliar as
dotações orçamentais, os objectivos a serem alcançados e medição de desempenho. É,
portanto, possível em todos os momentos equilibrar os recursos e as despesas para atingir um
objectivo fixo. Normalmente, é feita uma distinção entre os QDMPs globais e sectorial, o
último a ser elaborado ao nível dos departamentos ministeriais, responsáveis pela sua gestão.
No contexto da implementação da ENDE, um "QDMP sectorial pode ser preparado para fins
estatísticos para a implementação de um plano de acção, incluindo as actividades que devem
ser realizadas por todos os serviços estatísticos públicos, independentemente do seu ministério
de supervisão. Infelizmente, apenas alguns exemplos de tais QDMP são realmente preparados
em países em desenvolvimento. O alto estatuto técnico e político conferido ao QDMP pelas
instituições de Bretton Woods e os Ministérios das Finanças sugere que a inclusão explícita
da ENDE e os seus custos em num QDMP deve ser prosseguido.
Recursos externos
Tendo em conta os recursos limitados de que os países em desenvolvimento dedicam a
actividades estatísticas, a implantação da ENDE permanece largamente dependente de
recursos externos. O financiamento das actividades estatísticas por parceiros técnicos e
financeiros pode assumir várias formas: ajuda à projectos, ajuda à programas, ajuda
orçamental geral e ajuda orçamental sectorial.

Ajuda à projecto é onde um doador disponibiliza recursos que são destinados
exclusivamente para financiar a totalidade ou parte de uma operação estatística (inquérito ou
censo) ou uma actividade com o objectivo de aumentar a capacidade (por exemplo, formação
ou reforço dos recursos humanos). Ajuda à programa é de âmbito mais alargado. Ela pode ter
como finalidade, o desenvolvimento de uma área de actividade diferente da estatísticas (por
exemplo, saúde, educação, agricultura), e reservando parte dos recursos para as estatísticas.
Alguns doadores fornecem ajuda orçamental, que envolve a criação de recursos financeiros
disponíveis para o orçamento do Estado para ajudá-lo a atingir determinados objectivos de
desenvolvimento que podem ser gerais, tais como a melhoria da governação (apoio
orçamental geral) ou (apoio orçamental sectorial).
A realização de inquéritos e censos nacionais exige financiamento substancial, o que muitas
vezes faz com que seja necessário o recurso à vários doadores. Para este efeito, certos
doadores concordam em partilhar os seus recursos financeiros para facilitar a gestão das
despesas.
Esses
fundos
são
chamados
de
"fundos
comuns”.
Os fundos comuns também podem ser utilizados na implementação da ENDE (o caso de
Ruanda). A criação de um fundo comum, geralmente, envolve a assinatura de um acordo ou
memorando entre o governo e os doadores envolvidos. O acordo ou memorando contêm as
regras do jogo: os objectivos a serem alcançados e os resultados esperados, as respectivas
contribuições dos doadores (ou mesmo do governo), os mecanismos de gestão e execução dos
fundos, o sistema de monitoria, avaliação, informação e auditoria, etc. A gestão de fundos
comuns pode ser confiada a um dos doadores escolhidos por acordo, ou a entidade central de
estatística do país, sob a supervisão de um comité de direcção. Um manual de procedimentos
Página 29

é elaborado e os programas de trabalho são preparadas periodicamente, implementados e
avaliados. A organização do fundo comum torna possível a redução de custos de gestão
administrativa, unificação de procedimentos contábeis e única prestação de contas.
Os Instrumentos específicos de financiamento são estabelecidos multilateralmente. Este é o
caso do Fundo Fiduciário do Banco Mundial para a Capacidade Estatística, que financia
a preparação da ENDE e outras actividades que visam desenvolver a capacidade estatística
sob a forma de doações. O programa STATCAP do Banco Mundial destina-se a financiar a
implementação de ENDEs com empréstimos a taxas de juro muito baixas. Muito
recentemente, as estatísticas para o Mecanismo dos Resultados foram criado para ajudar os
países que têm uma ENDE adequada e parcialmente financiada, para receber doações para a
sua implementação. Um primeiro grupo piloto de países obteve, desta forma, um
financiamento substancial.

Finalmente, desde que a Carta Africano da Estatística foi adoptada em 2009, alguns países
africanos decidiram criar fundos de desenvolvimento estatístico (não operacional ainda). Estes
fundos podem ser de várias formas: a criação de dotações da Conta do Tesouro do Estado, que
é gerido em conformidade com as regras da contabilidade pública; a criação de uma
instituição de administração pública de tamanho modesto para gerir fundos disponibilizados
pelo Estado sob a forma de subvenções, ou mesmo receitas atribuídas, bem como as
contribuições de fundos dos doadores, que concordam em participar na provisão de tais
fundos.
Portanto, parece que há uma grande variedade de métodos de gestão de finanças edespesas.
Estes mecanismos não são mutuamente excludentes. Frequentemente, eles são usados em
simultâneo para um bom efeito.

Como
A gestão de fundos de origem nacional e das respectivas despesas é regida pelas regras da
contabilidade pública. Os desembolsos dos fundos são geridos por departamentos do Tesouro
do Estado, enquanto as despesas são geridas de acordo com os procedimentos aplicáveis às
finanças públicas, e em particular o Código dos Contratos Públicos.
No caso de fontes externas de financiamento, os procedimentos de gestão variam de acordo
com os doadores e dos mecanismos de financiamento postos em prática. No caso de ajuda à
projectos e ajuda à programas, a gestão dos recursos pode ser confiada, total ou parcialmente
à uma unidade de gestão autónoma externa, ou à uma unidade criada dentro da instituição
beneficiária. As regras e procedimentos de gestão são estabelecidos pelo doador. De acordo
com a sua complexidade e medida de controlo por gestores nacionais, a observância dos
prazos aplicáveis será mais ou menos segura.
Como o próprio nome indica, a ajuda orçamental é pagaao orçamento do estado beneficiário.
A Declaração de Paris sobre a Eficácia da Ajuda, adoptada em 2005, recomenda que os
doadores devem definir a sua ajuda, de acordo com as prioridades estabelecidas pelos
próprios beneficiários, e que eles devem usar os procedimentos internos dos mesmos. Devem,
portanto, harmonizar as suas intervenções. Os desembolsos de ajuda orçamental são
frequentemente sujeitos a condições, e a sua não conformidade pode ter consequências
negativas para as actividades estatísticas que seriam financiadas neste contexto.
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Quanto aos fundos comuns, estes podem ser geridos como um Fundo Fiduciário ou como uma
componente de ajuda orçamental global. Independentemente dos métodos utilizados para gerir
o financiamento de fontes externas, é necessário que os gestores de instituições públicos de
estatística e/ou ENDEs tenham conhecimento profundo sobre os ciclos de programação das
ajudas dos vários doadores de fundos, de modo a se beneficiar deste tipo de financiamento,
em tempo útil e na máxima extensão.

Dificuldades enfrentadas e soluções
Em muitos países em desenvolvimento, os resultados obtidos na área de financiamento e
implementação de ENDEs são bastante decepcionante, razão pela qual não é possível realizar
uma série de actividades incluídas nos planos de acção dentro do prazo acordado. Há várias
razões possíveis para isso, em especial a natureza irreal dos planos de acção, que planificam
actividades a mais, tendo em conta os recursos humanos disponíveis, e a ausência de uma
estratégia de advocacia ede financiamento genuíno.
Idealmente, a estratégia de financiamento para ENDEs deve ser discutida imediatamente após
a aprovação do relatório do inquérito e durante o período em que as estratégias são elaboradas
e, portanto, bem antes da elaboração dos planos de acção, propriamente ditos. Em geral, logo
que os planos de acção são aprovados pelo governo, os estatísticos começar a organizar uma
conferência de doadores de fundos. Até o momento, não foi possível organizar muitas
conferências deste tipo, e as poucas que foram organizadas tiveram resultados mistos, com os
doadores a se interessarem mais pelos documentos da Estratégia de Redução da Pobreza. Uma
ligação forte entre os Programas de Redução da Pobreza/Planos de Desenvolvimento
Nacional e ENDEs aumentaria a visibilidade das ENDEs e facilitaria a mobilização de
recursos junto de doadores.
A outra dificuldade encontrada no financiamento das actividades estatísticas está relacionada
com as fraquezas do sistema de monitoria e avaliação da ENDE. O período abrangido pela
ENDE (três a cinco anos, ou até mais) é muito longo para permitir ao Estado a assumir
compromissos financeiros específicos. Por isso, é importante a elaboração de programas
estatísticos nacionais anuais que serão regularmente objecto de relatórios de implementação
(VideIMPLEMENTAÇÃO). Embora derivado dos planos de acção da ENDE, tais
programas devem incluir apenas actividades que já obtiveram financiamento ou capazes de
obter financiamento no decurso do ano em análise. A este respeito, um grupo de parceiros
técnicos e financeiros de apoio estatísticos é o quadro adequado para combinar ou
complementar o financiamento já disponível a partir de recursos nacionais e externos, e ao
mesmo tempo permitirum diálogo permanente com os decisores nacionais sobre o
desenvolvimento estatístico. A experiência relativamente bem sucedida do Mali é um
exemplo disso. (vide exemplos de boas práticas a seguir).

Conclusão
Além dos recursos humanos insuficientes, as dificuldades no financiamento e orçamentação
das actividades estatísticas estão entre as principais causas que dificultam a implementação da
ENDE. Especial ênfase deve ser colocada sobre os seguintes pontos: a necessidade de uma
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estratégia de financiamento realista; ligação entre ENDE e planos nacionais de
desenvolvimento; bom controlo das estratégias de financiamento, quadros de programação e
procedimentos de desembolso dos doadores; a importância de um esforço constante à favor da
mobilização de fundos; monitoria, avaliação e prestação de relatório de desempenho
financeiro do plano de acção, considerado como parte integrante do sistema global de
monitoria, avaliação e relatório da ENDE. Por fim, as possibilidades oferecidas pelos novos
procedimentos de ajuda dos doadores, como a ajuda orçamental devem ser exploradas em
detalhe, mantendo-se aconsciência sobre as suas restrições e limitações.
É certo que a sincronização dos planos da ENDE com cada ciclo de programação dos
doadores é bastante difícil. Pode levar um ou dois anos antes da aprovação de um pedido
formal e vários meses antes da libertação dos fundos.
Um compromisso político forte a favor da ENDE e um SNE mais actuante podem contribuir
para a obtenção de uma maior porção do orçamento financiado pelo país e mais
independência vis-à-vis doadores. A preparação de uma nova ENDE deve visar um aumento
da fracção do SNE financiada pelo país.

Ferramentas:
Financement des activités statistiques - PARIS21
Boas Prácticas:
Mali_mobilization of funds
Tunisia_national support
Burkina Faso_external support
Ivory Coast_Synchronization of NSDS and National development Plan
Sénégal_Typologie budgétaire pour le Schéma Directeur de la Statistique
Sierra Leone_ NSDS (funding requirements see annexes)
Statistics Norway_ statistical capacity-building activities in Tajikistan with funding
Mozambique MoU between the National Statistics Institute and the Cooperation Partners
about the Common Fund for the NSDS 2013-2017
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D. Advocacia
ENDE é uma grande oportunidade para a advocacia de estatísticas, sobretudo, na sua fase de
elaboração em que aspectos como sentido de pertença, actores envolvidos, diálogo entre
produtores e usuários, apoio politico, financiamento e liderança do Sistema Nacional de
Estatísticas são debatidos. Advocacia foi sempre subestimada mas precisa de ser considerada
um componente da ENDE e como uma actividade contínua para alavancar o perfile de
estatísticas.
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1.DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA DE
ADVOCACIA
O desenvolvimento estatístico é importante para todos os membros da sociedade sejam eles
usuários ou produtores de dados. Existe uma necessidade de uma advocacia vigorosa e eficaz
de modo que cada grupo perceba e jogue um papel em primeiro plano na elaboração da
ENDE e depois na implementação. Advocacia deve ser feita antes e durante a elaboração total
da ENDE. Tem de ser mantida durante a implementação e vista como uma actividade
contínua. É pois, que uma estratégia de advocacia será útil e deverá ser elaborada
criteriosamente, ser consentânea com o tempo do pessoal e um orçamento. Preferencialmente,
esforços serão feitos para inculcar uma cultura de esforço constante de justificar e explicar as
actividades estatísticas a todos os intervenientes numa base contínua.

Objectivos
O objectivo geral de uma estratégia de advocacia é de reforçar a confiança pública no SNE
(independência e transparência) e no uso de estatísticas, fazer sensibilização sobre a
relevância de estatísticas de qualidade para o desenvolvimento, na necessidade de uma ENDE
(A. RECONHECIMENTO), e informar plenamente aos intervenientes (C.
PREPARAÇÃO) sobre os pré-requisitos e desafios na elaboração e implementação uma
ENDE de qualidade.
Tem, também, a ver com a criação de mudança, tal como compromisso a alto nível para a
elaboração de uma ENDE, a curto prazo, ou alocação de mais recursos nacionais para a
implementação da ENDE a longo prazo. Para além disso requer que o SNE, de per si, seja
aberto a crítica (tanto interna como externa) e que esteja aberto a mudança na necessidade de
dados. É importante ter uma visão do que se pretende lograr e em que período de tempo
(curto, médio ou longo prazo) para estabelecer objectivos realísticos.

Metas
De modo a identificar metas, é essencial perceber o processo pelo qual decisões políticas
concernentes às estatísticas são feitas em cada país. Compromisso oficial de modo a se
engajar na elaboração de uma ENDE sendo o primeiro passo num processo contínuo de
envolvimento ao longo de todo ciclo da ENDE (B. COMPROMISSO), metas primárias
seriam aquelas que podem garantir apoio político ao nível nacional, tais como o Primeiro
Ministro, o Ministro das Finanças/Economia, o Ministro encarregue pelas estatísticas,
Parlamentares.
Deste modo, a advocacia que tem como alvo os decisores políticos ao nível de topo é
imprescindível para lançar o processo, mas objectivos secundários tais como gestores de topo
e médios dentro do SNE precisam igualmente de sensibilização e de serem bem informados
sobre o processo e o quê que se espera deles ( a chefia e pessoal do SNE e nível sectorial,
chefes de Sectores, sobretudo, os Secretários Permanentes e Presidentes dos Conselhos de
Administração, chefes e pessoal dos sectores de planificação, coordenadores da ENDE) (C.
PREPARATION – identificação de intervenientes).
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É também importante tanto solicitar diferentes opiniões e mostrar vontade de comunicar
abertamente de modo a construir compromisso e sentido de pertença do processo fora dos que
estão directamente envolvidos no processo de elaboração. A prior isto pode parecer estar a
retardar o proceso mas poderá trazer benefícios a longo termo. A comunicação social e
organizações não-governamentais, incluindo o sector empresarial, organizações da sociedade
civil e academia bem como organizações guarda-chuva (umbrella) tais como federações da
sociedade civil, câmaras de comércio e sindicatos devem também ser consideradas parceiras.
Doadores, organizações bilaterais e multilaterais devem ser mantidas informadas a partir do
início do processo da ENDE.

Mensagens
As mensagens devem ser elaboradas em função de cada alvo e do conhecimento que têm e
sua posição official sobre o assunto. Mensagens concisas poderão ser feitas em temas tais
como a importância das estatísticas para a planificação, monitoria e avaliação de programas e
projectos; a procura crescente de estatísticas para assistir a agenda de desenvolvimento
nacional e internacional; a integração do desenvolvimento estatístico nos planos de
desenvolvimentonacional; a ENDE como um quadro integrado e coordenação para o
investimento em estatísticas, desenvolvimento e contribuições dos doadores; o valor
acrescentado de uma ENDE bem elaborada e bem financiada.
As mensagens não devem apenas fazer referência a intenções, objectivos do SNE, mas
também serem baseadas em resultados reais do SNE que já estão disponíveis (IPC,
inquéritos...).

Liderança
Experiência em certos países mostram que advocacia levada a cabo por um defensor político
sénior (ou preferivelamente lideranças) traz melhores resultados. A liderança pode ser
cultivada como aliado do processo de ENDE em convencer os intervenientes a se envolverem
activamente e a manterem o ímpeto. Identificar, no início do processo da ENDE, fazedores de
políticas ou decisores que estejam sufientemente interessados em estatísticas e com vontade
de liderar o desenvolvimento da ENDE e de estatísticas em geral no país é claramente uma
grande vantagem (A.GESTÃO). Encontros cara-a-cara de advocacia podem ser mais eficazes
do que uma apresentação geral às massas. Sub-lideranças/embaixadores ao nível do assunto
de perito podiam também ser consideradas.

Plano

de

acção

Os objectivos precisam de ser traduzidos em acções detalhadas. Um plano de acção pode ser
elaborado abordando as seguintes questões: Que actividade de advocacia ajudará a lograr os
objectivos seleccionados? Quem é responsável por que actividade específica? Em que prazo?
Que mensagem? Aonde? Como? Cada pessoa envolvida deve ter uma descrição clara do que
deve alcançar. O plano de acção deve ser realístico e de fácil percepção. E após isso as
actividades são gravadas num calendário ou período de tempo.
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Ferramentas
Existem várias possibilidades para ajudar na implementação de um plano de acção de
advocacia, a partir da organização de workshops, encontros de diálogo entre usuários e
produtores e conferências de imprensa, em vários formatos electrónicos e físicos ( boletins de
informação, inserções em jornais, transmissões especiais, publicidades, cartazes, brochuras e
folhetos, video clips, comunicados de imprensa, etc... ). A selecção pode ser feita a partir da
Caixa de Ferramentas de Advocacia de Nível Nacional. Veja-se Boas Práticas.

Estabelecer custos e monitoria
Embora não seja natural ou parte central do trabalho doSNE/INE, recomenda-se a adopção de
uma estratégia para advocacia, que deve ser parte da estratégia de comunicação do SNE. Uma
estratégia de advocacia requer recursos técnicos, humanos e financeiros para ser
implementado com sucesso. Actividades típicas de advocacia tais como reuniões, workshops
ou a produção de materiais de advocacia, precisam de apoio financeiro. É daí que se torna
importante saber quais são os recursos de advocacia existentes, como é que podem ser usados
de uma forma mais eficiente e quais são as limitações, antes de se encontrar o orçamento final
para todas as actividades relevantes. Apesar de que medir o impacto da advocacia é difícil,
monitorar a eficácia da estratégia irá mostrar se o trabalho está a tomar o rumo correcto.

2.

UMASUB-ESTRATÉGIA

NA

ENDE

A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE) concentra-se em
muitas áreas organizacionais e de gestão, tais como legislação estatística, recursos humanos,
infra-estruturas, financiamento e apresentação de relatórios. A advocacia e comunicação
devem ser reconhecidas e abordadas junto com outros assuntos estratégicos no âmbito da
ENDE.

Em prática
Quem

e

Quando

A estratégia de advocacia deve ser preparada e acompanhada por uma unidade de
comunicação, com consultas frequentes com o coordenador da ENDE. Cada passo da fase de
elaboração da ENDE deve ser usada para melhorar a comunicação interna e externa (C.
PREPARAÇÃO) e para implementar a estratégia de advocacia devidamente. A assistência
poderá também ser providenciada por um consultor mas recomenda-se veementemente que o
“brainstorming” (ideias) e os primeiros passos sejam levados a cabo e liderados ao nível do
país.

Como
O factor fundamental para uma advocacia bem sucedida é ser persistente e inovador na
selecção de actividades de advocacia para alcançar a audiência alvo e lograr os objectivos
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estabelecidos. Sublinhe-se que fazer advocacia é um esforço contínuo. Os ambientes podem
alterar, cada situação é uma realidade diferente e algumas vezes o sucesso pode resultar de
pequenas acções.
Os principais passos propostos para a elaboração e implementação de uma estratégia de
advocacia,que centrou-se mais particularmente na ENDE, são os seguintes: Avaliação das
actividades e recursos de advocacia existentes; Desenvolver uma visão e plano de acção
(objectivos, metas, mensagens, selecção de actividades de advocacia); implementação do
plano de acção de advocacia; Monitorar e avaliar a eficácia da estratégia. Estes passos são
descritos em detalhe na caixa de ferramenta de advocacia do nível do País (Veja-se
Ferramentas abaixo).
É importante notar que a satisfação dos usuários é um grande argumento em qualquer
estratégia de advocacia em estatísticas. Desta forma, é necessário que haja uma ligação com o
quadro de garantia de qualidade. Quanto mais “focados na qualidade” os produtores de
estatísticas estiverem, melhor e mais fácil será a promoção de estatísticas para as suas metas
específicas.
Ferramentas:
Country-level Toolkit_ Advocating for the National Strategy for the Development of Statistics
(PARIS21)
User-friendly presentation of statistics (PARIS21-Norway)
Handbook_Communicating with the media (UNECA)
Switzerland_FSO_Storytelling
Boas Prácticas:
Engaging donors_TORS creation of statistical coordination group_Peru
Peru en accion estadistica - booklet
Djibouti : efficient sensitization: Council of ministers - National Assembly - President
UNECA : Advocacy leaflet_Conference of African Ministers Responsible for Civil
Registration
AU-ECA _ Advocacy leaflet _ Conference of African Ministers of Finance, Planning and
Economic Development
Lao PDR_TORS Communication specialist
Statistical Week in Barbados - Programme of Activities
Engaging technical and financial partners_ TORS Creation of statistical coordination group _
Côte d'Ivoire
SICA _Video_Advocating for strategic statistical approach in Central America_ high-level
interviewees
Philippines_NSCB_video_communicating on the importance of statistics in decision-making
Strengthening National Statistical Systems in Sub-Saharan Africa - lessons learnt from
Uganda
National Statistical Council_France_The approach User-producer
GIZ_Course_Public relations and statistics_ Building bridges between Producers and Users
Benin_User-Producer workshop_Agenda
Mauritania_ Communication strategy NSO
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E. Relatório de Monitoria e Avaliação
A monitoria e avaliação do processo da ENDE é uma componente importante do ciclo da
mesma. Embora algumas dessas tarefas sejam realizadas em um período de tempo específico,
elas são consideradas como uma ferramenta contínua e fornecem informações importantes
que permitem uma gestão integral durante todo o processo da ENDE e, sendo assim,
classificadas como tarefas fundamentais. De forma particular, a monitoria requer uma
organização constante das actividades destinadas ao rastreamento ou alerta aos gestores sobre
potenciais problemas. A prestação de contas, também, é uma tarefa que deve ser levada,
seriamente, em conta.

Independentemente da atenção tida, na sua concepção, a estratégia só será um sucesso se a sua
implementação for rigorosamente planificada. A monitoria e avaliação da implementação
constituemum processo fundamental e contínuo.É importante que, em todo o momento, haja
capacidade de aferir, se está a desviar-se do caminho desejado ou não, e se for o caso tomarseas medidas de ajustamento adequadas. Da mesma forma, a planificação da implementação
depende de um mecanismo de informação regular e diversificado.
Como a criação de uma ENDE deve sempre começar do que já existe, as actividades a serem
realizadas no primeiro ano da sua implementação são, em grande medida "pré-determinadas".
Estas geralmente consistem, quer em continuação das actividades já em curso (regulares ou
não), com o objectivo, por exemplo, de melhorar a quantidade ou a qualidade das estatísticas,
a fim de atender aos requisitos ainda insatisfeitos, ou em novas actividades cujo
financiamento já está disponível a partir de recursos nacionais e/ou externos. Assim, a
monitoria da execução de um plano de acção da ENDE do primeiro ano tem o seu próprio
carácter específico, mesmo porque os recursos necessários estão disponíveis, apenas,
teoricamente.

1.

CADEIA

DE

RESULTADOS

Para dar uma visão geral da ENDE, é preparado um quadro lógico, com destaque para as
relações entre os diferentes elementos (visão, objectivos, resultados esperados, actividades e
meios) e os pressupostos subjacentes à uma implementação bem sucedida da estratégia.
A cadeia de resultados descreve a seguinte sequência: meios-actividades-realizações resultados
(resultados)
–objectivos,
e
suas
inter-relações.
Os meios descrevem os recursos necessários para a implementação das actividades. Estes
incluem recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, o quadro jurídico e
institucional, etc. As actividades podem assumir diversas formas: a preparação de guias
metodológicas para melhorar a qualidade e divulgação de dados, avaliação da estrutura
organizacional da SNE, organização de workshops, inquéritos e censos, etc. Asrealizações
podem ser publicações estatísticas disponíveis, séries estatísticas melhoradas, o número de
técnicos estatísticos formados, etc. Os resultados correspondem a mudanças como, o aumento
da capacidade de produção de estatísticas, o reforço do diálogo entre usuários e produtores, o
aumento da procura de estatísticas, etc. Um exemplo de uma cadeia de resultados da ENDE
está disponível no quadro abaixo:
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Exemplos da cadeia de resultados da ENDE
Metas típicas na ENDE
1. Aumentar a relevância da gestão baseada
em estatísticas oficiais
3. Aumentar a confiança do público em
estatísticas oficiais
ResultadosTípicos na ENDE
5. Aumentadaa capacidade nacional em dados
estatísticos oficiais
7. Aumentado o acesso aos dados estatísticos
oficiais
9. Aumento da demanda de dados oficiais
do sistema nacional de estatística
11. Diálogo usuários-produtores melhorado
Realizações Típicas na ENDE
13. Estatísticas produzidas

2.

Melhorar a evidência

4.

Aumentar o financiamento

6.

Aumentada a satisfação do usuário

8.

Aumento da pontualidade

10.

Melhorada a capacidade institucional

12. Disponibilidade de estatísticas
14. Número de conjuntos de dados que têm
seguido o protocolo de qualidade

15. Estatísticas produzidas, incluindo
16. Adopção de licença de dados abertos
desagregação em sexo
17. Estatísticas produzidas com base em
18. Ética, por exemplo, código de conduta
padrões internacionais
19. Mecanismos de coordenação melhorados
As actividades típicas/componentes de uma ENDE
20. Formação do pessoal do SNE
21. Metodologias desenvolvidas
23. Desenvolvimento de regulamentos
22. Formação dos utilizadores de dados
estatísticos e orientações
24. Instalação de equipamentos informáticos 25. Aumento de financiamento para o
e de software para o desenvolvimento
desenvolvimento estatístico
26. Desenvolvimento de um código de
conduta

As Filipinas criaram uma versão simplificada, que vale a pena referenciá-la:
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2.

MONITORIA

E

AVALIAÇÃO

Pode-se definir "monitoria" como um processo contínuo de recolha e análise de informações
com a finalidade de aferir a qualidade da execução de umaENDE.
Este processo fornece informações regularmente aos gestores e outros intervenientes sobre o
progresso e dificuldades enfrentados na obtenção de resultados, e faz comparação entre as
realizações e os resultados esperados desde o início, e permite que as partes tomem todas as
medidas
correctivas
necessárias.
Uma monitoria forte exige a concepção de um plano definido da seguinte forma: Depois de
estabelecer as principais metas a serem alcançadas, é preciso especificar os indicadores que
serão usados para monitorar o progresso e recolher informações básicas sobre cada um dos
indicadores de modo a estabelecer uma linha de base. Os meios, a frequência e a pessoa
responsável pela compilação de cada indicador devem ser claramente definidos. Os
indicadores compilados devem, depois, ser avaliados e produzir-se relatórios para estabelecer
as tendências e chegar a um consenso sobre as mudanças necessárias a serem implementadas
em relação a informação e actividades, incluindoresultados e metas. A experiência mostra
que, no processo de identificação dos indicadores, não se tem prestado atenção suficiente à
viabilidade e disponibilidade regular dos indicadores. A outra limitação está relacionada com
a falta de identificação precisa e sensibilização adequada das pessoas encarregues de fazer a
compilação dos dados.
A avaliação irá aferir a relevância, desempenho e sucesso da ENDE. Ela indica até que ponto
a ENDE alcançou os seus objectivos. A monitoriae avaliação constituem dois processos
indissociáveis. A monitoria centra-se na implementação das actividades e realizações.A
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avaliação diz respeito à obtenção de resultados, os efeitos e os impactos sobre a meta global
da ENDE. Ela ajuda a tirar lições e capitalizar experiência para um futuro da ENDE.
O sistema de avaliação deve possuir a flexibilidade necessária de forma a ter em conta as
mudanças inevitáveis que ocorrerão durante o período de implementação da estratégia. Estas
mudanças podem resultar em, mais ou menos, adaptações significativas dos objectivos
estratégicos seleccionados e /ou resultado obtido, o que exigirá mudanças no cronograma das
actividades e nas próprias actividades. A avaliação deve identificar, os resultados esperados
que não foram alcançados, e as respectivas razões, a fim de redireccionar a estratégia.
Avaliação geralmente inclui duas etapas importantes: avaliação intercalar e avaliação final. A
avaliação intercalar permite uma análise das diferenças entre os resultados alcançadose os
esperados, de modo a permitir que as mudanças necessárias sejam feitas, incluindo o
cronograma de actividades para a segunda etapa do período da estratégia. A avaliação final
permite a tirada de lições e a preparação do progresso para o futuro da ENDE.

Na prática
Quem e quando
A monitoria e avaliação da implementação da ENDE são da responsabilidade dos gestores nos
diferentes níveis do sistema estatístico nacional, começando com os gestores responsáveis
pela realização das várias actividades e dos gestores de recursos (humanos, materiais e
financeiros). A frequência da monitoria irá depender da preferência do país. Em geral, a
frequência é anual ou até semestral. Existem casos raros em que a monitoria é realizada
trimestral ou mensalmente.
A avaliação ocorre durante a fase de concepção do projecto (avaliação do SNE), e, em
seguida, durante a execução (no meio ou final da ENDE).
A monitoria é necessariamente ligada com a preparação dos programas anuais de trabalho
para cada unidade e para todo o SNE.

Como
Uma boa estrutura de monitoria e avaliação deve ser baseada em normas e práticas
reconhecidas internacionalmente. Os indicadores seleccionados devem ser mensuráveis. Cada
indicador tem uma linha de base, uma unidade de medida, e um alvo
Os exemplos de indicadores utilizados no processo de monitoria e avaliação da ENDE estão
listados na tabela abaixo:
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Indicador
1. Intervalo de tempo entre a recolha e divulgação dos
2. Proporção de conjuntos de micro dados
3. Número de conjuntos de dados controlados com qualidade e
concebidos como Estatísticas Oficiais
Adicionar uma linha de base
1. Intervalo de tempo entre a produção do inquérito e
2. Proporção de conjuntos de micro dados
3. Número de conjuntos de dados controlados com qualidade e
concebidos como Estatísticas Oficiais
Adicionar uma meta e data prevista para a sua conclusão
1. Intervalo de tempo entre a produção do inquérito e divulgação
dos resultados
2. Proporção de conjuntos de micro dados documentados de acordo
com o padrão de DDI
3. Número de conjuntos de dados controlados com qualidade e
concebidos como Estatísticas Oficiais

Unid. Medição
Tempo
Percentagem
Número

6 Meses
40 Porcento
100

4 Meses (até Março de
2014)
80 Porcento (até Junho
2014)
500 (até Março 2017)

PARIS21 produziu indicadores que podem ser usados para medir a capacidade estatística.
Estes incluem indicadores quantitativos e qualitativos que permitem aos países a proceder
uma auto-avaliação ou a revisão pelos pares do nível de desenvolvimento do seu sistema
estatístico. Estes indicadores incluem:
•
•

•

Indicadores gerais do sistema, que definem as estatísticas que um país publica, seu ano
de referência, e sua fonte;
Indicadores quantitativos que têm a ver com as agências de estatísticas. Para permitir a
comparação, recomenda-se a inclusão, no mínimo, dos órgãos responsáveis pelo
cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), população e renda familiar / despesas;
Indicadores qualitativos que dizem respeito à séries estatísticas. Aqui, novamente,
recomenda-se a inclusão do PIB, número de população e renda familiar / despesas,
para permitir comparação, a nível internacional.

O Banco Mundial e a Comissão Económica das Nações Unidas para África também
desenvolveram indicadores de capacidade estatística.
Normalmente, as ENDEs são avaliadas no meio e no final do período de implementação. A
avaliação é, muita das vezes, reservada à consultores independentes com prazos e termos de
referências,bem definidos. Os termos de referência podem ser considerados como uma
ferramenta de gestão da avaliação no sentido em que:
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- descrevem os objectivos de avaliação, que podem variar, dependendo do tipo de avaliação,
intercalar ou final;
- são úteis para determinar em que medida a avaliação foi realizada com sucesso;
- Legitimam a tarefa atribuída ao consultor de avaliação.
Dado o seu papel como uma ferramenta de gestão de avaliação, os termos de referência,
geralmente, são discutidos e aprovados por um grupo de trabalho ou comité directivo e são
anexos ao contrato de consultoria.

3.

AVALIAÇÕES

PELOS

PARES

As avaliações pelos pares são cada vez mais utilizadas para avaliar um sistema nacional de
estatística, um organismo estatístico oficial, ou uma ENDE. Estas são um exercício amigável
com base, sobretudo, na confiança mútua entre os países e uma confiança comum no
processo. Estas são conduzidas por "pares", em outras palavras, por gestores do SNE que
colaboram com os seus homólogos de outros países. O quadro metodológico pode ser os
Princípios Fundamentais da ONU de Estatísticas Oficiais ou seus equivalentes a nível
continental ou regional: Código de Práticas das Estatísticas Europeias, Carta Africano da
Estatística, etc.
A revisão pelos pares avalia o funcionamento de todos os aspectos de um SNE (institucional,
organizacional, mecanismo de produção estatística, etc.), identifica os pontos fortes e fracos,
faz recomendações com vista a melhorar o desempenho, e ajuda na partilha de boas práticas.
Os relatórios de avaliação pelos pares são, em princípio, tornados públicos.
A revisão por pares sugere que os avaliadores sejam gerentes do SNE, o que pressupõe que
sejam, no geral, estatísticos. No entanto, os pontos de vistas de outras partes interessadas são
extremamente necessários numa avaliação, e os usuários devem estar envolvidos no processo,
de modo a diversificar os pontos de vista, incluindo usuários de fora do SNE.

Na prática
Quem e quando
Contrariamente à avaliação de uma ENDE ou, em termos mais gerais, de um sistema nacional
de estatística ou de uma organização de estatísticas públicas, que pode ser definida dentro de
um quadro legal apropriado, a avaliação pelos pares ocorre por iniciativa dos responsáveis,
directamente afectadas (por exemplo, o Director do Serviço de Estatística Central). Assim,
avaliação pelos pares de uma ENDE pode ocorrer durante o processo da sua preparação, de
preferência, para coincidir com a avaliação do SNE para dar acesso às observações, análises e
recomendações de uma equipe experiente, a fim de permitir a elaboração de estratégias de
melhoramento de capacidades, da forma mais objectiva possível.

Como
Além de pares no verdadeiro sentido do termo (nomeadamente, gestores seniores em outras
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estruturas nacionais), a equipe responsável pela revisão pelos pares pode recorrer a
consultores independentes (garantindo que os usuários sejam devidamente representados),
que, ao contrário dos revisores, serão pagos. Este foi o caso das avaliações pelos pares,
realizadas em África, com o apoio da Secretaria de PARIS21. Como parte da estrutura
adoptada, foi preparado um guião para os revisores que descrevia os principais factores a
serem levados em consideração. A referência metodológica era os Princípios Fundamentais de
Estatísticas Oficiais das Nações Unidas e da Carta Africana de Estatística, que representam a
sua implementação em África.
A revisão pelos pares assume a forma de uma série de entrevistas, com a alta administração
do órgão central de estatística e indivíduos de outros serviços constantes da amostra, que
produzem estatísticas públicas, usuários nacionais de estatística e parceiros técnicos e
financeiros. Com base no guião, estas entrevistas cobrem: o quadro legal e regulamentar que
rege as actividades de estatística; a estrutura de produção de estatísticas (incluindo humanos,
materiais e financeiros); e a análise, distribuição, armazenamento e arquivo de dados
estatísticos. É dada especial atenção à independência profissional de estatísticos
(independência na escolha de conceitos, definições, nomenclaturas e métodos; integridade e
imparcialidade dos serviços públicos de estatísticas), a qualidade dos dados, a satisfação dos
usuários e os processos de preparação, execução, monitoria e avaliação do ENDE em
progresso, quando apropriado. Com base em suas observações, a equipe de análise, avalia os
pontos fortes e fracos, oportunidades e ameaças, e vai traçar recomendações. No final do
processo é publicado um relatório sobre a revisão pelos pares que abrange todos esses
elementos.

4. SISTEMA DE RELATÓRIO
Os relatórios são parte integrante de qualquer quadro de monitoria e avaliação. O seu
principal objectivo é fornecer e publicar informações completas e regulares sobre a
implementação da ENDE ou qualquer outro programa. De facto, durante os anos de
implementação da ENDE (geralmente, de três à seis anos), mais ou menos, mudanças
significativas podem surgir que exijam a alteração de metas, resultados esperados, e
actividades. Estas modificações são decididas pelos gestores do SNE, ou até mesmo pelas
autoridades políticas. Estes últimos, devem receber informações oportunas e análise, a fim de
tomar uma decisão inteligente. É papel do sistema de relatório, prestar essa informação.
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Na prática
Quem e quando
Diferentes países têm diferentes níveis de sofisticação dos seus sistemas de relatório. Em
todos os sistemas, no entanto, a entidade central de estatística deve produzir (ou
supervisionar/coordenar a produção de relatórios anuais), a nível nacional para fornecer uma
informação actualizada sobre o progresso na implementação da ENDE, resumo das
dificuldades encontradas, e as soluções propostas. Um sistema de relatórios sofisticado,
podem incluir, relatórios semestrais, trimestrais, ou mesmo mensais. Estes relatórios são
geralmente produzidos pelos diferentes órgãos, directamente, envolvidos na implementação
da ENDE.

Como
Os relatórios anuais são produzidos a partir de relatórios produzidos pelos vários serviços e
organismos que produzem estatísticas oficiais, num modelo padrão para facilitar a sua
combinação. Em seguida, são examinados pelo órgão de coordenação oficial do SNE (o
conselho nacional de estatística ou equivalente). Em alguns países, as conclusões e
recomendações resultantes dessa análise são submetidos ao governo.
Os relatórios emitidos semestrais, trimestral ou mensalmente, são examinados, num nível
próximo aos serviçose agências de produção de estatísticas. Podem ser comissões ministeriais
ou sectoriais, constituídas por técnicos directamente envolvidos na produção de estatísticas.

5. DIFICULDADES ENFRENTADAS
PELOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO
Decorre do exposto que a qualidade dos sistemas de avaliação e monitoria (incluindo
relatórios) depende em grande medida das disposições institucionais em vigor para a
concepção da ENDE e monitoria da sua implementação. É este nível que os países em
desenvolvimento enfrentam uma das maiores dificuldades. Na verdade, as disposições
institucionais em vigor nestes países têm muitas deficiências:
•

•

Enquanto os Conselhos de Administração e Direcções previstas na
legislaçãoestatística reúnem-seregularmente e prestam contas ao órgão de tutela,
outros órgãos de co-ordenação e consulta, por exemplo,os comités de usuáriosprodutores, tendem a reunir-se com pouca frequência por uma série de razões,
nomeadamente, ainfrequência da composição das comissões, as agendas para as
reuniões que não são interessantes, especialmente para os usuários de dados,
convocatórias para as reuniões que não são enviados em tempo útil, falta de interesse
por parte de alguns gestores do SNE e, por vezes, a falta de recursos (financeiros)
Em alguns casos, as leis estatísticas estabelecem um organismo de coordenação oficial
como um Conselho Nacional de Estatística, mas os regulamentos de implementação
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nem sempre são adequados para o funcionamento eficiente: um Conselho Nacional de
Estatística presidido pelo Primeiro-Ministro e composto por ministros, muitas vezes
tem dificuldades de se reunir, quando for agendada uma reunião. Da mesma forma,
um Conselho Nacional de Estatística presidido pelo ministro responsável pelas
estatísticas e composto por outros ministros vai ter dificuldades de funcionar
optimamente sem a presença da maioria dos membros.
Outra grande dificuldade reside simplesmente na ausência de um sistema de monitoria e
avaliação relevante. Quando tal sistema é mencionado na ENDE, muitas vezes, trata-se
apenas de uma descrição muito breve. Em particular, não se encontra o conjunto de
indicadores relativos às metas, resultados, realizações e actividades, o que torna qualquer
monitoria e avaliação regular confiável impossível.
Para superar as grandes dificuldades mencionadas acima, é importante alocar recursos
suficientes para os órgãos de coordenação e consulta, seja por financiá-los através de uma
rubrica orçamental específica ou através de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Estatística nos países onde tal fundo já existe ou está a ser criado. Por último, é importante
que, nos países em causa, se faça a revisão e / ou conclusão das disposições legislativas e
regulamentares em vigor.
Ferramentas:
Tracking Progress Towards Statistical Capacity Building Efforts - The African Statistical
Development Index
Peer reviews of African national statistical systems
Guide pratique revue par les pairs
AFRISTAT_Guide pour le suivi et évaluation axés sur les résultats des SNDS_2013
Boas Prácticas:
Mauritania_mid-term review
Tanzania-peer_review
Mozambique_peer_review
Uganda_ NSS Monitoring and Evaluation framework
Cameroun_ Rapport sur l'état de la mise en oeuvre_2009
Cameroon: workshop - drafting the report on the state of the implementation of the NSDS
Cameroun_rapport sur l'état de la mise en oeuvre 2010
Cameroun- Monitoring and evaluation system established by the NSC
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Fase de Projeto
Relacionado a
•
•
•
•
•
•
•

1 Reconhecimento
2 Compreensão
3 Preparação
4 Avaliando
5 Previsão
6 Identifcação de objectivos estratégicas
7 Elaboração dos planos de acção
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1 Reconhecimento
OsGovernos e as altas autoridades dos sistemas nacionais de estatísticas devem tomar a
consciência e reconhecer que as estatísticas são indispensáveis para o desenvolvimento, que o
sistema de estatística existente é frágil e que muitas vezes não responde cabalmente à
demanda, e que é importante adoptar uma abordagem de planificação estratégica tal como a
ENDE de modo a operar mudanças.

1. ESTATÍSTICAS DE QUALIDADE SÃO IMPORTANTES
PARA O DESENVOLVIMENTO
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Estatísticas de qualidade (adequadas aos fins a que se destinam) criam a base e a evidência
necessária para a elaboração e monitoria efectiva das políticas de desenvolvimento, para
ajudar os governos a identificar as melhores medidas a tomar na abordagem de problemas
complexos e a gerir a prestação efectiva dos serviços básicos. Estatísticas de qualidade são
boas apenas quando têm a dimensão e profundeza da cobertura para satisfazer todas as
políticas e necessidades dos usuários.
Estatísticas de qualidade também melhoram a transparência e a responsabilização da
elaboração de políticas, pois as duas são importantes para boa governação, pois permitem que
a comunicação social, organizações não-governamentais e cidadãos julguem o sucesso das
políticas do governo e responsabilizar os seus governos por essas políticas e para elaborar
propostas. Elas também criam uma base para a elaboração, gestão, monitoria, e avaliação dos
quadros de políticas nacionais e de qualquer quadro regional ou internacional de
desenvolvimento que o país tenha adoptado.
Estatísticas boas e fiáveis são importantes para as organizações internacionais e outros
doadores: elas são vitais para “a Gestão Centrada nos Resultados no que Concerne ao
Desenvolvimento”, com responsabilização mútua entre beneficiários e doadores. Estas
precisam de avaliar onde a ajuda é mais necessitada, se os recursos são usados de uma forma
eficiente, para medir o progresso, e para avaliar os resultados.

2. ESTATÍSTICAS DE QUALIDADE SÃO PRODUZIDAS
PELO SISTEMA NACIONAL DE ESTATÍSTICAS
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Estatísticas oficiais são produzidas pelo sistema nacional de estatística, as estruturas criadas
com unidades basicamente do sector public. A missão técnica das estatísticas oficiais é dar ao
governo, organisações públicas, o sector privado, a comunicação social, a sociedade civil,
organizaçoes políticas, cidadãos, representantes eleitos, e parceiros externos dados
necessários em todas áreas de modo a tomar decisões informadas.
Em muitos países em desenvolvimento, contudo, os sistemas estatísticos são frágeis. Estão
sob uma crescente pressão e ainda tem falta de capacidade para produzir, analisar e usar a
gama e a qualidade de estatísticas necessárias para apoiar o progresso de desenvolvimento
efectivo. Os programas de pesquisa dificilmente trazem o fluxo necessário de dados fiáveis,
oportunos, comparáveis, e acessíveis; o período (timing) das pesquisas nacionais não é
sempre ideal; os programas de recolha de dados ainda enfrentam problemas de consistência
metodológica; e os dados existentes muita das vezes não são amplamente explorados. Nova
demanda pelos dados, dos processos tais como a crescente ênfase sobre os resultados de
gestão, deixam os já fracos sistemas de estatísticas sob uma considerável pressão. Ao mesmo
tempo, os gestores dos sistemas nacionais de estatísticas (SNE) e em particular os institutos
nacionais de estatísticas (INEs) estão sob pressão para reduzirem despesas, cortar custos,
melhorar a eficiência, e ter de fazer isso com poucos recursos financeiros e humanos. Como
resultado, muitos sistemas de estatísticas estão ainda a enfrentar problemas, relacionados com
confiança pública reduzida na fiabilidade e integridade dos dados e com capacidade limitada
para virar o rumo da situação a curto prazo.

3. ESTATÍSTICAS DE QUALIDADE REQUEREM
ORGANIZAÇÃO E PLANIFICAÇÃO
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Todas agências efectivas de estatísticas precisam de planificar e gerir as suas actividades
estrategicamente de uma forma colectiva de modo a lidar com situações em que a oferta de
estatísticas não responde à procura, quando melhorias são necessárias em áreas críticas do
sistema nacional de estatísticas e em que fraquezas básicas foram identificadas, quando os
recursos são limitados e o seu uso tem de ser priorizado, ou quando há necessidade de
melhorar o perfil de estatísticas e para desenvolver uma procura sustentada de produtos e
serviços estatísticos.
A planificação estratégica para estatísticas não é nova. Na área de estatísticas uma
abordagem tornou-se uma referência dos últimos anos: a ENDE (Estratégia Nacional para o
Desenvolvimento de Estatísticas). A elaboração e subsequente implementação de uma
ENDE cria uma oportunidade para os intervenientes avaliarem a situação actual das
estatísticas, rever as necessidades de dados, concordarem sobre uma perspectiva de longo
termo e elaborar um plano a médio prazo que irá abordar os principais constrangimentos. Se o
processo de ENDE for efectivamente bem gerido, podem ser uma plataforma de melhoria do
perfil de estatísticas, criar uma circunscrição para o futuro, e assegurar que todos os
intervenientes concordam sobre as principais prioridades a seguir. É um exercício complexo e
desafiador que requer uma elaboração e gestão bastante cuidadosas (são propostos os 10
princípios-chave) e não deve ser levado a cabo de forma leviana. É importante reconhecer
que mudanças são inevitáveis; daí que, um bom plano deve ser elaborado em mecanismos
flexíveis de modo a responder a mudanças. Um requisito importante para o processo de
implementação é que inclui um mecanismo de gestão de mudança, monitoria e elaboração de
relatórios sobre o progresso, revisão de estratégia, e adaptando e mudando-o a medida das
necessidades.

Reconhecimento na prática
Quem e Quando
The initiative may come from the highest position in the national statistical system —
depending on the model of the NSS employed, this may be the National Statistician, Director
of the National Statistical Office, or President of the National Statistical Council — or may be
directly addressed by policy makers. It is extremely important that a need for change is
acknowledged by national authorities of the country and then the commitments are later
strongly relayed to other political levels (Chapter B COMMITTING). Acknowledging the
need for change is a prerequisite for starting the NSDS process.

Como
Existem muitas oportunidades para reconhecer-se publicamente a importância das estatísticas
para o desenvolvimento e a necessidade de melhorar o sistema nacional de estatísticas: pode
ser durante um encontro nacional oficial (mesa redonda em elaboração, apresentação de um
documento da política nacional, no lançamento de uma pesquisa estatística de âmbito
nacional, etc) ou um evento internacional (dia de estatísticas, encontro regional). Esta
informação deve ser cuidadosamente preparada de modo que a advocacia funcione (Capítulo
D ADVOCACIA) pode ser incluido e a informação disseminada. Para os países em
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desenvolvimento com poucos recursos financeiros, é fundamental que os parceiros técnicos e
financeiro seja, informados sobre a ideia do lançamento do tal processo.
Devia ser devidamente percebido que a planificação estratégica é uma necessidade
(continuidade no tempo, pesquisas pluri-anuais e programas de censo, mudança da procura,
planos de desenvolvimento pluri-anuais) e que os políticos têm o direito a palavra desde do
princípio ao fim, e entre os processos, tal e qual para qualquer plano nacional.

Boas Prácticas:
Interview of Director of Statistics of Algeria
Declaration of Minister of National Planning of Papua New Guinea - World Statistics Day (20
October 2010)
Interview of the Director of the Cabinet of Studies and Planning - Angolan Ministry of
Planning -Angola Press Agency (10 February 2011)
Namibia: recognition by the government of strategic importance of statistics
Uganda_Development of National Statistics in the National Development Plan
Peru: Acknowledging importance of statistics in decision-making- SNDS 2008-2013
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2 Compreensão
A experiência provou-nos que o sucesso do processo de ENDE está intimamente
corelacionados com uma consciência adequada e propriedade por parte dos intervenientes. É
por isso que é um pré-requisito bastante importante que os intervenientes estejam
devidamente informados e cientes de que a elaboração e adopção de uma boa ENDE terá de
respeitar uma série de princípios básicos. Estesforamagrupadosem 10princípios “básicos”:

10 PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA UMA
BOA ENDE
1. suportado por um apoio politico, dirigido e conhecido ao nível nacional
2. elaborado através de uma boa abordagem metodológica
3. baseado em políticas e resultados com qualidade adequada para os seus fins
4. tomar em consideração o que existe e os compromissos internacionais
5. inspirar-se em padrões internacionais de estatísticas
6. cobrir todo Sistema Nacional de Estatísticas (SNE)
7. criar um programa integrado de Capacitação em Estatísticas
8. financiado pelos governos ser considerado uma prioridade
9. servir de um quadro coerente para assistência externa
10. integrar Monitoria, Avaliação e Elaboração de Relatórios

1. Suportado por um apoio politico, dirigido e conhecido ao
nível nacional
•

•

•

•

A ENDE deve ter um apoio politico e compromisso e tem de ser liderado por altos
funcionários nacionais; Veja-se RECONHECIMENTO, GESTÃO, COMPROMISSO,
ADVOCACIA.
Deve funcionar dentro do context nacional, tanto cultural e institucional e deve ser
resultado de uma liderança e pertença genuinamente nacionais e processos
participativos inclusivos que incluam intervenientes e usuários; Veja-se EMPENHO e
ELABORAÇÃO.
Deve também ser resultado de um processo de natureza consensual que toma em
consideração as necessidades e problemas identificados do SNE e que ajude no
comprometimento e parcerias com processos claros de consultoria; Veja-se GESTÃO,
ELABORAÇÃO.
Deve ser reconhecido e percebido pelos funcionários do SNE como sendo um
processo de melhoria das suas capacidades e conhecimento estatístico.

2. Elaborado através de uma boa abordagem metológica
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•

•

•

•

A ENDE deve dar uma avaliação da situação actual do SNE (onde é que estamos),
integrar uma avaliação abrangente dos resultados estatísticos e fazer-se aferição da
satisfação dos usuários em relação aos critérios acordados; Veja-se AVALIAÇÃO.
Deve avaliar os sistemas de financiamento existentes do SNE os também os
mecanismos de apoio em uso de apoio dos parceitos técnicos e financeiros
(Declaração de Paris); Veja-se AVALIAÇÃO.
Tem que dar uma visão de estatísticas nacionais (onde queremos chegar), estratégias
para transmitir a visão (como é que pretendemos chegar lá), que aborda os
constrangimentos institucionais e organizacionais e incorpora todos mecanismos de
planificação estatística, e indicadores de desempenho (como é que sabemos que já
chegamos): não apenas um plano de trabalho; Veja-se PREVISÃO,
IDENTIFICAÇÃO DOS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS, ELABORAÇÃO DE
PLANOS DE ACÇÃO.
Deve integrar sub-estratégias para Liderança e gestão, gestão financeira, advocacia,
recursos humanos, comunicações, processos de produção, acesso ao arquivo para
dados e disseminação. Veja-se IDENTIFICAÇÃO DE OBJECTIVOS
ESTRATÉGICOS.

3. Baseado em políticas e resultados com qualidade adequada
para os seus fins
•

•

•

•

•

A ENDE deve ser focada à procura e amigável ao usuário, respondendo às
necessidades e prioridades por informação de modo a garantir os governos e decisores
gestão para a obtenção de resultados e permitir análises por todos os usuários; Veja-se
AVALIAÇÃO.
Tem de estar em consonância com a política nacional de desenvolvimento, incluindo
para a elaboração, monitoria e avaliação dos Planos Nacionais de Desenvolvimento,
políticas sectoriais, bem como avaliar avanços em direcção aos objectivos
concordados ao nível nacional e internacional; Veja-se AVALIAÇÃO, PREVISÃO.
A sua elaboração tem de incorporar os princípios de gestão baseados em resultados e
ser implementado com indicadores de desempenho (por exemplo, para o fornecimento
de informação estatística, relação preço qualidade, satisfação do usuário, governação,
apoio às políticas nacionais, confidencialidade) e relatórios de desempenho, plano de
monitoria e avaliação; Veja-se GESTÃO, RELATÓRIOS DE MONITORIA E
AVALIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO.
Criará uma plataforma para o desenvolvimento sustentável de estatísticas a longo
prazo ao mesmo tempo que abordará as necessidades imediatas de dados para o
progresso do desenvolvimento; See Veja-se PREVISÃO, IDENTIFICAÇÃO DOS
OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS.
Devia ter como objectivo fornecer estatísticas como um recurso para a tomada de
decisões baseadas em evidência, com qualidade (isto é; “adequado a finalidade”)
(relevância, correcção, oportunidade, independência).
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4. Tomaremconsideração o queexiste e
oscompromissosinternacionais
•
•

•
•

O ENDE deve estar em conformidade com toda legislação ou regulamentos, fazer
recomendações para mudanças sempre que for adequado; Veja-se AVALIAÇÃO.
Tem que respeitar a produção e procedimentos estatísticos, inspirado em actividades
existentes e processos em curso (durante a elaboração e implementação); Veja-se
GESTÃO.
Tem de tomar em consideração o ambiente regional, compromissos internacionais e as
agendas de desenvolvimento. Veja-se AVALIAÇÃO.
Tem de se inspirar em lições aprendidas de outros países.

5. Inspirar-se em padrões estatísticos internacionais
•

•
•

A ENDE deve seguir valores e princípios emanados pelos Princípios Fundamentais de
Estatísticas Oficiais da Organização das Nações Unidas para produzir dados úteis de
alta qualidade que terão a confiança dos usuários de estatísticas.
Tem de basear-se em padrões, recomendações e experiência internacionais de modo a
capitalizar o conhecimento global e também para garantir consistência entre os países.
Não deve ser normativa mas sim, deve liderar uma mudança significativa de acordo
com a situação do SNE como ponto de partida do processo.

6. Cobrir todo SNE
•

•

A ENDE deve cobrir todo sistema nacional de estatísticas incluindo toda recolha,
análise, disseminação de dados e uso dos censos, das pesquisas e sistemas
administrativos, bem como os mecanismos de coordenação e consulta (reconhecendo
que a implementação deve ser sequenciada).
A ENDE deve permitir uma integração adequada dos sectores de produção estatística.

7. Criar um programa integrado e realístico de Capacitação em
Estatísticas (SCB)
•

•

A ENDE deve criar um programa integrado de capacitação em Estatísticas, que: crie
capacidades para implementar e adaptar a estratégia; que faz de de estatísticas uma
informação através de análise, disseminação, publicidade e educação ao usuário; Vejase IDENTIFICAÇÃO DE OBJECTIVOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE
ACÇÃO.
A ENDE deve prover tarefas priorizadas, racionalizadas e programadas (nem tudo
pode ser feito ao mesmo tempo); deve criar um quadro para a implementação de
planos de trabalho(annuais); deve ser realística, programática sobre os recursos
(implica priorização, sequenciamento, custo eficácia: por exemplo, considerar formas
alternativas de compilar dados tais como fontes administrativas e inquéritos por
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amostragem) e flexível o suficiente para lidar com mudanças nas prioridades,
necessidade por nova informação e lições aprendidas. Veja-seELABORAÇÃO DE
PLANOS DE ACÇÃO.

8. Financiado como uma prioridade pelos governos
•

A ENDE deve ter como objective desenvolver estatísticas como um bem public
financiado dos orçamentos governamentais e complementados (sempre que adequado)
por apoio internacional. Veja-se GESTÃO, FINANCIAMENTO DE
ORÇAMENTOS.

9. Servir de um quadro coerente para assistência externa
•

A ENDE deve sevir de um quadro coerente para assistência internacional e bilateral
para estatísticas e para evitar sistemas paralelos de monitoria e avaliação provenientes
de programas dos doadores. Veja-seGESTÃO, FINANCIAMENTO DE
ORÇAMENTOS.

10. Integrar Monitoria, Avaliação e mecanismos de
elaboração de Relatórios
•

A ENDE deve integrar um mecanismo eficiente de monitoria, avaliação e elaboração
de relatórios para a sua implementação. Veja-se Relatórios de Monitoria e Avaliação.

Percepção na prática
Quem e Onde
Uma vez garantido o compromisso official das autoridades nacionais, acções imediatas de
modo os actors intervenientes a entenderem a abordagem da ENDE e para envolve-los no
processo podem ser empreendidas (veja-se PREPARAÇÃO).

Como
Os países poderão organizar um seminário/workshop (de um dia) com uma grande
participação dos intervenientes do SNE. Isto permitirá que os intervenientes tenham uma boa
percepção das mudanças que o processo de ENDE trará à organização do SNE nos próximos
anos e quais é que serão as suas expectativas e tarefas ao longo de todo o processo.
Os países podem ponderar a possibilidade de convidar parceiros técnicos e financeiros ao
workshop.
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Encontros bilaterais específicos com intervenientes principais e parceiros técnicos e
financeiros poderão igualmente ser organizados.

Ferramentas:
Guide to Statistics in the European Commission Development Co-operation
Normas:
Global Inventory of Statistical Standards
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3 Preparação
Uma vez reconhecida a necessidade de elaborar uma estratégia e e os princípios-chave, passos
e constrangimentos relacionados com o processo de ENDE percebidos, os trabalhos de
preparação poderão começar.Procura-se um compromisso oficial ao mais alto nível político,
umabase apropriada e a equipa de design devem ser criados, um roteiro terá de ser criado
estabelecendo o que deve ser feito, por quem, quando e como será financiado e o documento
do roteiro deve ter aprovação oficial e compartilhado com os intervenientes.
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Preparação > Compromisso Oficial
Uma vez reconhecida a necessidade de se desenvolver uma estratégia, e reconhecidos os
princípios mais importantes, passos e constrangimentos ligados ao processo de ENDE, o
trabalho de preparação poderá começar. Procura-se um compromisso oficial ao mais alto nível
político; uma circunscrição e uma equipa de elaboração devem ser criadas; um roteiro deve
ser elaborado estabelecendo o que deve ser feito, por quem, quando, e como serão
financiados; e o documento do roteiro tem de ser oficialmente aprovado e compartilhado com
os intervenientes

Compromisso Oficial em prática
Quem e Quando
Este processo será feito de acordo com a realidade nos países. Este compromisso pode ser
feito através de uma decisão ao nível do conselho de ministros, pelo ministro encarregue pelas
estatísticas ou através pelo parlamento nacional.
É a mesma autoridade que aprovará o roteiro para a elaboração da ENDE (vide ROTEIROElaboração do Roteiro em prática).

Como
Algum trabalho preparatório de advocacia pode ser necessário: uma reunião pode ser
organizada pelo INE ou outras altas autoridades representantes do INE com o governo para
outra vez explicar a importância de ter um sistema nacional de estatística que está em linha
com os requisitos de dados nacionais. Isto deve resultar na preparação de um documento que
será usado como base da decisão a ser tomada.

Boas Prácticas:
PNG: Official Committment
Philippines_2011-17_ Committment/Summary Design Process
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Preparando > Circunscrição

IDENTIFICANDO E ENVOLVENDO OS
INTERVENIENTES
Deve ser destacada a importância da consulta inclusiva, comunicação e a necessidade de uma
liderança e monitoria de todo o processo da ENDE. Neste ponto será importante identificar
os intervenientes do sistema nacional de estatísticas criar processos para o seu engajamento
(ex: workshops de produtores e usuários de estatísticas). Se for necessário este processo pode
ser encetado através de uma análise dos intervenientes, identificando a relação dos
intervenientes no âmbito do SNE (vide RECONHECIMENTO), analisando o seu
envolvimento, tarefa e influência relativa. As organizações Não-Governamentais terão de ser
envolvidas de uma forma alargada, incluindo o sector empresarial, organizações da sociedade
civil e academia bem como as organizações umbrella (guarda-chuva) tais como federações da
sociedade civil, câmaras de comércio e organizações sindicais.
Diferentes intervenientes terão diferentes interesses e necessidades variando de tipos e graus
de envolvimento em comités ou equipas de elaboração. É bem sabido que a participação e
inclusão de intervenientes geralmente leva a:
•

•

•

uma massa crítica do compromisso dos intervenientes para se apropriarem tanto do
processo como do produto (a ENDE) e para tornarem-se participantes plenos na sua
implementação, e daí tornando a ENDE mais relevante e efectiva;
empoderamento dos funcionários nacionais (aprender as melhores práticas nas
consultas dos usuários, programação do trabalho e orçamentação bem como estar
exposto a vários trabalhos e experiências estatísticas internacionais);
comunicação melhorada (o processo de ENDE facilita a comunicação interna e
externa melhorada e compreensão sobre processos estatísticos nacionais entre os
intervenientes).
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Envolvendo os intervenientes em prática
Quem e Onde
Uma vez garantido o compromisso das autoridades nacionais, acções imediatas para o
envolvimento dos intervenientes no processo podem ser levadas a cabo. Normalmente esta
tarefa é da responsabilidade da mais alta entidade do sistema nacional de estatísticas –
dependendo do modelo estabelecido no SNE.

Como
A identificação dos intervenientes do sistema nacional de estatísticas pode ser feita. Isto é de
relevância especial para os países cujo NSE não está organizado ou se o país estiver a sair de
um conflito. Este trabalho preliminar pode ser levado a cabo pelo Instituto Nacional de
Estatísticas através de um pequeno questionário e os resultados podem ser usados como inputs
para a preparação dos passos seguintes e orientar a construção de comités sectoriais para a
fase de elaboração da ENDE. Em paralelo a esta actividade uma primeira lista de parceiros
financeiros e técnicos a trabalharem no país serviria como um bom ponto de partida para a
preparação de mais trabalho.
Os países podem cogitar organizar eventos de lançamento e encontros bilaterais específicos
para o engajamento dos principais intervenientes. Contudo, a maior parte da fase de
sensibilização deve acontecer antes do lançamento (os membros dos comités devem ser
identificados antes). Esta podia ser uma boa oportunidade para as autoridades nacionais
manifestarem o seu interesse e compromisso ao processo da ENDE e para os intervenientes
que não tenham participado nos seminários de preparação (vide COMPREENSÃO) saberem
dos vários passos e procedimentos por vir. O evento de lançamento seria uma boa
oportunidade para os participantes saberem sobre os principais assuntos relacionados ao
desenvolvimento estatístico no seu domínio e começar o processo de engajamento de
parceiros
financeiros
e
técnicos
presentes
no
país.

ACORDOS ORGANIZACIONAIS
A organização total do trabalho deve depender da matriz administrativa do país e acordos para
a gestão do SNE. Alguns países já têm Comités ou Conselhos Estatísticos Nacionais com
membros seleccionados de um conjunto alargado dos grupos de intervenientes. Estes Comités
ou Conselhos devem ser usados se eles tiverem ser criados. Para além das estruturas
existentes, as estruturas ad-hoc pode ser criadas se assim se justificar. Em muitos casos o INE
tem responsabilidade para a identificação, mobilização, e fazer a sensibilização no seio dos
intervenientes bem como o estabelecimento de equipas de trabalho, comités e grupos de
trabalho que precisam de ser criados ao nível político, ao nível inter-agencial, nível sectorial,
e ao nível do INE.
É comum e recomendável criar um sistama estruturado em três níveis para o processo da
ENDE a saber:
•

Um Comité Instalador (CI) representando o dono do processo (em princípio o
governo ou em alguns casos o Conselho Superior de Estatísticas) e icluindo
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•

•

•

representantes relevantes dos intervenientes significantes. O CI dá apoio político ou
alto apoio governamentalao desenvolvimento do processo de ENDE. Idealmente
presta relatórios ao Conselho de Ministros ou o Ministro encarregue pelas estatísticas,
ou ao Conselho de Estatísticas de acordo com a situação do país.
um Conselho de Trabalho Técnico (CTT) / Comité Inter-Agencialagindo como um
Secretariado Permanente do Comité Instalador em que intervenientes estratégicos
possam ser representados como membros seleccionados de todos os sectores
participantes.O CTT pode ser presidido pelo Presidente do INE ou co-presidido por
um alto representante de alto nível de um interveniente importante. O CTT
providenciará uma plataforma que forje colaboração e cooperação entre os
sectores e articular o trabalho levado a cabo ao nível sectorial. O trabalho do
Conselho de Trabalho Técnico é facilitado quando um coordenador de ENDE
liderando a equipa de elaboração da ENDEcom a senioridade suficiente é indigitado.
A tarefa deste líder é prestar assistência nos procedimentos de desenvolvimento,
organizar reuniões, acessar e alocar fundos, recrutar consultores, reunir-se com
sectores e outros contactos de pessoas, e prover a documentação sobre todo o
processo. Recurso a outros consultores (nacionais ou internacionais) poderá ser
previsto para ajudar com as tarefas de CTT.
conselhos de Trabalho Sectorial (CTS) ou Equipas de Trabalho poderão ser criadas
para o desenvolvimento de estratégias sectoriais (estes CTSs podem ser os subcomités existentes que já trabalham no quadro do conselho superior de estatísticas) em
estreita colaboração com o CTT e o coordenador da ENDE. Será importante preparar
cuidadosamente o trabalho destes comités e assegurar uma participação representativa
dos interessados e os respectivos planos nacionais de desenvolvimento de longo e
médio prazos, preparar planos de acção do sector, e preparar os documentos de
trabalho do comité.
as reuniões do Comité Instalador podem ser organizadas trimestralmente e as do
Grupo de Trabalho Técnico podem acontecer mensalmente.

Página 62

Acordos
Quem

Organizacionais

em

prática

e

Quando

Em geral os passos iniciais para criar acordos institucionais são feitos sob responsabilidade da
mais alta entidade no sistema nacional de estatísticas (ou órgãos delegados).
Se uma estrutura de coordenação já existe ( Conselho Superior de Estatísticas) o processo está
facilitado dado que os intervenientes já estão representados. Recomenda-se a criação da
estrutura o mais cedo possível (preferencialmente logo após a garantiado compromisso oficial
através
de
actividades
de
advocacia
bem
sucedidas)
Se a estrutura é criada rapidamente, a concepção da estratégia pode começar imediatamente
após
a
aprovação
do
roteiro.

Como
A estrutura organizacional deve ser criada através de uma decisão específica ao nível do
Conselho de Ministros ou ao nível do Ministro encarregue pelas estatísticas no país. Em
alguns casos os acordos organizacionais já eram parte da decisão oficial aprovando o processo
de
ENDE.
É importante criar precisamente as tarefas e responsibilidades dos vários comités, as suas
modalidades de funcionamento, e os mecanismos planificados de elaboração de relatórios.
Deve prestar-se atenção aos termos de referência do coordenador da ENDE (se existir) e dos
consultores nacionais e internacionais (vide equipa de Elaboração).

Boas Prácticas:
Engaging Stakeholders in Vanuatu
Benin: creation of the National Statistical Council
Cameroon: National Statistical Council
Uganda_PNSD - institutional arrangements
Togo: National Statistics Council officially founded
Ghana_NSDS_2009-13- Participation in the Plan Preparation
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
Cayman Islands_National Statistical Coordination Committee
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Preparação >Equipa de Elaboração
Tanto como a liderança política, a ENDE precisará de gestão técnica e liderança para
coordenar a elaboração da estratégia, trabalhando estritamente com os funcionários e outros
intervenientes do SNE.

A equipa central de elaboração da ENDE, em princípio ligada ao Comité de Trabalho
Técnico (CTT) (vide CIRCUNSCRIÇÃO), não deve ser tão grande que seja de difícil gestão.
A equipa, presidida preferencialmente pelo coordenador da ENDE, é uma equipa
pequena de um grupo de coordenação operacional que dá apoio técnico aos consultores
e agências sectoriais e monitora o progresso. Será o principal órgão de implementação
levando a cabo estudos, fazendo relatórios, desenvolvendo propostas, e conduzindo todo o
processo. Pode ser apoiado pelos consultores.
A elaboração das estratégias sectoriais deve ser levada a cabo por pequenas equipas
específicas (recorrendo a consultores se houver necessidade de assistência) e deve reflectir as
várias partes do SNE, incluindo os ministérios sectoriais de tutela e estruturas
descentralizadas do governo; e que consiste em uma mistura de estatísticas, analistas, e outros
usuários de estatísticas, bem como actores principais engajados em processos relativos tais
como a Estratégia de Redução da Pobreza ou a Estratégia Nacional de Desenvolvimento. A
identificação das equipas de elaboração será feita quando os comités de trabalho sectorial
forem identificados.
Muitos países acham que foi útil no passado envolver consultores internacionais para
aconselhar as suas equipas de elaboração. Consultores internacionais podem trazer
experiência de processos semelhantes, independência e habilidade de fazer perguntas difíceis.
Eles não devem ser contratados para elaborar a ENDE mas sim para facilitar a sua elaboração
e implimentação e isto não deve diminuir o sentido de pertença local dos processos ou
soluções locais aos problemas. É aconselhado o recurso a consultores dos países em
desenvolvimento no quadro do processo de cooperação sul-sul. Contudo, o recurso a
consultores nacionais é bastante recomendada.
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Constituição da equipa de elaboração em
prática
Quem e Quando
Em muitos países, o Instituto Nacional de Estatísticas joga um papel nodal nas estatísticas
nacionais. Daí que é provável que venha a jogar um papel importante tanto na elaboração
assim como na implementaçãoda estratégia e pode dar ao coordenador da ENDE,
acomodação, e apoio administrativo à equipa. Contudo, os países podem querer ter uma
equipa de elaboração (e sobretudoo coordenador da ENDE) directamente ligada ao Ministério
encarregue pelas estatísticas para garantir uma melhor ligação com os aspectos de políticas. A
constituição da equipa de elaboração deve ser feita assim que for possível, de preferência
antes da elaboração do roteiro.

Como
Uma pequena equipa principal em torno do coordenador da ENDE pode ser o ideal, com uma
equipa de apoio para lidar com vários aspectos de elaboração e assuntos de especialidade. É
importante levar o processo para implementação e pode esperar-se que a equipa principal se
envolva para além das fases de elaboração. Será importante preparar os termos de referência
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do coordenador da ENDE e da equipa de elaboração. Os seus papeis e tarefas devem ser
devidamente definidos em toda estrutura da circuscrição escolhida.
Boas Prácticas:
Philippines_2011-17_ Committment/Summary Design Process
Ghana_NSDS_2009-13- Participation in the Plan Preparation
Angola: organizational structure NSDS
Design recommendations -Bolivia regional workshop
Uganda_NSDS Coordinator TORS
Burundi_International Consultant TORS NSDS
Central African Republic_ International Consultant_TORS NSDS
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Preparação > Roteiro

ELABORAÇÃO DO ROTEIRO
Concepção do roteiro
Não se pode sobrevalorizar o facto de que para o processo de ENDE ser bem sucedido, tem de
haver uma planificação avançada para o efeito. É, no entanto, fundamental que, como parte da
fase preliminar do processo da ENDE, um “roteiro” seja elaborado, documentado, e acordado
pelos intervenientes principais. É um documento de referência para todos os actores
envolvidos na elaboração da ENDE.
O roteiro esboça a organização do trabalho, identifica as actividades específicas a serem
levadas a cabo, e estabelece um cronograma e os recursos necessáros para produzir uma
estratégia. Daí que a qualidade do roteiro tem um impacto sobre a qualidade do processo de
elaboração da ENDE.

O roteiro ajuda a responder a certas perguntas, a saber:
•
•
•
•
•
•
•

Como assegurar que a estratégia seja relevante aos objectivos do desenvolvimento
nacional e se é pertença do país? Querendimentosserãoproduzidos e quando?
Como seguir a estratégia de uma forma eficiente?
Quaissãoosprazos?
Quem serão os principais actores?
Como assegurar que a estratégia é prática e pode ser implementada?
Quais serão os mecanismos para angariar apoio político, aprovação e elaboração de
relatórios?
Como um país, temos capacidades e habilidades para fazer as tarefas ou precisamos de
assistência? Se assim for, que forma deve tomar? Financiamento e/ou assistência
técnica e como é que sera alimentado?

O roteiro deve ser elaborado de acordo com uma série de princípios:
•
•
•
•
•

O processo é participativo e inclusivo (envolvendo representantes dos principais
usuários) e acolhe consenso.
Todas as principais opções escolhidas são aprovadas ao mais alto nível político.
Resulta da sucessão de uma série de etapas lógicas.
Toma em consideraçãocondições específicas do país.
Incorpora toda produção oficial de esttísticas do país (todo o SNE).
Expõe os funcionários do sector de estatísticas a formas mais eficientes de se
comunicar com os usuários de estatísticas; padrões estatísticos internacionais,
conceitos e quadros; e experiências, sobretudo, que têm a ver com o que está a
acontecer nos outros países, particularmente os da mesma sub-região ou região
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O processo de elaboração da estratégia será mapeado, estabelecendo as grandes fases e
processos, incluindo como e quando o compromisso político e financeiro para a
implementação da estratégia serão assegurados. Envolver potenciais doadores nesta fase será
importante para a ENDE servir como um quadro coerente para assistência multi-lateral e
bilateral. Deve aproveitar-se plenamente o processo de advocar pelas estatísticas (vejaseFAZENDO ADVOCACIA) sobretudo entre os líderes políticos, órgãos decisores, e
parceiros
de
desenvolvimento.

Modelo do roteiro
A estrutura geral proposta do roteiro é a seguinte:
1. Introdução (Contexto geral, Descrição do SNE existente, Justificação da ENDE)
Inclui a apresentação geral do nível politico, social, e económico do país; uma
recordação (reminder) sobre as datas mais importantes (processos eleitorais, datas
específicas em termos de desenvolvimento de políticas), uma imagem geral do SNE
(não uma avaliação completa); quais foram os passos que resultaram na decisão de
lançar uma ENDE; as formas e áreas de cooperação existentes com os parceiros
técnicos e financeiros (por exemplo, a existência de parceiros nacionais).
2. Objectivos do roteiro
Este pequeno capítulo explicará o quê que o roteiro pretende fazer: preparação da
ENDE, definir a organização que se pretende criar, os passos a serem seguidos e os
seus calendários, a divisão de tarefas, os recursos a serem mobilizados, e a
identificação das fontes de financiamento.
3. Resultados esperados
Descreverá o que os resultados esperados são. O resultado principal será a estratégia
final, consensual e implementável da ENDE que é calculada e apropriada pelos seus
intervenientes principais a ser sancionado e aprovado ao mais alto nível político. Os
resultados intermédios serão muitos relatórios: sobre avaliação, sobre estratégias e
planos de acção que também terão de ser aprovados oficialmente. Será importante
explicar como a validação será organizada: durante o workshop, numa comissão
específica, durante o encontro do Conselho Nacional, através de um Conselho
Ministerial.
4. Formulação no contexto de programas de desenvolvimentoexistentes
Como o país irá integrar a elaboração da ENDE no context das políticas de
desenvolvimento nacional, com foco principal nas estratégias de redução da pobreza,
ODMs e agenda 2015 e como o processo ENDE levará em conta os programas e
calendários políticos e orçamentais. Será necessário identificar o quadro de
desenvolvimento de políticas importantes no qual a ENDE deverá estará ancorada.
5. Organização e divisão de tarefas
Esta parte integrará a descrição das circunscrições propostas já aprovadas.
6. Tarefas e calendários
Consistirá em descrever as várias etapas de elaboraçãoda ENDE incluindo as
actividades planificadas, modalidades e relatórios; os processos de aprovação e
validação; os workshops a serem organizados; as responsabilidades; a mobilizaçãode
recursos. Em geral, 5 etapas foram propostas: Tarefas preliminares, Avaliação, VisãoMissão-Estratégias; Planos de Acção; Finalização do documento da ENDE e
implementação. Um calendário de actividades pode completar o capítulo.
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7. Orçamento, recursos e contribições para a elaboração da ENDE
Os recursos necessários para a concepção da estratégia terão de ser identificados e
estimados. O conjunto de actividades a se fazer a estimação de custos poderão cobrir:
aspectos de logística (custos de workshops), custos de secretariado, custos do
coordenador nacional, custos de funcionamento dos Comités, taxas de consultoria
(incluindo viagens se houver consultores internacionais), divulgação de documentos,
etc. fontes de financiamento terão de ser identificadas (parceiros nacionais, técnicos e
financeiros) e recurso a instrumentos financeiros externos (tais como TFSCB) devem
ser mobilizados muito cedo. Outro tipo de contribuições deve também ser
mencionado.
8. Monitoria e revisão de mecanismos
Será importante clarificar quais serão os mecanismos previstos: revisão annual
permitindo a preparação dos próximos planos detalhados, reprogramando actividades
sempre que necessário, ajudando na mobilização de financiamento (inscrição no
orçamento nacional) e melhor ligação com as agendas de desenvolvimento.
9. Anexos

Elaborando os roteiros em prática
Quem e Como
O roteiro deve ser elaborado por uma equipa nacional (Vide EQUIPA DE
ELABORAÇÃO)com a liderança do coordenador da ENDE e sob responsabilidade do
Comité Instalador da ENDE (Veja-se PREPARAÇÃO), um acordo organizacional que
também seré responsável por conceber a ENDE por si. Pode procurar-se assistência de um
consultor (nacionalou internacional) mas recomenda-se bastante que este processo seja
apropriado plenamente pelo país, mesmo que seja necessário de conhecimento de pessoas
com experiência na elaboração e/ou na implementação de ENDE em países semelhantes.
Ou, o Roteiro é elaborado por uma pequena equipa de elaboração após o evento ou workshop
de lançamento da ENDE de modo a se ter um documento preliminar como referência para
todos os intervenientes enquanto a dinâmica mantém-se ainda forte. Este processo podia ser
mais tarde completado com mais detalhe por uma equipa de Elaboração completamente
formada,
cuja
composição
seria
plenamente
descrita
no
Roteiro.

Como
A elaboração do roteiro precisará de um bom conhecimento do Sistema Nacional de
Estatística existente e uma boa percepção das políticas de desenvolvimento do país. Deve ser
elaborado, na medida do possível, através de uma abordagem inclusiva e participativa sendo
necessário a organização de reuniões com intervenientes e parceiros técnicos e financeiros.
Os principais elementos propostos do processo de elaboração são:
•

Reunião de informe com os intervenientes principais no início do processo
(normalmente a ser convocada pelo Instituto Nacional de Estatística)
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•
•

•

•
•

Elaboração do roteiro do documento por si (com a possibilidade de beneficiar das
abordagens existentes em outros países)
Organizando encontros bilaterais breves sempre que necessário com importantes
intervenientes para finalizar propostas sobre dircunscrições e os comités sectoriais de
trabalho
Criar o orçamento da elaboração e identificar potenciais fontes de financiamento da
elaboração (orçamento nacional, recursos externos tais como TFSCB ou outros)(vejaseORÇAMENTAÇÃO-FINANCIAMENTO)
Apresentação do draft do roteiro aos intervenientes
Preparação do roteiro final antes de aprovação

Até a fase de Aprovação, a decisão de elaborar uma ENDE já teria sido tomada oficialmente
pela autoridade (Veja-se COMPROMISSO OFICIAL). É a mesma autoridade que tem de
aprovar o Roteiro. A aprovação pode ter a forma de um documento escrito amplamente
divulgado; pode também ser um documento de informação que não é de ser objectada.
Até esta fase, a aprovação do Roteiro pelos doadores devia já ter sido obtida. Esta aprovação
deve ser bem divulgada sendo que muitos intervenientes estão interessados.
Boas Prácticas:
Roadmap_Mali
Roadmap_Congo
Roadmap_Niger
Roadmap_Vietnam
Roadmap_Belize
Roadmap_Côte d'Ivoire
Roadmap_Gabon
Roadmap_Cook Islands_2013
Feuille de route SNDS Togo
Ferramentas:
Roadmap template
PARIS21 Guidelines: designing a roadmap
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4 Avaliando

O QUE AVALIAR?
Como um passo crucial na elaboração da estratégia, é desejável que se leve a cabo uma
avaliação de fundo da situação actual do sistema nacional de estatísticas.A avaliação tem
como objectivo responder a questão “Aonde é que estamos?” através de uma ccaracterização
completa do Sistema Nacional de Estatísticas (SNE). Deve conduzir a uma percepção da
adequação dos resultados e estatísticos e a organização e gestão do SNE como um todo.
A qualidade desta avaliação terá consequências directas na qualidade das escolhas estratégicas
a serem feitas. Os seus resultados irão providenciar a evidência para a elaboração de
estratégias adequadas para trazer a mudança necessária. Deste modo esta avaliação deve ser
realística, objectiva, isenta e crítica. Deve usar as boas práticas e basear-se em padrões e
quadros internacionais adequadamente.
A avaliação identificará as lacunas que precisam de ser abordadas. A maioria destas lacunas
são criadas por falta de ligação entre a procura e a oferta de dados ou entre produtos e
resultados (a eficiência do sistema do ponto de vista do usuário), isto é; lacunas em termos de
para quê que os dados são procurados para além do disonível/lacunas em termos de qualidade
dos dados disponíveis e serviços postos a disposição. A avaliação irá igualmente destacar o
desempenho dos sistemas estatísticos (eficiência – capacidade/produtos), e apresentar os
principais pontos fortes e fracos do sistema, bem como as ameaças externas que possam
afectar a forma como evolui e as oportunidades que terão de ser aproveitadas. O sucesso será
avaliado em função do ponto de situação inicial. Na verdade, para os países que já têm a
ENDE, a fase de apreciação é equivalente à fase de avaliação da ENDE anterior.
Deve, sobretudo, conduzir à percepção de três dimensões principais:
•
•
•

Avaliação de resultadosestatísticos
Avaliação da satisfação e necessidades dos usuários
Avaliação da capacidade estatística dos SNE (governação e acordos institucionais,
infraestruturas, tecnologia de informação, ...)

Em prática
A preparação para a avaliação global requer uma análise exaustiva da documentação existente
e revisão das constatações das avaliações anteriores. Muito poucos são os países que estarão a
começara planificação estratégica do zero (alguns países estão a elaborar a ENDE pela
segunda vez) e o objectivo será o de melhorar o sistema nacional de estatística existente.
A avaliação começará com a revisãodos documentos das políticas para identificar áreas
importantes e indicadores necessários. Estes documentos provavelmente incluirão quadro de
políticas de desenvolvimento nacional e as suas revisões (tais como redução da pobreza e
estratégias sectoriais), bem como documentos de políticas de desenvolvimento sub-regionais e
internacionais (tais como Declaração do Milénio e relatórios dos ODMs). Pode também ser
adequado nesta fase ler documentos de políticas nacionais de potenciais doadores.
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A análise de todos os documentos relevantes, incluindo relatórios existentes sobre a situação
estatística, providenciará uma imagem geral do desenvolvimento estatístico do país.
Quaisquer análises proveitosas da ENDE devem ser levadas em consideração e assumidas
pelo país.

1. Avaliando resultados estatísticos
Os resultados existentes e os já planificados do SNE serão avaliados. Cada resultado principal
deverá ser avaliado de acordo com os critérios acordados, por exemplo, usando quadros
existentes tais como DQAF (Quadro de Avaliação da Qualidade de Dados).
O Sistema Geral de Divulgação de Dados (GDDS) jogará um papel importante no centro da
ENDE na maioria dos países. Um grande número de países em todas as regiões estão
actualmente a participar no GDDS sendo que já passaram por muitos passos que são
necessários para desenvolver uma abordagem estratégica para desenvolver estatísticas. Na
verdade, para aqueles que já estão comprometidos com o GDDS, este quadro é uma
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imposição. Os países que ainda não são parte do sistema o GDDS seria um importante passo
inicial.

De modo a avaliar o resultado estatístico, teria de se considerar as seguintes questões:
•

•

•
•

•

que estatísticas estão disponíveis (inventário), as suas fontes e com que rapidez as
mesmas são postas a dispozição dos usuários (publicação e políticas e processos de
divulgação);
A qualidade de estatísticas e como elas são produzidas (processos de produção,
métodos e procedimentos, uso de padrões internacionais, constrangimentos e
problemas) e processadas, analisadas e arquivadas (políticas das TI, base de dados);
A possível melhoria da gestão do sistema de dados para facilitar a produção de dados
eficientes; isto é, reduzir a duplicação de esforços e preencher as lacunas no sistema;
Será que existem definições claras de todos os dados produzidos? Estão eles
arquivados de modo que possam ser acessados por todos os usuários relevantes em
todo SNE e fora do mesmo? Será que o sistema produz um conjunto de indicadores
adequados para avaliar o desempenho do sector?
Será que as políticas de divulgação e planos para a produção de estatísticas existentes
são adequadas?

Em prática
A equipa de elaboração da ENDE, em estreita colaboração com todas as outras unidades
(veja-se PREPARAÇÃO) e com o possível apoio, idealmente de consultores nacionais, fará a
Avaliação. A análise prévia da informação existente, classificação dos resultados estatísticos e
inventário de todas as unidades do SNE facilitará o exercício acima mencionado.

2. AVALIANDO A SATISFAÇÃO E
NECESSIDADES DO USUÁRIO
Os usuários precisam de diferentes tipos de estatísticas para vários propósitos e as suas
capacidades, literacia e a sofisticação de uso de estatísticas varia bastante. Algumas
necessidades poderão ter sido supridas pela falta de estatísticas disponíveis, e a procura
provável deve ser levada em consideração assim como a procura actual. As necessidades dos
usuários não podem ser satisfeitas a não ser que as mesmas tenham sido devidamente
identificadas, sintetizadas, percebidas e priorizadas e a não ser que os usuários estejam
totalmente conscientes da produção estatística em curso.É importante sublinhar que os
usuários invariavelmente têmuma lista longa de necessidades estatísticas (as tais listas de
compras ou shopping list), e tem de se fazer todos os esforços para ajuda-los a identificar as
suas prioridades. A ligação das necessidades dos usuários aos planos naiconais de
desenvolvimento e/ou programas nacionais específicos serão obviamente cruciais quando for
para tomar as decisões finais sobre quais os resultados estatísticos que serão priorizados.
Ademais, as necessidades dos usuários estão em constantes mudanças e de modo a seguir
estas mudanças é preciso que haja uma actividade constante de consulta e diálogocom os
usuários.
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As consultas e discussões com os usuários devem ter como objectivo responder às seguintes
questões:
•
•

•

•
•

•

•
•

Como é que eles usam estatísticas nas suas próprias operações?
Até que ponto as estatísticas necessárias estão disponíveis e que constrangimentos os
usuários enfrentam devido a falta de estatísticas; será que o sistema existente contribui
para a produção do conjunto de indicadores adequado para monitorar os objectivos
nacionais de desenvolvimento e se satisfaz os requisitos internacionais (por exemplo,
os ODM) e os compromissos regionais?
Como é que os usuários governamentais e não-governamentais avaliam a
adequabilidade das estatísticas existentes em termos de relevância, correcção,
consistência, plenitude, oportunidade, nível de desagregação (geográfica, gênero, etc),
apresentação ou legibilidade das publicações, práticas com relação a avaliação dos
dados preliminares e acessibilidade a meta dados e micro dados?
Quais são as suas relações com os principais produtores de estatísticas e como é que
eles percebem os seus papeis no desenvolvimento do SNE?
Será que as actuaisestratégias de advocacia são suficientes para fazer a
consciencilização pública da importância dos dados produzidos; será que o sistema dá
uma formação adequada de modo a ajudar os usuários a interpreter os dados,
desenvolver indicadores e fazer o melhor uso de estatísticas; será que o sistema
oferece estudos dirigidos ou por encomenda?
Quais são as suas necessidades e prioridades estatísticas actuais e futuras? Será que as
suas necessidades estão ligadas aos programas nacionais específicos ou planos de
desenvolvimento?
Como é que eles acham que as suas necessidades podem ser melhor atendidas no
context da ENDE?
Será que os usuários estão de facto conscientes dos constrangimentos que os
produtores enfrentam e da importância de metodologias adequadas na produção de
estatísticas?

Em prática
A avaliação das necessidades dos usuários pode ser feita através de várias abordagens. Tal
como com a avaliação em geral, é provável que a equipa de elaboração baseie-se nos
processos existentes mas uma avaliação referencial das necessidades do usuário (princípios de
qualidade relacionados às estatísticas oficiais) é recomendada para a ENDE.
Uma forma de abordagem é identificar aqueles que estejam interessados em conjuntos
específicos de dados de acordo com as suas áreas preferidas e fazer contactos com estes
usuários. A listaelaboradaatravés do processo de PREPARAÇÃO (veja-se PREPARAÇÃO)
- A identificação de intervenientes) é um bom ponto de partida na identificação dos principais
usuários de dados. Instituições seleccionadas de cada um dos usuários principais (veja-se
ADVOCACIA) deverá ser incluido na consulta e discussoes feitas com eles, seja
individualmente ou em grupos, enquanto os outros podem ser solicitados a fazerem a
contribuição por escrito. O processo tem de garantir que os decisores a fazedores de políticas
bem como o pessoal técnico nas instituições usuárias sejam consultados.
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Uma segunda abordagem para o envolvimento do usuário que foi um sucesso em certos países
é organizar um workshop nacional que junte compiladores de dados, usuários de dados, e
agências doadoras. Os workshops versam sobre temas estatísticos específicos de interesse dos
participantes e para além disso encorajam o diálogo entre entre grupos de compiladores e
usuários. Os workshops provaram ser úteis na sensibilização dos participantes sobre a
importância de estatísticas, dando relatórios de progresso sobre a melhoria de dados, e
discutindo novas questões
As visões dos vários usuários serão tomados em consideração e comparados com o inventário
das estatísticas oficiais. Informação pode igualmente ser obtida em forma de questionário ou
visitando de facto os intervenientes e entrevista-los. A últimaabordagem é normalmente
preferida de modo a evitar baixa taxa de resposta na administração de questionários.
Durante o processo de preparação da ENDE, os comités sectoriais a serem criados serão um
quadro adequado para a participação dos usuários e para a identificação das suas
necessidades.

3. AVALIANDO A CAPACIDADE DO SNE
Esta parte da avaliação tem a ver com o quadro institucional e organizacioanal do SNE.
Osprincipaistemas a seranalisadosserão:
•

Governação:
o Legislaçã o estatística (adequabilidade da legislaçãoestatísticanacional; posição e
estado do instituto de estatísticas, incluindo a definição de níveisapropriados de
autonomia e independência…)
oCoordenação entre osministériosdelegados e o SNE, entre as unidades do SNE
oComo é que as prioridades são estabelecidas em todo SNE
oAspectos organisacionais, incluindocomo o SNE é gerido
oRespeito a ética professional e padrõesinternacionais/ compromissosexistentes
oMecanismos de consultas entre os produtores e usuários de estatísticas e como é
que eles funcionam, por exemplo, comités e outros acordos de colaboração entre
usuários – produtores e produtor – produtor e a consistência entre as fonts,
reconhecendo que diferentes modelos são adequados para a situação particular de cada
país.

•
•

Infraestruturas e equipamento: edifícios para escritórios, meios circulantes materiais,
material de escritório, etc.
Tecnologias de Informação: os softwares disponíveis, divulgação, ferramentas de
arquivo, etc
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•

•

Recursos Humanos: políticas em termos de adequabilidade (quantidade, experiência,
habilidades, qualificações) e sua gestão ( recrutamento e retenção, políticas de
incentivos, existência de estatísticas “cadre”); desenvolvimento do pessoal (tanto na
formação inicial assim com no desenvolvimento profissional contínuo) e gestão do
conhecimento;
Recursos financeiros: será que o orçamento alocado ao sistema de estatisticas é
adequado para satisfazer as necessidades actuais e as projectadas? Qual é a
percentagem de recursos técnicos e financeiros externos em comparação com o
orçamento nacional?

Em prática
Corrigir deficiências generalizadas em estatísticas publicadas requer uma percepção das suas
causas, sejam elas directas ou indirectas. Enquanto comparações entre produtos e resultados
ajuda a identificar deficiências do ponto de vista dos usuários, as comparações entre produtos
e capacidade ajudará a identificar os esforços que têm de ser feitos para aumentar a eficiência
e eficácia do processo de produção.
Para além do DQAF, uma análise SWOT pode ajudar a perceber o ambiente geral e destacar
os pontos fortes, fraquezas (internas), oportunidades e ameaças (externas). Isto levará à
almejada evolução e ajudar a formar a visão (veja-se PREVISÃO).

Ferramentas:
EUROSTAT: Data quality assessment
UNSTATS : National Quality Assurance Frameworks
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
IMF: Data Quality Assessment Framework
IHSN data inventory tools and guidelines
WORLD BANK-UNESCO : Quality Assessment of Education Statistics
IMF: General Data Dissemination System
UN Handbook of Statistics _ Annotated model of a Statistics Act
Ghana_Country Report on Support to Statistics (CRESS)
Country Report on Support to Statistics (CRESS) - guidance
CRESS- general questionnaire
Assessing implementation of fundamental principles - questionnaire
Global review of gender statistics - common questionnaire
Common Assessment Framework - improving public organization through self-assessment
UNECE_Tools assessment_GSMPN
Template for a Generic National Quality Assurance Framework (NQAF)
UN_Implementing the Fundamental Principles of Official Statistics in the light of the global
assessment of the national statistical systems
EC_Europeaid_institutional_assessement_capacity development
Statistics Netherlands_ SWOT from international perspective
Self-assessment of the status of national accounts
UN_Diagnostic framework for national accounts
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Asia Pacific Regional Programme for Economic Statistics (RPES) - Capacity Screening
Questionnaire
UNECE-Measuring and Communicating Data Quality
UNSD questionnaire of data requests to be sent to countries
Assessment tool of NSOs capacity to conduct surveys and censuses
Boas Prácticas:
Vietnam Statistical Development Strategy_Assessement
Statistical Master Plan for Cambodia : Mid term review
Philippines_Policy uses of poverty statistics
Mongolia_Users satisfaction survey with statistical products and services
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5 Previsão
A fase de previsão é fundamental para a planificaçãoestratégica.Na fase de avaliação do
processo de elaboração da ENDE, as questões principais eram “Aonde é que estamos” e “Para
onde pretendemos chegar”- tendo uma visão comum sobre a missão ajudará a rresponder
respectivamente: “Aonde é que pretendemos chegar”? – Porquê?” e “ O que podemos fazer”?
– Como?” Uma missão e visão claras, expressas emformade declaraçõespositivas econcisas,
levarão a uma visão futura inspiradora e criarão a base para a eleboração das estratégias. A
missão e a visão são parcialmente construidas sobre resultados de avaliação dado que a
avaliação terá mostrado o que deve ser mudado estruturalmente.

DECLARAÇÃO DA MISSÃO
A declaração da missão define o objectivo do instituto ou do sistema resumindo a missão do
instituto nacional de estatísticas, na perspectiva do país. Incutirá motivação e orgulho no seio
dos funcionários. A missão do instituto nacional de estatísticas da África do Sul, por exemplo,
é “Liderar e criar parcerias nos sistemas de produção de estatísticas para promover decisões
baseadas em evidências”. No quadro da ENDE e, sobretudo, num sistema de estatísticas
centralizado, a missão do Instituto Nacional de Estatísticas reflectirá claramente a missão do
Sistema Nacional de Estatísticas.

DECLARAÇÃO DA VISÃO
A declaração da visão estabelece o que um instituto/organização quer tornar-se. Dá direcção,
cria interesse e compromisso no seio dos seus membros e atrai os usuários. A visão
estratégica de um sistema de estatísticas oficiais é o futuro em perspectiva deste sistema num
fim do horizonte definido. O que pretendemos ser a longo prazo de talvés 5-10 anos a partir
de agora? A declaração da visão deve transmitir esta ideia. A visão da UBOS no Uganda, por
exemplo, é “ Tornar-se num Centro de Excelência na Produção de Estatísticas”. É óbvio que a
visão fará todo o sentido apenas se as medidas estratégicas forem levadas a cabo de acordo de
modo a materializar este desiderato, ou pelo menos, se estiverm perto do mesmo.
Após a elaboração da visão, comunica¬-la é um passo importante. Como com qualquer outra
fase no processo de elaboração, uma vez tomadas as decisões mais relevantes, as mesmas
devem ser tornadas públicas. Cada pessoa envolvida deve perceber de uma forma clara o que
é preciso fazer e porquê. E, como com qualquer outra missão, todo objectivo derivará desta
visão e qualquer novo projecto deve estar em consonância com a mesma. O Presidente do
INE será responsável por partilhar a visão eficientemente e também por criar um sentido de
pertença sobre a mesma.
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Forma de previsão em prática
Quem e Aonde
Se um acordo for alcançado durante a elaboração da ENDE, a descrição do papel das
estatísticas oficiais e a missão são apresentadas; se fornova, poderá ser necessário fazer a
revisão da legislação e regulamentos.
A equipa de elaboração (veja-se PREPARAÇÃO) pode fazer várias propostas e submete-las
para aprovação ao Comité Instalador (veja-se PREPARAÇÃO- Criando Grupo Alvo).
A redacção da declaração da visão tenta, de um modo geral, galvanizar os funcionários sem
no entanto fugir do quadro da declaração da missão previamente definida. Desse modo deve
acolher consenso e ser dirigida tanto pela liderança política assim como pelos liderança
técnica do sistema durante a implementação da ENDE. Não se deve confundir com valores
profissionais e ética, apesar de serem de importância capital em termos da criação e execução
da declaração da visão.

Como
Antes da elaboração da declaração da missão, é importante que as autoridades nacionais
saibam qual é o papel que querem que as estatísticas oficiais joguem a médio prazo- em
outras palavras, chegar a acordo sobre a definição de estatísticas oficiais nacionais;
geralmente definida na Lei sobre Estatísticas do país. Para o instituto nacional de estatísticas e
sobretudo num sistema de estatísticas centralizado, a missão estará definida na Lei sobre
Estatísticas ou qualquer outra legislação que dê o mandato das actividades estatísticas.
Na elaboração da declaração da visão, um acordo deve ser alcançado sobre porquê que a visão
é necessária, a quem pretendemos atrair? Como poderá o instituto/sistema responder às
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aspirações e às necessidades prioritárias do país? Por exemplo, pode pretender-se construir
uma organização que vá de encontro com as expectativas das políticas de desenvolvimento
nacional; que dê um serviço estatístico de alta qualidade a todos os seus usuários; que tenha
como objectivo cumprir com os padrões de divulgação de dados especiais; que se compare
devidamente com os melhores sistemas da região (uma medida de referência esxterna).
Comunicar a missão e visão aos funcionários de uma forma eficiente é fundamental. Várias
formas podem ser usadas dentro do instituto de estatísticas para comunicar e recordar a visão,
como por exemplo, através de memos, cartões, cartazes, apresentações, video clips. “Passando
a mensagem” e reflectindo a visão e valores que estes incorporam fora da organização – e em
todo SNE – é também importante.
Apesar de que o comprimento das declarações pode variar (de uma frase a uma página inteira)
a mensagem deve ser simples e atractiva. É pela sua clareza e força que é importante. A visão,
particularmente, pode precisar de mais desenvolvimento, criando uma base para a definição
das estratégias.
Durante a elaboração de uma segunda ENDE, a previsão poderá ser um ajustamento da
missão e visão anteriormente acordadas de modo a acomodar as tendências emergentes (dados
de concurso, integração internacional, iniciativas globais...).

Ferramentas:
Statistics New Zealand Strategic Plan - vision and strategy
UNECE_Strategic vision of the high-level group for strategic developments in business
architecture in statistics
Boas Prácticas:
Georgia: Vision and mission
Samoa: Vision and mission
Namibia:Mission and Vision
Envisioning : human resources, training
Sudan_NSDS 2012-2016
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6 Identifcação de objectivos estratégicas
Saber claramente onde é que estamos (Avaliação) e para onde nos dirigimos (Visão), ajudará
na identificação dos objectivos estratégicos e os métodos ou estratégias para alcança-los. Os
objectivos estratégicos serão mais relevantes dependendo da qualidade do exercício avaliativo
(incluindo o exercício SWOT, veja-se AVALIAÇÃO) e o nível de compartilha da visão.

OBJECTIVOS
ESTRATÉGIAS

ESTRATÉGICOS

E

Apesar de que os Planos Nacionais de Desenvolvimento e os vários compromissos regionais e
internacionais dêem directrizes com relação às mais altas prioridades, o conflito de
prioridades não pode ser evitado, sobretudo num contexto de recursos limitados: assim sendo
é importante a criação de consensos e opções através de processos consultivos. Isto leva à
definição de prioridades/estratégias absolutas, concluidas através do arbítrio político.
O sucesso destes objectivos estratégicos dependerá das estratégias de médio e longo prazo
bem elaboradas, subdivididas em planos de actividades/acçã, sem excluir os objectivos
estratégicos que abordam as necessidades imediatas. As estratégias criarão as forças
correspondentes necessárias dentro do Sistema Nacional de Estatísticas, tanto em termos da
produção de estatísticas bem como da capacidade estatística. Se, por exemplo, decide-se
melhorar a divulgação de estatísticas através da publicação atempada dos próximos resultados
do censo da população em 2018, qual seria a estratégia em termos de recursos humanos para
alcançar este objectivo? O potencial crescimento dos recursos humanos determinará a
produção estatística – em outras palavras, o crescimento progressivo dos recursos humanos é
crucial. As melhores estratégias serão aquelas que irão permitir a exploração dos aspectos
fortes existentes, usar as oportunidades, resolver as fraquezas identificadas e evitar os riscos
(SWOT), portanto melhorar a eficiência do sistema nacional de estatísticas num contexto de
racionalização de recursos. O resultado final será a produção e cumprimento dos dados
estatísticos acordados pelo Sistema Nacional de Estatísticas (SNE).
Os dados estratégicos a serem entregues serão apresentados pelo domínio estatístico,
produtor, modo de cumprimento e o tempo usando os domínios da nomenclatura estatística da
ONU. Censos estratégicos e programas de inquéritos tanto para famílias assim como para
empresas têm de apoiar o cumprimento dos objectivos de dados. É provável que o acesso a
dados por grandes usuários precise de optimizações importantes; se assim for, objectivos
específicos devem ser criados acessos adequados para dados, meta dados e microdados.

CAPACIDADES
As principais áreas de capacidade do SNE para as quais os objectivos estratégicos estão
relacionados são a liderança Política e Técnica (ou gestão), Recursos Humanos,
Infraestruturas Físicas e Estatísticas, Financiamento, Políticas Estatísticas, processos,
Parcerias. Na prática, estes aspectos são cobertos/abordados dentro das ENDEs através de
uma série de esferas tais como, ambiente Institucional e organizacional; qualidade de
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produção Estatística; Arquivo, divulgação e uso de estatísticas; Melhoramento dos Recursos
Humanos (incluindo a gestão); Sustentabilidade do financiamento – todos eles subdivididos
em uma série de actividades (veja-se os exemplos a seguir das ENDEs do Mali e do Senegal
para possíveis subdivisões). O sequenciamento específico, o tempo e custo eficácia das
actividades são daí tornadas Planos de Acção.
Apesar de que os objectivos estratégicos finais dependem do context nacional e da
administração criada num dado país, algumas recomendações podem ser dadas com relação
aos elementos a tomar em consideração dentro das principais áreas de capacidade quando
estiver a se reflectir sobre os objectivos estratégicos (sem intenção nenhuma de criar uma
hierarquia:

Governação
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

A importância anteriror da legislação /legislação estatística-todas as actividades
estatísticas devem ser levadas a cabo num quadro official adequado de modo a
respeitaros constrangimentos existentes em qualquer democracia.
O papel jogado pelo membro do governo que supervisiona o SNE ou o instituto
nacional de estatísticas e as relações desta pessoa com os ministros no topo do chefe
dos seus departamentos de estatísticas;
A adopção de políticas nacionais no campo de estatísticas, os compromissos do país
com os seus parceiros internacionais, e a sua interrelação; respeito à ética profissional
e padrões internacionais/compromissos existentes
O melhoramento de regulamentos na área de estatísticas oficiais.
A criação de programas anuais de produção de estatísticas, para o sistema como um
todo e para cada uma das unidades que o compõem, e a alocação, a cada uma destas
unidades, dos recursos necessários para levar a cabo estes programas; independência
professional e integridade do sistems.
Uma das componentes do sistema deve claramente ser responsável pela coordenação
do SNE.
O gestor da unidade responsável pela coordenação do sistema seria identificado como
o chefe estaticista do SNE.
A unida d’encarreguepela coordenação de viaser directamente responsável pe la parte
da produção estatística (para apoiar a sua legitimidade).
Pode organizer-se periodicamente, reuniões com todas as unidades do sistema,
lideradas pelo chefe estaticista.
As unidades do SNE têm de compartir ferramentas comuns (listas, nomenclaturas,
métodos, avaliações a serem solicitadas dos conselhos consultivos sobre políticas
estatísticas, etc.).
Comités e outros acordos de colaboração usuário – produtor e produtor – produtor
devem ser estabelecidos.
O desenvolvimento de uma estratégia de advocacia para alavancar o perfil de
estatísticas em geral.

RecursosHumanos
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•
•
•
•

A
gestão
dos
recursos
humanosdeve,
se
possível,
seralargada,
oupelomenoscoordenada, entre todas as unidades do SNE
O recrutamento e retenção do pessoal (estruturas de incentive, exeistência de um
‘cadre’ de estatísticas) devem ser adequados (habilidades, qualificações)
Um programa de formação estatística e desenvolvimento professional contínuo devem
ser elaborados para o SNE
Ponderar a mobilidade do pessoal

Infraestruturas Físicas e Estatísticas
•
•
•
•
•
•

Escritórios, transporte, equipmento (que não seja o software) devem ser adaptados
Tecnologias de informação e comunicação devem ser considerados como sendo uma
ferramenta poderosa para a gestão de informação em todos os sectores
Ligações com informação geográfica
Classificações estatísticas devem ser coerentes e consistentes com padrões
internacionais
Quadrosanalíticos de estatísticas
A gestão e implementação de inquéritos e censos devem ser melhoradas de modo a
irem de encontro com os padrões internacionais/pensar na subcontratação de serviços
externos.

Financiamento
•
•
•

Todas as estratégias deviam ser relacionadas com as fontes de financiamento, por isso
ser realístico
A importância do orçamento nacional, a quantidade de fundos dos doadores, a somas a
serem emprestadas, devem ser conhecidas
Orçamentos nacionais (sobretudo para operações contínuas), concluidos pelos
doadores (ex: contribuição ao censo)

Políticas Estatísticas
•
•
•
•

Políticas de qualidade (relevância, correcção, oportunidade, acessibilidade,
comparabilidade),
Política de divulgação (ex: calendários de publicação de dados, publicar relatórios
anuais em linha com os relatórios dos ODMs, formatos padrão e de fácil acesso …)
Política de confidencialidade estatística/acesso para micro dados anonimizados
Política de padronização

Processos
•
•
•

Quadros de modelação e livros de registo
Recolha de dados (censo e inquéritos) alinhados com programas de inquéritos e censos
Acesso a dados administrativos
Página 83

•
•
•
•

Processamento de dados
Divulgação de dados e acesso a dados
Análise de dados
Arquivo e documentação de dados

Parcerias
•

Parceiros externos devem ser identificados: doadores, parceiros globais (sistema
daONU, FAO, BM, FMI…), parceiros regionais (ex: AFRISTAT), usuários (incluindo
analistas, media…)

As operações e programas estatísticos internacionais ou regionais, com que o país tem
parcerias, proverá alguns dos objectivos e estrutura no sequenciamento e timing das subestratégias.
•
•
•
•

Consultas regulares com parceiros para dar apoio técnico e/ou financeiro na área de
estatísticas devem ser levadas a cabo (ex: Mali, grupo de coordenação estatística)
Possíveis Memorandos de Entendimento com as fontes nacionais de dados
admnistrativos
Boa relação com fornecedores de bens e serviços
Muito boa colaboração de trabalho com outras organizações do sector public
(finanças, legal, diplomática,….), sobretudo com os produtores de dados (ministérios
de supervisão, institutos) parte do SNE.

As várias actividades que derivam das áreas de capacidade acima mencionadas aumentarão
valor obviamente às estratégias transversais (em toda estratégia de financiamento do SNE,
estratégia alargada dos recursos humanos (incluindo a formação), estratégia de
advocacia/comunicação, estratégia de gestão da qualidade, estratégia de gestão da
implementação, etc...) representando o programa global de capacitação do SNE.
Dependendo do nível de centralização do SNE, os diversos relatórios relacionados com as
estratégias sectoriais srão, com certeza, tomados em consideração.
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Objectivos estratégicos e estratégias em
prática
Quem

e

Quando

Todos os intervenientes anteriormente identificados (Veja-se PREPARAÇÃO) devem ser
amplamente consultados antes das escolhas estratégicas serem submetidas pela equipa de
elaboração ao mais alto nível de validação (veja-se PREPARAÇÃO). Cada interveniente, em
particular, os usuários dos produtos estatísticos, os provedores de recursos, os estaticistas que
terão de tomar acção, tem o conhecimento essencial da construção desta parte da estratégia.
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Aprovação formal por todos os intervenientes, incluindo as autoridades nacionais, serão um
factor de qualidade de sucesso. A aderência de todos ajudará para garantir que as propostas
estejam em consonância com o contexto nacional e que os actores estarão prontos a tomar
acção e a envolverem-se na fase de implementação. Há uma necessidade de um equilíbrio
realístico entre as “ambições” e os “meios” daí a importância de acolher a opinião dos
principais contribuintes antes de fazer as propostas.
Uma vez aprovado ao mais alto nível governamental, as escolhas estratégicas devem ser
comunicadas, de qualquer passo do processo de elaboração. Após isso os planos de acção
serão elaborados de modo a alcançar de um modo efectivo os objectivos acordados.
Nesta fase no processo de elaboração, o período de referência é necessariamente aberto, e
cobre os próximos 5 a 10 anos na perspectiva da Visão; incluir dois censos da população e da
agricultura podia ser um bom compromisso.

Como
Os objectivos estratégicos devem ser EMART (SMART) Específicos, mensuráveis,
Alcançáveis e Temporais) e derivar de consultas. Os objectivos estratégicos não reflectirão o
que é “desejável” mas sim o que é “absolutamente importante e exequível”.
Uma abordagem de gestão baseada em resultados (veja-se a figura sobre gestão Baseada em
Resultados nas ferramentas abaixo) pode dar um quadro de reflexão: Quais são os resultados
estratégicos que pretendemos? Quais são os produtos necessários para obter esses resultados?
Quais é que seriam as capacidades correspondentes a fortalecer de modo a obter estes
resultados? Quais é que seriam as estratégias de capacitação?
Realisticamente, apenas um pequeno grupo de possíveis estratégias deviam ser desenvolvidas
e as vantagens e desvantagens, custos e benefícios destas estratégias determinadas. Que
recursos humanos, financeiros e técnicos podiam ser “razoávelmente obtidos” no futuro? O
problema é que muitas vezes, nem toda a informação necessária está disponível e
considerações não-objectivas podem interferir no processo de formulação da estratégia.
Análise de cenários baseada em grandes problemas nacionais pode ajudar na identificação dos
melhores caminhos a tomar para o crescimento. É importante que as conclusões, objectivos
estratégicos propostos e as suas necessidades de recursos correspondentes obtenham um
consenso alargado dentre os vários actores e receba apoio claro das autoridades políticas.
Analizar as estratégias que falharam no passado pode também ser um exercício útil.
O Modelo Quadro da ONU de Garantia de Qualidade Genérica Nacional (veja-se
ferramentas) podia ser uma reflexão bastante útil na ajuda e reforço nesta fase: Gestão do
sistema estatístico; Gestão do ambiente institucional; Gestão de processos estatísticos; Gestão
de resultados estatísticos.
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Ferramentas:
Norway_ Strategy for data collection
New Zealand_ Strategy for data collection
UNECE _ Using Administrative and Secondary Sources for Official Statistics - A Handbook
of Principles and Practices (2011)
Contemporary issues on HRM and training in national statistical institutes
Italy_strategic issues in improving access to micro-data
Activités-Processus-Produits
Results-based_management
NQAF -Guidelines
UNECE_Classification statistical activities
UN 2013 Statistics and Indicators for the post-2015 agenda
Boas Prácticas:
Strategic management of the information system: Generic Statistical Information Model
(GSIM):
Register-based Statistics in the Nordic Countries - Review of Best Practices with Focus on
Population and Social Statistics (2007)
Netherlands_Strategic Personnel Planning at Statistics
Statistics Sweden_ModernisationofStatisticsProduction
ABS Leadership and Management Charter
Kenya_ KNBS data dissemination and access policy
Kenya_risk management policy
Mali: SNDS_Strategic Axes and Action Plans (see p.8)
Senegal: SNDS_Main Report_2008-2013 (see p.10)
Management of statistical information systems : GSBPM in NSO in Thailand
(OECD/EUROSTAT/UNECE)
New Zealand_The Role of International Standards for National Statistical Offices
Rwanda_NSDS_Strategic goals
Ghana_NSDS_goals
Sudan_NSDS 2012-2016
Philippine Statistical Development Program 2011-2017_Statistical programs
Germany_Federal Statistical Agency_ Strategic action areas and goals (see p.29)
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7 Elaboração dos planos de acção
A elaboração dos planos de acção é um passo importante para preparar a implementação de
uma estratégia para o desenvolvimento das estatísticas. A estratégia definida na ENDE precisa
de ser traduzida em plano de acção, que estabelece de uma forma precisa o que é preciso ser
feito, por quem, quando e a que custo. Os planos de acção devem ser organizados junto com
os objectivos estratégicos, resultados e rendimentos que serão alcançados. Devem incluir um
orçamento, um plano de financiamento e um processo de Monitoria e Avaliação (veja-se
PASSOS FUNDAMENTAIS).
Cada objectivo visa um impacto que se traduz num resultado. A definição de uma estratégia,
que reflecte a visão prevalecente no seio dos intervenientes, não é suficiente para implementar
a estratégia. A implementação de uma estratégia começa com os seus objectivos. Cada
objectivo tem em vista o impacto que se traduz em resultado. O resultado, por sua vez, requer
a produção de rendimentos. Conforme referido no capítulo anterior: “consecução bem
sucedida dos objectivos estratégicos dependerá das estratégias de médio e longo prazo bem
concebidas, subdivididas em actividades/planos de acção".
Os planos de acção devem, por isso, estar estritamente ligados às realizações dos rendimentos
estabelecidos nos objectivos estratégicos na ENDE. Se os objectivos estratégicos estiverem
claramente definidos, de acordo com a abordagem EMART (SMART), i.e., Específicos,
Mensuráveis, Alcançáveis, Relevantes e Temporais, não devia ser difícil identificar as acções
relacionadas com os objectivos.
Baseado na estratégia global da ENDE, os objectivos operacionais estão ligados às principais
áreas de intervenção (Veja-se IDENTIFICAÇÃO DE OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS).
Um plano de acção deve ser criado para cada área de intervenção, com uma identificação
clara das tarefas que devem ser empreendidas para a consecução dos rendimentos desejados e
para a concretização da estratégia.
Os Planos de Acção referir-se-ão às áreas de capacidade do SNE comos quais os objectivos
operacionais estão relacionados: governação política e técnica (gestão),recursos humanos,
estruturas estatísticas e físicas, financiamento, políticas estatísticas, processos e parcerias.
Todos estes aspectos devem ser levados em conta e devem reflectir o contexto nacional e
administrativo criados no país.
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COMO ELABORAR UM PLANO DE
ACÇÃO ?
Quando se tem em mente o quê que se pretende alcançar, pode definir-se as realizações que
são necessárias para o alcance dos objectivos operacionais. O propósito (resultado) para cada
objectivo tem de ser identificado bem como as realizações. Se for o caso, facilitará a
identificação das tarefas e actividades que era necessário leva-las a cabo.
A identificação das actividades de per si não faz o plano de acção, que é mais do que a
enumeração de actividades que precisamos de levar a cabo. Para além de que a enumeração,
um plano de acção ou programa de trabalho deviam incluir: um calendário (Quando?); uma
avaliação das capacidades existentes de modo a identificar as capacidades em falta (Como?);
uma avaliação do custo (Quanto?); a identificação dos actores (Quem?); mecanismos
adequados para monitorar e avaliar o progresso (Para quê?).
Um plano de acçao inclui:
•
•
•
•
•

Quem irá fazer o quê – atribuição de responsabilidades e estabelecimento de metas;
Quem – estimar o calendário e a duração da actividade;
Em que ordem – determinando a sequência e dependência das actividades;
Como – definindo os recursos humanos, técnicos e financeiros necessários;
Para quê – identificando e seleccionando indicadores que podem ser usados para
fazer o seguimento do progresso e monitorar o desempenho da acção.

Uma actividade repartida em tarefas facilitará a elaboração do calendário. Um plano de acção
preciso na ENDE será um valor acrescentado não apenas para o INE e SNE mas também para
os doadores e organizações internacionais porque poderá lhes dar uma ideia sobre as
actividades por sector que precisam de ser implementadas e os custos de cada actividade.
O Plano de Acção deve ser inserido num quadro lógico que reflita a intervenção lógica da
estratégia para o desenvolvimento de estatísticas no país. A tabela abaixo mostra o quadro
lógico que ligue uma estratégia e o plano de acção relativo.
Conteúdos do Quadro Lógico para apresentar a estratégia e o plano de acção
Objectivo geral O impacto de desenvolvimentoamplopara o qual o projecto/ENDE contribui
O resultado do desenvolvimento no fim da implementação da ENDE,mais
Resultado
(Propósito)
especificamente os benefícios esperados aos grupos alvo
Os resultados directos e tangíveis (bens e serviços) que a ENDE irá trazer e
Realizações
que estão amplamente sob control da gestão do projecto
As tarefas (programa de trabalho) que devem ser levadas a cabo para a
Actividades
consecução dos resultados planificados
Indicadores estão ligados à planificação baseada em objectivos e medem
como os objectivos, propósitos, resultados e actividades da ENDE serão
Indicadores
alcançados
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PRINCIPAIS CONTEÚDOS DO PLANO DE
ACÇÃO
Um plano de acção deve ser detalhado e usado como um instrumento diário para as pessoas
responsáveis da sua elaboração, para controlar as acções, custos e calendários, para monitorar
e avaliar a implementação, para fazer os ajustamentos necessários e avaliar os resultados.
De modo a preparar um plano detalhado de actividades, deve considerar-se o seguinte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lista das principais actividades
Subdividir as actividades em tarefas que possam ser geridas
Clarificar a sequência e dependências entre as tarefas
Estimar o arranque, duração e conclusão das actividades
Resumir escalonando as principaisactividades
Definir as metas
Definir as capacidades existentes e os inputs (equipamento, conhecimento…) que
estão em falta
8. Distribuir tarefas no seio da equipa
Um software de gestão do projecto pode ser usado para elaborar o plano de acção, porém uma
pasta de excel é suficiente e mais fácil de elaborar e divulgar.

ORÇAMENTANDO
ACÇÃO

UM

PLANO

DE

Uma vez definidas as actividades para o period da ENDE, elas precisam de serem traduzidas
em planos de acção anuais, com um programa de trabalho detalhado e o respectivo
orçamento. O programa de trabalho deve ser reforçado por um orçamento, de modo a
controlar operações e resultados.
O orçamento é obviamente crucial para a implementação dos planos de acção. Todas as
acções devem ser orçamentadas criteriosamente de modo a ter uma visão geral do total do
custo do plano de acção e identificar as formas de financia-lo.
O orçamento irá:
•
•
•

Mostrar os custos actuais e investimentos para a implementação das acções;
Especificar os encargos esperados no orçamento nacional ou requisitos de
financiamento externo;
Descrever até certo detalhe como os recursos serão usados, por principais itens de
despesas, custos actuais, custos adicionais e despesa de capital.

O cálculo da implementação de ENDE nos países em desenvolvimento poderá ser difícil
definir devido às incertezas do país, porém é importante ter uma estimativa clara das
operações estatísticas e actividades a serem levadas a cabo para ajudar a definição da
estratégia de financiamento(Veja-se ORÇAMENTAÇÃO E FINANÇAS).
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Em prática
Quem e Quando
Os actors a serem mobilisados deve estar claramente identificados no plano de acção, com
referência às instituições interessadas, dentro e for a do SNE.

Como
- Os planos de acção são necessários porque os seus processos de preparação contribuem para
restringir o interval entre os Objectivos da ENDE e o seu nível de implementação, um dos
inconvenientes principais identificados na avaliação da ENDE. Planos de acção bem
preparados irão ajudar-nos a ser realistas.
- Planos de acção completes e extremamente detalhados constituem um encargo pesado no
processo de preparação. De modo a não desencorajar a equipa de elaboração, um plano de
acção preciso deve estar disponível para o primeiro ano de implementação da ENDE. Para os
restantes anos, estimativas do calendário e dos custos das realizações podem não ser tão
detalhados.
- Os planos de acção devem tomar em consideração o nível das prioridades definidas nos
objectivos estratégicos da ENDE. Os planos de acção são necessários para todas as
prioridades definidas na estratégia.
- Uma avaliação das capacidades disponíveis no SNE para cada actividade é necessária para
identificar as capacidades em falta, a estratégia para mobilizar essas capacidades e os custos
que serão incorridos. Os planos de acção não têm como serem bem sucedidos se os recursos
correspondentes não tiverem sido suficientemente garantidos na fase anterior e racionalizados
numa estratégia de financiamento.
- Quando uma actividade é parte de uma sequência, o plano de acção deve fazer menção que é
um pré-requisito para outra actividade ou que a outra actividade é um pré-requisito e que leva
em conta os constrangimentos inerentes.
- É importante referir que países têm um programa estatístico em curso incluindo censos já
planificados ou operações de inquéritos e que os dois devem manter na sua maior parte,
revistos em algumas partes e expandidos como resultado dos objectivos estratégicos
acordados para o período.
- A implementação do primeiro ano do plano tem de incluir programas em curso para esse
mesmo ano.
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Boas Prácticas:
Mali: SNDS_Strategic Axes and Action Plans (see p.8)
Senegal: SNDS_Main Report_2008-2013 (see p.10)
Sénégal_ Elements budgétaires selon axes, objectifs, lignes d'action
Ghana_NSDS_2009-13
Rwanda_NSDS_2009-14_Objectives/Policies/Activities and Projects (see p.10)
Cabo_Verde_ 2008-2012_Means of Verification (see p. 52)
Germany_Federal Statistical Agency_ Strategic action areas and goals (see p.29)
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Implementação
Relacionado a
•

Implementação
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Implementação
Implementação é a execução, realização e gestão do plano de acção elaborado para a
ENDEpara de facto se materializar. Na fase de implementação, a ENDE muda da sua forma
inicial de ideias e palavras para acções, projectos específicos (ex: levar a cabo um inquérito
adicional, actualizar o portal, elaborar uma nova lei, construir um novo edifício...) e novas
tarefas, para além de actividades regulares tais como o índice do preço ao consumidor. A
implementação tem que estar no centro das preocupações dos que estão envolvidos na
elaboração da ENDE de modo a garantir o seu sucesso.
Tem se observado que muitas estratégias efectivamente formuladas falham porque a
capacidade de executar uma estratégia não foi correctamente levada em consideração na fase
da elaboração. A capacidade para implementar uma estratégia deve impulsionar a fase de
elaboração e limitar o âmbito dos objectivos.
Para a implementação ser bem sucedida e eficiente deve ser devidamente planificada (veja-se
ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ACÇÃO). A implementação deve basear-se num plano
de acção bem concebido, enquanto ao mesmo tempo, deve manter um certo nível de
flexibilidade de modo a reagir rapidamente e adaptar-se a situações inesperadas. Durante a
elaboração dos planos de acção, a capacidade de implementação deve ser uma preocupação
constante..
A implementação de ENDE deve ser uma actividade contínua. Quando se elabora uma nova
ENDE, é mais provável que a actual ENDE esteja ainda sob implementação. E algumas
actividade poderão continuar a ser implementadas no período de implementação da ENDE
que se segue. A implementação é uma actividade diária que envolve a todos e que acontece
em todos os passos de desenvolvimento da ENDE.
É provável que os países que tenham implementado a primeira ENDE tenham estabelecido
uma estrutura de governação para os seus SNE; a implementação de uma ENDE é
impulsionada pelo sistema de gestão estratégicada governação do SNE.

PRINCÍPIOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA
ENDE
1.

Verificar a consistência e viabilidadedoplano de acção

A fase de implementação requer um plano de acção consistente e robusto. Como foi
referenciado (VEJA-SE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ACÇÃO) é necessário um
plano de acção detalhado e completo para o primeiro ano da ENDE. E o mesmo será válido
repetidamente para cada ano, não apenas para o primeiro ano como recomendado por uma
abordagem de programação rigorosa. Muitos dos insucessos observados nos países em que a
ENDE foi adoptada estão intimamente ligados a falta de planos de acção, planificação
incoerente ou imprecisa ou planos de acção que requeiram capacidades que estejam longe do
alcance dos SNE. Isto quer dizer que até ao fim do ano (T-1) um plano de acção para o ano T
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deve estar disponível após validação pelas autoridades do SNE e consultas com diferentes
intervenientes e parceiros de implementação. A qualidade do plano de acção anual é elemento
chave para o sucesso da implementação da ENDE.

2. Promover envolvimento activo de gestores séniors e uma
governação adequada do processo de implementação
A responsabilidade da implementação da ENDE deve recair sobre as autoridades do SNE.
Para esse propósito, um profissional de elevado perfil, o “líder da implementação da ENDE”,
será indigitado pelas autoridades competentes para liderar o processo de implementação. Este
profissional irá prestar contas directamente e numa base regular ao chefe do SNE. Ele/Ela
preparará as reuniões do Comité Instalador, informar ao chefe do SNE, alerta-lo/la e sugerir
iniciativas sempre que necessário. A implementação da ENDE deve ser de maior prioridade
para as autoridades do SNE e gestores séniores. E deve comunicar-se claramente a todos os
funcionários.
Recomenda-se que o Comité Instalador seja implementado, com visão sobre todo o processo,
e envolvendo representantes de várias agências (INE, Ministérios de Tutela, outras agências)
na implementação. O Comité poderá igualmente contar com representantes de usuários de
estatísticas importantes. O Comité reunir-se-á regularmente como um órgão consultivo (duas
ou três vezes por ano). As apresentação dos sucessos e insucessos do ano corrente e do plano
de trabalho do ano T devem ser feitas no fim do ano T-1.

3.

Divisão em pequenos “projectos”

Pequenas equipas de líderes e profissionais de todas as entidades envolvidas terão a
responsabilidade técnica da implementação do plano de acção. As equipas basear-se-ão nos
resultados identificados no plano de trabalho. É preciso a divisão do plano de acção.
Pequenos “projectos” podem ser feitos em torno de cada rendimentos ou em torno de alguns
estritamente relacionados. Dividir a estratégia em pequenos projectos e tarefas conduzirá a
actividades específicas que podem ser geridas. Proseguindo com pequenos projectos, eles
podem ser adaptados aos recursos humanos e financeiros disponíveis e serem cumpridos de
acordo com o calendário.
Cada “projecto” relacionado com rendimentos específicos será subdividido em fases
relacionadas com vários passos necessários para a sua conclusão.

4.

Aspirando estruturas permanentes

Do mesmo modo que teorias são construidas sobre práticas, estruturas e abordagens deviam
ser desenvolvidas com vista a satisfazer questões maiores que as que temos perante nós. Cada
vez que um novo projecto é lançado, o SNE deve identificar os aspectos que são específicos e
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os que são de um interesse que pode ser comum de todo o programa. Isto permite a definição
do projecto (ou os seus subcomponentes) para incluir um componente duradoirosobre a infraestrutura, conhecimento, processo, ou o ambiente de trabalho.

5.

Explorando o poder dos recursoshumanos e comunicações

Durante a implementação do projecto, o factor humano é de importância primordial. Os
membros da equipa devem se convencer da relevância dos objectivos de todos os projectos
relacionados com a ENDE. É importante criar uma estrutura governativa constituida pelos
devidos membros do comité de modo a se beneficiar do rico e conhecimento diversificado do
pessoal.
Será necessário uma abordagem de recursos humanos de modo a mobilizar e motivar os
profissionais envolvidos na implementação da ENDE. Fraca mobilização é uma das
explicações dos insucessos observados no caso em que fez-se avaliação.
É necessário uma abordagem de comunicação activa e regular. Os funcionários devem ser
dados informação sobre a razão das decisões tomadas de uma forma clara e rápida. Mais
interacção entre os vários componentes do SNE e os vários funcionários envolvidos deve ser
bastante encorajado.

6.

Documentação, avaliação, monitoria e ajustamentos

Tanto a documentação assim como a avaliação desempenham um papel importante na
garantia
da
qualidade
do
programa
e
para
informar
os
gestores.
A documentação é um component chave de manutenção de qualidade assim como de boa
gestão de risco. Para além de estabeler definições, também permite que um programa
estatístico evite a dependência do conhecimento de uma determinada pessoa e é uma forma de
transferir o conhecimento adquirido e necessário para manter os programas. A documentação
pode estar em variados formatos (documento, papel formal, actas, directrizes, procedimentos,
etc.) e sobre vários aspectos (conceitos, métodos, processo, propósito dos métodos usados) de
um programa. Documentação é também um contributo importante ao processo de avaliação.
As medidas de avaliação devem ser definidas logo no início dos projectos com vista a usa-las
não simplesmente para fazer relatórios sobre o projecto, mas mais para ajudar a conduzir o
projecto na direcção certa. Medidas de avaliação podem ser quantitativas (número de,
classificações, percentagens) ou qualitativas (VEJA-SE MONITORIA E AVALIAÇÃO).
Em muitas situações, a medida que os projectos evoluem ao longo do tempo, muitas vezes
precisarão de ser ajustados com base no conhecimento adquirido. Tal reorganização do
projecto não é sinónimo de insucesso, mas sim sinal de que informação recentemente
adquirida é usadapara adapta o projecto ao contexto de mudança. Um processo consistente de
monitoria irá dar informação necessária para alimentar o processo de ajustamento.
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Em prática
A implementação da ENDE pode ser levada a cabo através de várias fases distintas:
preparação; execução.
Passos da Implementação da ENDE

A. FASE PREPARATÓRIO
A fase preparatória mostrará que diferentes aspectos do plano de acção estão devidamente
organizados.
Passo A. 1: Confirmar recursos
Uma vez que a pessoa é identificada como líder da implementação da ENDE, o seu papel
deve ser detalhado e reconhecido. Esta pessoa deve ser responsável pela planificação do
projecto, coordenação de actividades e ser responsabilizada pelos resultados. A quantidade e
tipo de recursos humanos necessários para executar as actividades deve ser identificada. A
disponibilidade de funcionaários dentro do período da vigência do projecto deve ser
confirmada. Os recursos financeiros, tanto salariais como não-salariais, devem igualmente ser
confirmados pelos gestores séniores de modo a garantir que o projecto terá fundos suficientes
dentro do prazo para garantir a sua conclusão.
Passo A.2: Criar governação
Uma estrutura de governação deve ser criada para supervisionar o progresso ao longo da
vigência do projecto. Por exemplo, pode haver uma necessidade de o comité instalador,
composto por membros séniores de gestão, supervisionar todos os projectos relacionados com
a ENDE e dar directrizes estratégicas. O âmbito do plano de acção ditará quais são os outros
níveis de governação que poderão ser necessários. A subdivisão em pequenos “projectos”
pode apenas precisar dos gestores do projecto ligados ao líder da implementação da ENDE ou
de uma pequena equipa envolvendo as entidades competentes. De qualquer modo, todos os
comités e equipas devem ter um mandato preciso com tarefas dos seus membros claramente
definidas. A frequência das reuniões de cada comité deve também ser estabelecida neste
ponto.
Passo A.3: Organizaractividades
A lista de todas as actividades, tarefas necessárias para a consecução do resultado final deve
ser preparada para cada rendimento ou “projecto”. Neste momento, é importante avaliar se
qualquer actividade pode aproveitar dos processos já criados noutros departamentos dentro do
SNE ou de outras agências parceiras. Baseado em limitações de recursos financeiros e
humanos, pode haver a necessidade de se fazer uma priorização. Algumas actividades que são
menos essencias podem ser reduzidas de tamanho ou adiadas. A responsabilidade da execução
de cada actividade indicada no cronograma de actividades deve ser incumbida a uma equipa
em especial ou a um membro da equipa. As dependências entre actividades devem ser
identificadas de modo que as actividades diferentes possam ser ordenadas sequencialmente e
integradas no cronograma. Algumas actividades terão de ser executadas cronológicamente
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pois o resultado de uma actividade será necessário para o início da outra. Outras actividades
sem dependências poderão ser executadas em paralelo, desde que haja recursos disponíveis.
Passo A.4: Criar ferramentas de medição e de documentação
De modo a monitorar o progresso e sucesso das actividades, indicadores mensuráveis devem
ser definidos. Os indicadores devem ser seleccionados para serem (SMART) Específicos,
Mensuráveis, alcançáveis, (realísticos), Relevantes e Temporais. Um cronograma para
prestação de relatórios sobre estes indicadores deve ser criado, por exemplo, através de
relatórios mensais/trimestrais/anuais. Com a devida documentação e monitoria regular,
gestores poderão ser capazes de fazer ajustamentos aos projectos quando for necessário (i.e.
em termos de finanças, tempo, abordagem, etc) e fazer o acompanhamento do objectivo.
Passo A.5:Avaliar riscos e preparer uma estratégia de mitigação
Boa planificação também inclui considerações atenciosas dos riscos. Os riscos devem ser
alistados e avaliados em termos de como é que eles podem ocorrer (baixo, médio, altamente
provável) e em termos do impacto que eles podem ter sobre os resultados do projecto (baixo,
médio, alto impacto). Cada risco tem de ter uma estratégia de mitigação para reduzir a
possibilidade da sua ocorrência e impacto, no caso de se materializar.
Passo A.6: Criar uma estratégia de comunicação
O sucesso de um projecto depende da boa comunicação (veja-se D. ADVOCACIA). Uma
estratégia de comunicação deve ser preparada para garantir que todos os membros da equipa
estejam a par do progresso, mudanças e assuntos que surgem atinentes às actividades. Isto
pode incluir a distribuição de relatórios de progresso, actas de reuniões, informação sobre
grandes passos alcançados, etc.

B. FASE DE EXECUÇÃO
A fase de execução é a mais longa da implementação dado que é a fase em que o “trabalho do
projecto” é levado a cabo.
Passo B. 1: Monitorar o progresso regularmente
As actvidades necessárias para um rendimento ou “projecto” devem ser monitoradas
regularmente para garantir que estão no caminho certo com relação à consecução dos seus
objectivos. O progresso deve ser seguido através de reuniões ou relatórios regulares. Os
indicadores identificados no Passo B.4 podem ser medidos regularmente. A monitoria deve
também incluir uma revisão regular das despesas orçamentais para garantir que o orçamento
continua dentro dos limites financeiros. O cronograma de actividades deve igualmente ser
monitorado regularmente para confirmar que as actividades são concluidas dentro dos prazos
estipulados ou se qualquer atraso pode prejudicar os resultados.
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Passo B.2: Comunicar
Os gestores séniores, os comités de governação e os membros das equipas devem ser
informados regularmente sobre os progressos e retrocessos do projecto. Boa comunicação
garante que o plano de acção está a ser implementado sem sobressaltos. Por exemplo,
relatórios resumindo o progresso podem ser distribuidos aos gestores séniores, enquanto que
decisões em aspectos mais técnicos podem ser disponibilizados electrónicamente para
consulta por parte dos membros da equipa.
Passo B.3: Abordar problemas
Os problemas devem ser resolvidos a medida que eles surgem dado que podem ter impacto
em mais do que uma actividade e afectar os prazos do projecto. Os problemas mais relevantes
podem ser trazidos aos comités de governação para aconselhamento estratégico.

C. FASE DE AVALIAÇÃO
Logo após o fim do projecto, actores chave devem ser consultados para terem conhecimento
sobre o que correu bem e o que podia ter sido feito de modo diferente. Estas lições devem ser
documentadas pois darão um contributo valioso para futuros projectos.
Passo C.1: Ter feedback (retroalimentação)
Uma vez concluidos os resultados, é importante ter feedback dos actores chave sobre os
diferentes components. Este exercício podia ter o formato de um grupo informal de discussão
ou de questionários individuais, e deve acontecer logo após a conclusão das actividades. A
retroalimentação (feedback) deve ser sobre o que correu bem, o que não funcionou
devidamente, e sobre as sugestões para melhorias. Deve cobrir todas as dimensões de
implementação (incluindo planificação, comunicação, gestão, etc…).
Passo C.2: Documento
Um pequeno documento deve ser elaborado para resumir os resultados do exercício de
retroalimentação (feedback). As lições aprendidas sempre constituem informação útil para os
gestores e dão uma boa contribuição para a próxima versão da ENDE.
Boas Prácticas:
Rwanda_Visa Instruction manual
Cameroun_ Rapport sur l'état de la mise en oeuvre_2009
Ghana NSDS_Strategic Plan Implementation
Angola : all the NSDS documents on the INE website
Ferramentas:
Démarche qualité dans l'élaboration d'une SNDS - qualité de la mise en oeuvre
China_Transformative Opportunities of Implementing a Collaboration Platform in the
Government Statistical Service of Hong Kong
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Questões Específicas
Relacionado a
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Próxima ENDE
Estados frágeis
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento
Estratégias Sectoriais
Estratégias Sub-nacionais
Estratégias Regionais
Ferramenta Avançada de Planificação de Dados
Agenda 2030
Dados abertos
Gênero
A Revolução de Dados
Disseminação de Dados
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Próxima ENDE
Como referido na introdução destas directrizes: Desde que o primeiro processo de ENDE foi
proposto, quase todos os países interessados conceberam e implementaram, pelo menos uma
ENDE; alguns países estão inclusive na Terceira ENDE. Apesar de que isto não modifica toda
a lógica do processo originalmente proposto, as mudanças que foram introduzidas devem ser
contextualizadas, nomínimo, porque a primeira ronda foi concluida. Para exemlificar, quando
se elaborar a segunda ENDE, o relatório final de avaliação serve de um relatório de avaliação
para a segunda. Também, muitas vezes, com pequenos ajustes, os mecanismos de monitoria e
avaliação, as declarações da missão e visão são transferidas. O tempo dedicado ao
reconhecimento, compreensão e preparação de actividades é drasticamente reduzido e essa é
uma oportunidade de se focar em assuntos e objectivos estratégicos e reduz o tempo total para
o alcance da elaboração. É provável que a capacidade de gestão estratégica nacional tenha de
certa forma melhorado como resultado da implementação da ENDE anterior.
Neste capítulo, assume-se, portanto que o país concebeu e implementou a primeira ENDE e
pretende conceber e adoptar a outra nos termos do proposto nestas directrizes. Assume-se
ainda que os princípios gerais estabelecidos por PARIS21 para a primeira geração de ENDE
foram amplamente acordados pelos principais intervenientes que apoiam o desenvolvimento
do sistema nacional de estatísticas. Deste modo, nesse momento a oportunidade de elaborar
uma nova ENDE é declarada, a primeira teria sido avaliada e o relatório aprovado e
publicado.
A avaliação final de uma ENDE permite tirar ilações e o progresso é baseado nessas ilações,
incluindo para a concepção de uma futura ENDE. O reletório incluiria uma avaliação no fim
do período da implementação da ENDE com objectivo de responder à pergunta “Aonde é que
estamos agora?” através de uma descrição completa do Sistema Nacional de Estatísticas
(SNE). Esta avaliação é semelhante a que far-se-ia quando se elaborar a primeira ENDE e é
resumida pela análise SWOT mostrando Pontos Fortes, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças,
permitindo, deste modo, fazer-se uma comparação entre a situação actual e o ambiente do
SNE com o que se pretendia atingir quando a estratégia foi adoptada e possivelmente ajustada
como resultado da revisão intercalar. As primeiras lições importantes são sobre se o processo
de elaboração propôs uma estratégia implementável e o que é que deve ser melhorado nesse
processo. Outro componente de grande importância para a elaboração de uma nova ENDE são
as lições aprendidas nos mecanismos de implementação e de Monitoria e Avaliação e como
os intervenientes apoiaram a primeira iniciativa.

ELABORAÇÃO

DA

NOVA

ENDE

O mais importante é assumir-se que a avaliação aprovada sugeriu a concepção de uma nova
estratégia, que as actividades sob Etapas Fundamentais serão transferidas, contendo
mudanças recomendadas pela equipa de avaliação, e que as sub-fases de Reconhecimentoe
Compreensãopodem ser saltadas se se assumir que o exercício de avaliação cobriu os
assuntos relacionados.
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O tempo alocado para a Preparação da sub-fase pode ser reduzido significativamente; ainda
assim, todo o processo de Preparação é voltado ao futuro dentro do ambiente que é o mais
provavelmente substancialmente diferente da ENDE de há cerca de 5 anos, em parte graças à
implementação da anterior ENDE. O Compromisso por uma nova ENDE é claro mas deve ser
conhecido por tosos os interessados: A Circunscrição. Apesar de que os intervenientes do
sistema nacional de estatísticas estejam bem identificados é preciso renovar o seu empenho
para o desenvolvimento das estatísticas, e para actualizar e melhorar os acordos
organizacionais para responderem à possíveis mudanças no campo administrativo do país e na
governança do SNE, e para as lições aprendidas nos últimos anos. No que concerne os
seguintes componentes: a equipa de Elaboração, Roteiro e Aprovação; eles podem ser vistos
como sendo totalmente novos, não necessáriamente diferentes mas integrando as experiência
adquirida.
A sub-fase de Avaliação pode quase totalmente ser baseada no relatório final de avaliação
que mais provavelmente inclui recomendações do avaliadores, e sob observação e orientação
dada ao mais alto nível político o SNE é responsável. Se uma análise SWOT não for parte da
avaliação, a equipa de elaboração tem que fazer com que esta alimente a sub-fase de previsão.
A estratégia anterior tinha adoptado tanto uma Missão por Estatísticas Oficiais como uma
Visão daquilo que o SNE parecerá após os próximos 10 a 20 anos do desenvolvimento
nacional. Esta sub-fase de previsão tem, daí, que analisar se as declarações partilhadas da
Missão e Visão devem ser ajustadas para responder aos resultados da análise SWOT actual, as
constatações da avaliação e a orientação e directrizes dadas pela governança política, bem
como das tendências percebidas no desenvolvimento global, regional e nacional. Também
numa perspectiva de longo prazo um novo período de alguns anos abre-se para programar
novos censos e inquéritos de operações estatísticas a posterior. Para cumprir com a Visão,
uma estratégia geral foi anteriormente esboçada; é bem provável que necessite de algumas
alterações que reflictam as transformações que ocorreram, as novas que estão a ser previstas
bem como os componentes da estratégia que parece terem tido pouco desempenho do que o
que se esperava.
Exceptuando as actividades recorrentes e projectos lançados mas ainda não concluidos, o
conteúdo do Plano de acção é quase completamente novo. Para a nova sub-fase da Elaboração
do plano de acção, as lições aprendidas aquando da implementação da anterior ENDE devem
ajudar a estabelecer os planos para a concretização de novos rendimentos nos termos dos
novos objectivos estratégicos, em linha com um programa realístico actualizado da
disponibilidade de recursos humanos e financeiros. O mecanismo de Monitoria e Avaliação
necessário poderá basear-se no mecanismo já em curso que integra as melhorias e alterações
necessárias. Deve dar-se a consideração devida ao período coberto pelo plano de acção de
modo a garantir uma sincronização satisfatória com as novas ou actuais iniciativas de
desenvolvimento nacionais, regionais ou internacionais; como em qualquer agenda de
programa estatístico de actividades do SNE para indicadores estatísticos a publicação de
resultados de pesquisa deve estar estritamente ligada ao ciclo de necessidade de dados destas
iniciativas.
Anexo
Tamanho
Peru_NSDS_2.pdf 9.17 MB
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Estados frágeis

ESTADOS FRÁGEIS
O que é um estado frágil?
De acordo com a OECD “uma região ou estado frágil tem fraca capacidade de levar a cabo
funções de governação básicas e não tem capacidade para desenvolver relações mutuamente
construtivas com a sociedade. As regiões ou estados frágeis são também mais vulneráveis a
choques internos e externos tais como crises económicas ou calamidades naturais”1.
Fragilidade refere-se a uma variedade de situações como: países em crise, países em guerra,
em contexto de reconstrução, crises humanitárias e naturais, situações de pobreza extrema.
Indicadores de fragilidade e vulnerabilidade ajudam a definir os países que são tidos como
sendo frágeis.
1. Indicadores políticos que cobrem a deslegitimização do estado, deterioração
progressiva dos serviços públicos, violação generalizada dos direitos humanos, aparato
de segurança como “estado dentro de um estado”, surgimento de elites fragmentadas e
intervenção de outros estados ou factores externos.
2. Indicadores Sociais que cobrem pressões demográficas, movimentações intensas de
refugiados e de deslocados internos, legado de grupo de pessoas que procuram vingarse, fuga crónica e contínua do capital humano, bem-estar e qualidade de vida.
3. Indicadores Económicos que cobrem desenvolvimento económico desigual que
afecta certas populações.
4. Indicadores Ambientais que reflectem os riscos de calamidades prvocadas pela
natureza e/ou interacção entre a dimensão ambiental e acitvidades humanas.
Foi criada uma lista harmonizada de “estados frágeis” pelo Banco Mundial, o Banco Asiático
de Desenvolvimento e Banco Africano de Desenvolvimento e a mesma é actualizada
anualmente. A lista aqui incluida refere-se a 2015. A lista cobre 33 países dos quais 17 são
africanos. Contudo, desde 2015 e ainda relacionado com a elaboração da Agenda 2030 (ODS
16), definiu-se uma nova abordagem de fragilidade (2). Aplica-se a todos os países e baseia-se
em cinco dimensões: (i) violência; (ii) justiça; (iii) instituições Responsáveis e inclusivas; (iv)
inclusão económica e estabilidade; (v) Capacidade para adaptar-se choques sociais,
económicos e ambientais, e calamidades. Apresenta-se uma lista de 50 estados mais
vulneráveis (3):
(1) OECD 2014 :Domestic revenue mobilisation in fragile states. OECD publishes on an
annual basis since 2005 a report on fragile states. See “Fragile states 2015: Meeting the post
2015 ambitions”.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem
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Estados Frágeis e NSDS
Durante o período do conflito, a elaboração de uma NSDS (ENDE) pode ser algo longe de ser
concretizado. A NSDS (ENDE) deve ser elaborada tendo em consideração a mitigação de
risco, protecção de activos estatísticos e físicos, preservação de dados através de backups
deslocados das sedes e preparação de situações de pós-conflitos de retorno a “normalidade”.
A elaboração de uma NSDS (ENDE) em estados frágeis irá variar de de acordo com o
contexto prevalecente no país que estiver em revisão. Duas situações principais devem ser
tomadas em consideração:
•

Reconstrução
Após retorno a “normalidade”, soluções para situações de pós-conflito com vista a
restaurar o sistema estatístico deverão ser levadas a cabo. A situação de cada país é
idiosincrática dependendo da natureza do conflito e a dimensão da destruição que o
sistema estatístico tiver sofrido durante o período do conflito. A NSDS (ENDE)
poderá precisar de ser concebida como um mecanismo para a reconstrução dos
recursos humanos e dos activos físicos quando a destruição das instituições estatísticas
e activos de dados do estado tiver sido maior. Em todos os casos, contudo, basear-se
nos activos que tiverem sido “salvos” do conflito será o primeiro passo para a
reconstução do sistema estatístico. A primeira preocupação será a preparação de um
diagnóstico do impacto da crise sobre os pessoas mais afectadas (pessoas
deslocadas...), os factores de produção disponíveis, as estabelecimentos (escolas,
hospitais,,,) e infraestruturas, dado que a reconstrução precisa de referência do que
existe. O diagnóstico significará avaliação das capacidades remanescentes do SEN e
dos
arquivos
de
dados
que
estão
disponíveis.

•

Prevenção
• A elaboração de uma NSDS (ENDE) num estado frágil deverá implicar um
diagnóstico da situação prevalecente com relação às fontes da fragilidade. Na NSDS
(ENDE), deve dar-se um lugar específico e importante às variáveis que determinam a
fragilidade. Fragilidade quer dizer que o país enfrenta grandes riscos e o sistema de
informação deve tomar em consideração regularmente a situação das variáveis que
reflectem os riscos. A NSDS (ENDE) deverá incluir um sistema de monitoria dos
riscos que o país enfrenta, baseado num conjunto de indicadores apropriados. Quando
os indicadores não estiverem disponíveis, a NSDS (ENDE) deve definir uma
abordagem de modo a fornecer aos órgãos decisores e aos principais actores
intervenientes a informação necessária para tomar decisões. Esse sistema de
informação (input para um sistema de alerta) poderá ser bastante exigente para os
estados frágeis, que geralmente são países pobres. O nível regional poderá ser mais
apropriado para responder aos desafios da vulnerabilidade, uma situação que poderá
ser partilhada por vários países numa região (por exemplo, riscos de naturais ou
ambientais nas Ilhas do Pacífico). A NSDS (ENDE) como um instrumento para
prevenir riscos é relevante para países em reconstrução. E a promoção de arquivos
virtuais de apoio (backup) e proteger dados aplica-se a países em reconstrução e aos
estados frágeis, quando o grupo anteriro for também de estados frágeis.

•

Outras Considerações especiais
• Monitoria e avaliação numa base mais regular no país e para o processo de
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capacitação de longo prazo em colaboração com organizações regionais poderá ser
necessária e por isso, um quadro de curto prazo para a NSDS (ENDE) poderia ser
considerado com pontos de avaliação mais frequentes.
• Os indicadores incluidos na NSDS (ENDE) devem focar-se em estatísticas principais
em especial o conjunto mínimo de estatísticas económicas estabelecidas pelo
Inventário Global dos Padrões Estatísticos do Departamento de Estatísticas das
Nações Unidas bem como os indicadores cruciais concebidos para monitorar a
recuperação.
• A divulgação de dados será especialmente importante em estados frágeis. A criação
de uma plataforma para tornar dados disponíveis para as organizações e contribuir
para a coordenação no terreno pode ser útil pois actores não-de-estado múltiplos
poderão ser envolvidos nas actividades de reconstrução.
• Os estados frágeis precisarão de apoio técnico e financeiro específico da comunidade
internacional de modo a enfrentar os desafios ligados a fragilidade.

Ferramentas:
Strengthening statistical services through regional approaches
Harmonized List WB, AfDB, ASDB of Fragile States
OECD States of Fragility 2015
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
Boas Prácticas:
Afghanistan_Capacity Development Plan 2011-2014
Vanuatu Strategy for the Development of Statistics, 2014-2020
Cook Islands NSDS Roadmap
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PEQUENOS ESTADOS INSULARES EM
DESENVOLVIMENTO (PEID)
Os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) é um grupo de países em
desenvolvimento que enfrentam desafios de desenvolvimento únicos que derivam de factores
tais como isolamento relativo ou localização remota, mercado de pequeno tamanho, recursos
e base de exportações limitados, susceptível a choques económicos externos, vulnerabilidade
à ameaças ambientais e efeitos de alterações climáticas, e exposição à desastres naturais
frequentes causados por fenómenos naturais. Estes SIDS estão localizados nas Caraíbas,
Oceanos pacífico , Atlântico e Índico, Mar Mediterrâneo e Mar do Sul da China (AIMS).
(A região AIMS chamada é menos homogênea do que os outros dois, e não beneficia do apoio de uma
instituição regional específica).

O Departamento das Nações Unidas para Assuntos Económicos e Sociais (UNDESA)
actualmente reconhece 51 pequenos estados e territórios insulares em desenvolvimento no
monitoramento
do
desenvolvimento
sustentável
dos
SIDS.
(SIDS incluem 38 países que são reconhecidos membros das Nações Unidas e 13 membros ou associados
membros não-ONU de comissões regionais http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1520).

Características dos sistemas nacionais de estatísticas dos SIDS
Os sistemas nacionais de estatísticas (SNE) dos SIDS variam consideravelmente no que tange
ao tamanho e níveis orçamentais. O perfil dos institutos nacionais de estatísticas (INE)
também varia de uma ilha a outra. Os mais pequenos INEs em termos de número de
funcionários são encontrados nos PEID/SIDS. Por exemplo, no Pacífico (i.e. Kiribati,
Marianas do Norte, Ilhas Marchais, Nauru, Niue, Tuvalu e Palau) e nas Caraíbas (i.e.,
Montserrat e Anguila), o número de funcionários varia entre 1 e 10. No entanto, existem
poucos PEIDs com mais do que 300 funcionários (i.e., Jamaica, Trinidade e Tobago). Em
2013, o orçamento anual do INE da Jamaica atingiu USD 6.7 milhões comparado com USD
430.000 em Tonga ou Vanuatu. Muitos INEs são parte integrante de Ministérios maiores e
gozam de pouca autonomia e muitas vezes não têm mandato para coordenar todo o sistema
estatístico.
Os SNEs dos SIDS enfrentam constrangimentos específicos relacionados com a sua
vulnerabilidade e muitas vezes reflecte-se nos seus INEs. Não surpreende que os INEs mais
vulneráveis são encontrados nos países mais pequenos e menos ricos. Daí que pode haver a
necessidade de se diferenciar entre os SNE dos SIDS. Tomando em consideração duas
variáveis, populações abaixo de 120.000 e o PNB per cápita abaixo de 4.000 dólares
americanos, 31 países e territórios podem ser considerados como estando a enfrentar grandes
constrangimentos nos seus SNE. 24 países e territórios devido a sua pequenez em tamanho
(Samoa americana, Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Cook,
Dominicana, Estado Federado da Micronésia, Granada, Kiribati, Ilhas Marshais, Montserrat,
Nauru, Niue, Commonwealth das Marianas do norte, Palau, Porto Rico, Saint Kitts e Nevis,
Santa Lucia, São Vicente Granadinas, Seychelles,Tonga, Tuvalu, e Ilhas Virgens dos EUA).
Nove (9) países devido ao baixo RNB per cápita (Comores, EFM, Guiné-Bissau, Haiti,
Quiribati, Papua Nova Guiné, São Tomé e Príncipe, Ilhas Salomão, Vanuatu), 7 dos quais são
categorizados como sendo PMD ou com baixa renda intermédia.
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O papel do baixo PNB per cápita pode ser ilustrado pelo INE das Comores. Com apenas 18
funcionários no INE em comparação com os 30 em Tonga, o PNB per cápita nas Comores
situa-se entre USD 1.505 e USD 5.316 para Tonga. Segundo os dados de 2013 a população é
significativamente superior nas Comores com cerca de 735.000 enquanto que em Tonga há
103.300. outras variáveis tais como compromisso político podem ajudar a explicar a diferença
entre os dois INEs. Se a extrema pequenez em termos de critério populacional é tomada em
consideração, as Ilhas Marshais, Nauru e Palau são bastante específicos, com o número de
funcionários do INE de apenas 5 (Ilhas Marshais, Nauru) e 4 (Palu). Estes 12 países (MPDs e
INEs mais pequenos com relação ao seu tamanho) seriam qualificados para as acções
prioritárias no que concerne aos SNEs.
Enquanto que muitos SNE têm os mesmos constrangimentos e desafios, certas características
distintas tornam-se mais grave nos SIDS:
1. Recursos Humanos
• Profissionais inadequados ou muitas vezes a ausência de profissionais altamente
competentes com experiência relevante para levarem a cabo actividades estatísticas.
Nos SIDS existe uma capacidade limitada de estaticistas para desempenharem
actividades especializadas o que resulta na dependência dos muito poucos
funcionários qualificados e na sobrecarga dos mesmos e atrasos na entrega de dados
importantes.
• Necessidade de formação e reciclagem contínuas para alavancar o conhecimento
básico porque um número relativamente pequeno de pessoas são responsáveis de lidar
com vários conjuntos de funções estatísticas (por exemplo, índice dopreço ao
consumidor, concepção de amostras de inquérito e compilação de estatísticas
ambientais).
• Grande dependência em conhecimento externo (e financiados do estrangeiro).
• Grande rotação de pessoal e um grande número de funcionários eventuais. Baixos
salários constituem uma preocupação para os funcionários qualificados e é a maior
causa de saída e entrada de pessoal. O pessoal de campo empregue para a recolha de
dados muitas vezes está a trabalhar pela primeira vez com pouco conhecimento ou
experiência em estatísticas.
2. Características Geográficas e Demográficas
• Amostras relativamente maiores são necessárias com relação às populações pequenas
para obter resultados válidos em pesquisas estatísticas e alto custo per cápita de
aquisição de dados.
• Territórios maiores e dispersos mas com relativamente pouca população ou com
populações distribuidas de forma desigual e esparsa muitas vezes criam grandes erros
não relacionados com a amostragem.
• Falta de anonimidade das unidades estatísticas nas populações que requerem
tratamento especial dos dados agregados e amostras de uso público.
• Questões de diversidade entre as populações que levam a altos custos de
implementação dos padrões, classificação e sistemas de codificação harmonizados.
• Nos SIDS mais pequenos, a “fadiga do inquirido” resulta em falta de respostas aos
inquéritos.
3. Tecnologias de Informação (TI)
• Precisa de uma pequena quantidade de personização (customisation) de software
devido ao nível relativamente limitado da diversidade de elementos de dados.
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• Fácil adopção da codificação padronizada e sistemas de classificação em todas
unidades estatísticas, quando houver compromisso.
• Resposta lenta dos serviços centrais das TI aos requisitos estatísticos para o apoio de
hardware e software, que levam às recomendações generalizadas de softwares e não às
especializadas.
• Falta de confidencialidade dos dados estatísticos das outras agências governamentais
de produção de dados.
• SIDS pequenos e menos ricos tem infra-estruturas de informação e comunicação
fracas, problema agravado por pessoal com qualificações limitadas e alta saída e
entrada de pessoal. Muitas vezes têm falta de recursos para actualizar regularmente o
equipamento, sistemas e softwares. A actualização muitas vezes acontece quando um
inquérito é financiado ou co-financiado por doadores.
4. Apoio Regional para Estatísticas
• Necessidade de apoio em situações em que os sistemas nacionais falham, condições
políticas e de segurança deterioram-se, dados são perdidos ou ficam indisponíveis,
e/ou o pessoal está indisponível ou foi substituido ou transferido.
5. Fragilidade
• Necesidad decopias de respaldo [“backup”]apropiada en situaciones donde los
sistemas nacionales fallan, las condiciones políticas y de seguridad van en deterioro,
los datos se pierden o no están disponibles, y/o cuando no hay personal disponible o
ha sido reemplazado o transferido.
6. Confidencialidade
• Deve respeitar-se escrupulosamente o cumprimento dos princípios de
confidencialidade pois a facilidade relativa com que os arquivos de dados de uma
entidade específica podem ser identificados mesmo quando as regras de agregação são
empregues de modo a assegurar a não-divulgação.
• Resistência de outras agências governamentais em disponibilizar dados
administrativos públicos às agências estatísticas/INEs que resulta em não-informação
de alguns eventos principais.
• Insuficiência e/ou falta de políticas rígidas de divulgação de dados.
7. Outras questões
• Legislação estatística inadequada, antiquada ou ausente que sirva como quadro para
um SNE coordenado e harmonizado.
• Fraca ou falta de uma liderança forte nos INEs leva à uma orientação insuficiente
sobre como o sistema nacional deve ser gerido. Resulta em fraca coordenação e
coerência dos SNEs.
• A não existência de conselhos nacionais de estatísticas ou órgãos estatísticos
similares com uma vasta representatividade que conduziriam o desenvolvimento
estatístico.
• Falta de cultura estatística e conhecimento de INE.
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Desafios que os sistemas estatísticos dos SIDS enfrentam
•

Os SNE dos SIDS não têm recursos financeiros suficientes para responderem às
despesas exigidas por um sistema estatístico padrão. o custo de um inquérito
padrão (i.e.,inquérito de rendimento familiar e de despesas ou HIES) muitas vezes está
fora do alcance dos orçamentos dos SIDS mais pobres e pequenos.

•

Os INEs precisam de pessoal altamente qualificado em estatísticas e dempgrafia,
o que pode não estar disponível nos SIDS actualmente. Uma base de capacidades
limitada é uma característica comum em pequenas ilhas, e é agravado por altas taxas
de emigração.

•

Os requisitos de dados internacionais são, muitas vezes, bastante exigentes para
aquilo que é a capacidade estatística dos SIDS. A monitoria dos Objectivos de
Desenvolvimento do Milénio (ODMs) exigem muitos indicadores que várias vezes
não estão disponíveis nos SIDS. Relatórios sobre os indicadores dos ODMs eram
fracos em vários SIDS devido a falta de dados. Espera-se que com a adopção dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, dificuldades irão aumentar visto que
mais conjuntos de objectivos, metas e indicadores exigentes terão de ser monitorados e
reportados.

•

Gestão baseada em resultados não é adoptada de uma forma alargada em vários
SIDSA tomada de decisões baseada em resultados e a formulação de políticas de
desenvolvimento não é uma prática comum. Os decisores raramente baseam-se em
dados para tomarem decisões, e porque esta é tradicionalmente a prática, não há
nenhuma necessidade nacional absoluta de prover dados adequados, oportunos e
fiáveis.

•

Baixa capacidade estatística e imagem pobre dos INEs dificulta a sua liderança e
papel de coordenação no SNE. Isto resulta na falta de coordenação e coerência de
dados no seio do sistema estatístico e ausência de mecanismos de partilha de dados
entre as agências responsáveis pela recolha de dados. Por exemplo, dados necessários
para monitorar e medir dimensões ambientais da vulnerabilidade poderão ser difíceis
de recolher e analisar. Estatísticas em recursos naturais, alterações climáticas,
contaminação, desastres e riscos requerem acesso a sistemas de informação
sofisticados e especialistas.

•

Usuários jogam um papel bastante limitado nos SIDS. A procura de dados pelos
usuários continua fraca nos SIDS. Isto é notório em políticas de governação fracas que
favorecem o uso limitado de dados e não irá estimular a promoção de um sistema
estatístico forte.

Papel dos órgãos regionais no desenvolvimento dos sistemas estatísticos dos SIDS
A construção e reforço dos SNE dos SIDS necessitaria de um apoio considerávelda
comunidade internacional numa base de longo prazo, sobretudo nas áreas de capacitação dos
recursos humanos; desenvolvimento institucional; assistência técnica sobre os
enquadramentos, metodologias, padrões e ferramentas; e investimento em sistemas de
informação e necessidades relacionadas com as TICs, entre outras acções. Deste modo, os
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órgãos regionais jogam um papel importante no aumento do apoio a longo prazo para o
desenvolvimento de estatísticas nos SIDS.
Uma abordagem regional para o desenvolvimento das estatísticas não apenas assegura
sistemas estatísticos eficazes que contribuem para a formulação de decisões nacionais e
regionais mas também impulsiona uma cooperação e integração fortes em toda região
estimulando o crescimento económico, desenvolvimento sustentável, boa governação e
segurança mútua.
Os órgãos regionais que têm a cooperação estatística como parte dos seus mandatos dão mais
apoio necessário aos sistemas estatísticos dos SIDS, tais como:
•

Aumentar os recursos humanos das estatísticas dos PEID. Órgãos regionais muitas
vezes têm um conjunto de peritos em estatísticas e profissionais da própria
organização ou de diferentes INEs na região que podiam ser destacados para
temporáriamente preencherem o fosso dos recursos humanos em um país ou levar a
cabo uma actividade estatística específica a curto prazo. Podiam mobilizar peritos em
estatística para prestar apoio aos países que tenha necessidade bem como ajudar a
identificar e desenvolver Centros de Excelência na região em várias áreas de
estatísticas, em que os países podiam utilizar quando necessário.

•

Dar formação e assistência técnica aos SIDS. Os órgãos regionais podiam organizar
uma sessão conjunta de formação para vários SIDS de modo a minimizar os custos
inerentes à formação. Órgãos regionais podem moderar sessões personalizadas de
formação específicas às necessidades do país sobretudo na adopção de padrões
estatísticos, uso de novos softwares e ferramentas estatísticas, e divulgação de dados,
entre
outras
acções.

•

Apoio às Infra-estruturas das TICs. Recursos para actualizar as infra-estruturas das
TICs mais necessitadas (e.g., computadores, base de dados, software) para apoiar o
trabalho estatístico no SNE estão para além dos meios que muitos SIDS têm. Os
órgãos regionais dão apoio em termos de identificação e provisão de equipamentos
adaptados para uso pelo SNE. Em alguns casos, infra-estruturas regionais de
processamento de dados são criados usando recursos conjuntos das contribuições dos
países para apoiar no processamento de dados, análise e armazenamento de
informação estatística.

Por exemplo, a Comunidade do Pacífico (SPC), o Secretariado da Comunidade das Caraíbas e
Mercado Comum ou CARICOM e a Organização dos Estados da Caraíba Oriental (OECS)
dedicaram uma unidade estatística e/ou programa que estão activamente envolvidos no
desenvolvimento das estatísticas regionais, prestando o apoio tão necessitado aos seus
membros dos PEID.
Estratégias recomendadas para o Desenvolvimento Estatístico dos SIDS
As estatísticas são consideradas como sendo um mecanismo importante facilitador para a
consecução
dos
objectivos
de
desenvolvimento
sustentável
dos
SIDS
O seu papel na planificação do desenvolvimento está claramente plasmado no Percurso das
Modalidades de Acção Acelerada (SAMOA) dos SIDS, o documento final da 3a Conferência
Internacional sobre os SIDS, que destaca que “a recolha de dados e análise estatística são
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necessárias para permitir que os SIDS planifiquem eficientemente, façam o acompanhamento
de, façam a avaliação da implementação de, e monitorem os sucessos no alcance dos
objectivos internacionais de desenvolvimentos acordados“.
A procura crescente por dados é inevitável e os sistemas estatísticos nos SIDS precisarão de
equilibrar a procura nacional, regional e internacional por dados e os requisitos de elaboração
de relatórios. Existem algumas recomendações que podiam acelerar e manter o
desenvolvimento estatístico nos SIDS em apoio ao desenvolvimento nacional.
Advocacia e compromisso político.
Por exemplo, a Comunidade do Pacífico (SPC), o Secretariado da Comunidade das Caraíbas e
Mercado Comum ou CARICOM e a Organização dos Estados da Caraíba Oriental (OECS)
dedicaram uma unidade estatística e/ou programa que estão activamente envolvidos no
desenvolvimento das estatísticas regionais, prestando o apoio tão necessitado aos seus
membros dos PEID. O programa de advocacia dever ter como alvo as altas individualidades
do governo de modo que a consciência do papel das estatísticas possa conduzir ao
compromisso político na reforma e financiamento do SNE. De modo a criar e reforçar
efectivamente o SNE dos SIDS, a literacia estatística sobretudo do sector privado, sociedade
civil e da comunicação social devem igualmente serem melhoradas.
A advocacia estatística é parte integral do processo da ENDE – nas fases inicial, intermédia e
final. Na fase inicial do processo da ENDE, a advocacia deve ser direccionada às altas
individualidades do governo, preferencialmente ao nível do Primeiro Ministro incluindo
ministérios chave tais como os de planificação e finanças. Na fase intermédia, a advocacia
pode ter como alvos as outras agências de produção de dados, usuários de dados do governo,
sector privado e organizações não-governamentais pode ser feito através de diálogos e
consultas entre usuários e produtores de estatísticas. Numa fase a posterior, a disseminação da
ENDE e advocacia para incentivar apoio para a sua implementação é um compromisso
importante.
Advocacia de nível regional e compromisso político também servem como um factor positivo
para encorajar países a desenvolver as suas ENDEs como no caso da CARICOM em que o
Plano de Acção para Estatísticas da região aprovado na Conferência dos Chefes de Governo
da CARICOM reforça a exortação para os Chefes de Estado das Caraíbas apoiarem o
desenvolvimento da ENDE e da RSDS.
Baixar os custos de recolha, processamento e divulgação de dados.
O custo associado à criação de um “sistema estatístico” padrão está longe do alcance da
maioria dos SIDS. Esforços deviam ser empreendidos para reduzir os custos de estatísticas.
Existem duas formas que podem ser seguidas:
•

Uso de dados administrativos como fontes alternativas. Na maioria dos SIDS, os
dados administrativos dos ministérios de execução tais como os da saúde, educação,
estatísticas vitais e agricultura não são devidamente usados na planificação do
desenvolvimento e formulação de políticas. Se a qualidade de dados administrativos
for garantida, estas seriam boas fontes alternativas de informação e em parte podiam
substituir os dados de inquéritos onerosos. Também reduziria a sobrecarga sobre os
inquiridos em países com pequenas populações. Contudo, melhorias significativas
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devem ser feitas para assegurar que os dados administrativos sejamo adequados à
utilizaçao. Relações estreitas e coordenação entre os ministérios de execução e INEs e
um processo de integração de todos produtores de dados no SNE devem ser
estabelecidos. Memorada de entendimento devem ser estabelecidos com produtores
chave de dados oficiais de modo que os INEs tenham acesso permanentemente às
bases
de
dados
administrativos.
•

Adaptar os instrumentos usados na recolha, processamento e divulgação de
dados para fins dos SIDS. Pesquisas metodológicas para definir abordagens menos
dispendiosas e mais convenientes para inquéritos nos SIDS estão disponíveis.
Inquéritos multi-uso e questionários adaptados segundo padrões e classificações
internacionalmente aprovados, por exemplo, actualmente são adoptados por alguns
SIDS do Pacífico o que resultou na redução substancial nos custos de inquéritos1.
Uma melhor utilização das TICs para a recolha, processamento e divulgação de dados
pode contribuir para a redução de custos. Recomenda-se parcerias com universidades
e agências de pesquisa de modo a identificar e testar instrumentos adequados e
adaptados à estatísticas tomando em consideração constrangimentos atinentes à
pequenas populações e orçamentos inadequados. No que tange à formação, um melhor
uso das TICs facilitaria o desenvolvimento de formação à distância de modo a tornar o
processo mais contínuo, com o apoio das instituições regionais.

Adaptar requisites internacionais ao context dos SIDS .
Os requisitos para a monitoria dos objectivos internacionaistais como Objectivos de
Desenvolvimento Sustentável devem ser adaptados aos requisitos e necessidades dos SIDS
tomando em consideração as suas prioridades de desenvolvimento e capacidades de
elaboração de relatórios. O processo de adaptação podia ser conduzido ao nível regional, com
as instituições regionais a darem apoio aos SIDS e em estreita colaboração com o SNE.
Recomenda-se que os PEID especifiquem o seu processo de monitoria e de relatórios
tomando em consideração as suas prioridades nacionais e capacidades estatísticas dos seus
SENs ao mesmo tempo que se alinham com os ODS e o Percurso da SAMOA.
Desenolvimento e implementação das ferramentas específicas dos SIDS para avaliar e
monitorar a sua vulnerabilidade .
A vulnerabilidade dos SIDS tem dimensões económicas, socais e ambientais, daí que deve
criar-se sistemas de informação específica concebidos para a recolha de dados que mediriam o
impacto da vulnerabilidade. Por exemplo, seria necessário criar um sistema estatístico para
recolher dados sobre o meio ambiente e recursos naturais que muitos SIDS não têm
actualmente para medir a vulnerabilidade ambiental, incluindo sistemas para recolher dados
para informar a gestão de riscos de desastres naturais, adaptação às alterações climáticas,
gestão de resíduos sólidos e uso de energia sustentável. Para medir a vulnerabilidade
económica seria necessário informação sobre as preocupações dos SIDS tais como sobre o
turismo, exportações e importações de bens e serviços, monetárias e bancárias, migração,
remessas de dinheiro, entre outras. O quadro estatístico deve também ser criado para ajudar os
SIDS a monitorar a pobreza, trabalho, saúde, educação, segurança alimentar, nutrição, gênero
e preocupações relacionadas com cultura.
Reforço de instituições regionais com mandato sobre estatísticas de cooperação.
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Certos SIDS, sobretudo os mais vulneráveis e os que mais desafios enfrentam precisariam de
apoio estatístico contínuo para complementarem as capacidades dos seus SNEs. Devido aos
seus tamanhos relativamente pequenos e isolamento, o apoio externo de instituições regionais
e internacionais é inevitável. O modelo de cooperação estatística regional tanto no Pacífico
como nas Caraíbas provou ser eficiente no melhoramento do desenvolvimento estatístico nos
SIDS. A congregação de recursos (i.e. financeiros, humanos, técnicos, infraestrutura) ao nível
regional ajudará a compensar as limitações dos sistemas estatísticos nos SIDS.
O papel de instituições regionais com um forte mandato de cooperação estatística tais como
SPC, CARICOM e OECS é importante para manter o apoio aos SIDS mais vulneráveis. Daí
que é importante que estas instituições tenham financiamento adequado de modo a continuar
com o apoio aos SIDS que precisam. Significa que tem de haver compromisso tanto dos
estados membros assim como dos parceiros de cooperação para continuarem com
contribuições ao financiamento do trabalho estatístico das instituições regionais. Um plano de
acção concreto para a cooperação e desenvolvimento estatístico regional que esteja alinhado
com as prioridades de desenvolvimento dos SIDS é um bom instrumento de financiamento
que reflectiria as necessidades estatísticas dos estados membros com monitoria e avaliação
regulares dos resultados e preocupações emergentes. Parte do reforço do papel das instituições
regionais na cooperação estatística envolveria também a melhoria das competências do
pessoal que providencia assistência técnica sobretudo nos quadros estatísticos, metodologias e
padrões que são úteis aos SIDS e à expansão do conjunto de peritos regionais para dar apoio
aos SNE dos SIDS mediante pedido.

Recomendações para a elaboração da ENDE nos SIDS
Actualmente, apenas um pequeno número dos PEID tem uma ENDE que funciona como um
quadro para o desenvolvimento estatístico que está em consonância com os seus planos de
desenvolvimento nacional. A elaboração e a implementação efectiva de uma ENDE adaptada
às especificidades dos SIDS devia ser uma das prioridades das políticas de desenvolvimento
dos SIDS, particularmente no contexto da Agenda 2030.
As regiões do Pacífico e das Caraíbas reconheceram há bastante tempo que a ENDE é crucial
para assegurar a consecução de um desenvolvimento estatístico estratégico nos SIDS. Embora
os sistemas estatísticos dos SIDS variem nas suas características e capacidades, a ENDE
continua a ser um quadro eficiente para equilibrar as prioridades e a procura por estatísticas
com a devida consideração do tamanho, vulnerabilidades e questões específicas que
enfrentam no apoio aos planos e políticas de desenvolvimento nacional.
•

Reforço a governação do SNE:
A credibilidade do sistema estatístico está ligada à qualidade dos produtos estatísticos
e os serviços que produz; capacidade para dar os dados necessitados pelos usuários e
confiança dos usuários de dados nas estatísticas produzidas. Um bom sistema
estatístico é caracterizado por independência, transparência e integridade, muitas vezes
reflectidas na sua legislação estatística. De modo a garantir que SIDS tenham um bom
sistema estatístico, deve existir um sistema devidamente funcional para o SNE.A este
respeito, legislações estatísticas desactualizadas devem ser revistas e actualizadas o
que serviria de base legal para aperfeiçoar e melhorar a governação do SEN. A região
das Caraíbas reconhece esta necessidade e propôs uma abordagem harmonizada e
comum para a actualização das legislações nacionais estatísticas através da Proposta
de Lei Modelo de Estatísticas da CARICOM.
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•

•

•

•

Adopter uma abordagem programática na planificação estatística:
um plano de acção annual de actividades estatísticas envolvendo todos os produtores
de dados e em consulta com usuários deve ser elaborado e orçado a médio prazo (3 a 5
anos). Esta é uma componente importante da ENDE.
Promover a divulgação de dados:
A ENDE defende uma melhor divulgação de dados e acesso aberto à dados e
estatísticas de uma forma regular e oportuna. Programas na ENDE devem incluir
formas de melhorar disponibilidade e acessibilidade de dados para usuários, incluíndo
metadata e microdata.O uso das TICs facilita a divulgação extensiva de dados que
sejam de fácil acesso para os usuários. Deve também existir uma política de
divulgação para o SNE.
Diálogo com os usuários de dados:
O processo da ENDE envolve consulta alargada com usuários de dados e actores
intervenientes de modo a garantir que o SEN responderia às necessidades dos usuários
de dados. Este processo consultivo é, muitas vezes, negligenciado durante a
formulação dos planos estatísticos. É importante identificar usuários chave de dados
que contribuiriam efectivamente para as discussões sobre a lacuna de dados, qualidade
de dados, disponibilidade e no estabelecimento de prioridades estatísticas.
Promover a capacitação:
Muitos SIDS não têm a capacidade para produzir e divulgar dados que os usuários
precisam. A abordagem da ENDE dará um prognóstico das capacidades existentes e
identificar lacunas a serem sanadas e como isto seria feito de forma estratégica. Desse
modo um programa de capacitação podia ser definido. No caso dos SIDS, a
implementação do programa deve ser coordenado e apoiado ao nível regional, para
garantir soluções específicas que possam ser identificadas tais como ferramentas
comuns e a congregação de recursos. Uma questão fundamental é a sustentabilidade
do processo de capacitação.O Plano de Acção Global da Cidade do Cabo para Dados
do Desenvolvimento Sustentável identifica especificamente como uma estratégia a
mobilização de recursos e coordenação de esforços para capacitação em matérias
estatísticas.

Ferramentas:
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
Boas Prácticas:
SNDS des Comores 2015-2019
Résumé de la SNDS 2015-2019 des Comores
Cook Islands NSDS Roadmap
Cook Islands Strategy for the Development of Statistics 2015 – 2025
Vanuatu National Strategy for the Development of Statistics 2016 – 2020
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Estratégias Sectoriais para o Desenvolvimento de
Estatísticas (ESDE - SSDS)
A ENDE cobre todo o Sistema Nacional Estatístico (Ver PERCEPÇÃO), Foi elaborado
através de uma abordagem de cima para baixo em que para além das outras componentes nãosectoriais, Estratégias Sectoriais para o Desenvolvimento de Estatísticas (ESDE ou SSDS)
formam a estrutura de construção da ENDE/NSDS. As ESDE são desenhadas com base nos
mesmos fundamentos da ENDE (vide o exemplo da agricultura abaixo). O termo « sector »
aqui é usado para descrever “uma divisão vertical do foco governamental que se relaciona
com uma dada área temática ou necessidade pública – que normalmente corresponde aos
órgãos (ministérios) delegados, direcções ou agências governamentais –com áreas de
interesse, mandato e orçamento bem separados”. Estes sectores serão ministérios
governamentais (por exemplo, Ministério da Educação, saúde ou da agricultura), direcções
(por exemplo, Polícia, Migração, etc.) ou agências (por exemplo, Banco Central, Autoridade
Tributária, etc.). A identificação dos sectores irá variar de país para país dependendo das
prioridades nacionais.

Porquê que as estatísticas sectoriais são importantes ?
Estatísticas sectoriais são a ligação principal entre ENDE e os planos de desenvolvimento
nacional. O plano de desenvolvimento nacional define objectivos. Os objectivos serão
implementados e avaliados ao nível do sector. Por exemplo, se o crescimento do PIB depende
grandemente dos dados reportados pelo sector agrícola e mineiro, isso implica que estratégias
de desnvolvimento precisas serão definidas para a agricultura e mineração. Isto irá acontecer
aos níveis sectorial e nacional através de um processo iterativo. ESDE (SSDS) serão criados
de modo que cada sector jogue o seu papel na implementação do plano de desenvolvimento
nacional. Estas ESDE serão a base mais importante para a preparação das ENDEs (NSDS).

Como elaborar uma estratégia sectorial para o
Desenvolvimento de Estatísticas
A elaboração, implementação e avaliação das ESDE necessitarão de informação adequada. As
necessidades do sector serão identificadas pelos principais actors de cada sector. A ESDE
tentará responder às necessidades dos dados do Plano de Desenvolvimento Sectorial ou no
caso em que tal plano não exista, responderá às necessidades de dados do sector. Far-se-á um
diagnóstico da informação disponível e identificar-se-ão as lacunas existentes. Em muitos
casos, os registos administrativos formam a base para as estatísticas sectoriais. Uma ESDE
(SSDS) deverão ajudar na identificação dos registos administrativos existentes, compila-los
em estatísticas, identificar as lacunas de dados, capacitar, criar infraestruturas, coordenar com
o sistema estatístico nacional e disseminar para os actores intervenientes relevantes. Como
consequência, a elaboração de ENDE (NSDS) será baseada nos requisitos de informação
identificados ao nível sectorial e que resulta do plano de desenvolvimento nacional bem como
outras necessidades de dados do sector privado, organizações com fins não lucrativos,
parceiros de desenvolvimento e público em geral.
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Nesta perspectiva, a ENDE é uma síntese da ESDE. Cada ESDE, por sua vez será sujeita ao
processo de elaboração correspondente à abordagem da ENDE (NSDS). Uma síntese das
necessidades identificadas ao nível sectorial reflectirá este processo. As escolhas serão feitas
para adaptar a síntese aos recursos disponíveis.

Identificação dos sectores
Na prática, a elaboração da ENDE (NSDS) exigirá a criação de comités técnicos encarregues
de definir as necessidade estatísticas para o sector. Haverá um agrupamento dos sectores,
dado que o encargo de gestão e depois sintetizar certos comités aumenta em número. Os
agrupamentos tomarão em consideraçãoa necessidade de promover uma articulação adequada
entre os sectores complementares (educação-saúde, por exemplo) e entre instituições com o
mesmo objectivo de desenvolvimento (erradicar a pobreza, governação, igualidade do gênero,
etc.)
Uma abordagem sectorial da preparação das ENDEs (NSDSs) implica que as estratégias
sectoriais estão disponíveis quando o processo de preparação inicia. Os sectores poderão ter
definido as suas estratégias de desenvolvimento, ou o plano de desenvolvimento nacional
poderá incluir directrizes precisas para poucos sectores. Várias vezes, este será o caso para os
“pilares” em que as estratégias baseam-se.
A monitoria e avaliação dos ODS adoptados em 2015 precisarão de uma atenção especial
dado que novas áreas ligadas à várias dimensões de sustentabilidade tornam-se relevantes.
Isto deve estar reflectido na definição dos sectores e o seu agrupamento na preparação das
ENDEs (NSDSs).

Levar em consideração os constrangimentos
Preferencialmente, a preparação das ENDEs (NSDSs) deve ser feita com base nas estratégias
sectoriais, seguindo todos os passos de abordagem da ENDE. Contudo, conforme o que já foi
mencionado, o número de comités deve ser reduzido de modo que seja gerível. Sendo a
preparação da ENDE participativa, cada comité será responsável por uma série de sectores.
Os membros dos comités devem representar os actores intervenientes mais importantes
relacionados com cada sector. Dentre os actores intervenientes, os usuários são os actores são
actores importantes. Um processo verdadeiramente participativo requer a identificação e
mobilização de um bom número de participantes. A experiência mostra que graves limitações
são observadas nessa perspectiva. Isto quer dizer que na preparação da ENDE (NSDS) os
sectores que beneficiam da abordagem participativa plena deviam ser reduzidos à poucas
dimensões mais importantes na estratégia de desenvolvimento.
O processo de preparação devia ser não tão longo, não tão oneroso e não tão exigente em
termos de coordenação, síntese e tomada de decisão. O indispensável papel dos sectores deve
ser razoávelmente confrontado com estes constrangimentos. O fardo de coordenar um
processo com vários comités técnicos está longe do alcance de muitos países.

Página 116

Comité de Estatísticas Sectoriais
Constituição
Um Comité de Estatísticas do Sector (CES – SSC) deve ser formado em cada sector que
participa no processo de elaboração da ENDE. Apesar de que a ENDE deve cobrir todos os
sectores, nem todos os sectores podem ser cobertos de uma única vez devido a
contrangimentos que tem a ver com recursos. Consequentemente, alguns sectores, por
exemplo, 10 devem ser seleccionados para participarem no processo de ENDE de uma única
vez. É útil se o processo poder começar com os sectores onde os resultados podem ser obtidos
com facilidade de modo que outros sectores possam aprender dos resultados alcançados. O
CES deve ser constituído pela liderança do sector a pedido do INE. O INE deve convidar os
sectores a participarem no processo de ENDE. Cada sector deve ser liderado por um
Coordenador de Estatísticas do Sector que também será nomeado pela liderança dos
sectores.
O CES não deve ter mais do que 5 membros. Como no caso da equipa de elaboração, o CES
deve escolher o chefe da equipa e assegurar que inclui representantes da unidade de
planificação do Ministério de modo a garantir que os seus requisitos de dados estejam
incluídos no Plano do Sector.

Responsabilidades
As responsabilidades específicas do CES devem ser:
1. Submeter à aprovação pelo respectivo Sector a visão para as suas Estatísiticas do
Sector;
2. Formular metas e objectivos razoáveis para a consecução da visão proposta e submeter
ao sector para aprovação;
3. Priorizar actividades estatísticas ao longo da vigência da Estratégia Sectorial para o
Desenvolvimento de Estatísticas;
4. Advocar estatísticas no sector (com o apoio da equipa de elaboração da ENDE);
5. Identificar os grandes órgãos no sector que actualmente recolhem ou compilam
estatísticas;
6. Preparar um inventário formal dos diferentes sistemas de dados a serem operados
pelos diferentes actores intervenientes no sector;
7. Identificar os dados recolhidos, metodologia e procedimentos usados, cobertura,
disponibilidade, níveis de agregação, qualidade, frequência de actualização e utilidade;
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8. Identificar as maiores necessidades de dados relacionadas ao sector – para assistir
políticas sectoriais, agenda de desenvolvimento nacional e realização dos objectivos
regionais e internacionais;
9. Identificar as lacunas e prioridades para aborda-las em linha com as políticas
sectoriais, objectivos nacionais e internacionais;
10. Participar em reuniões consultivas e de revisão para integrar dados/informação dos
sectores/instituições;
11. Trabalhar em estreita colaboração com os consultores e/ou equipa de elaboração de
ENDE sobre as actividades da ENDE de acordo com o plano de trabalho:
•
levar
a
cabo
uma
análise
dos
actores
intervenientes;
• identificar os pontos fortes, as fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT) das
unidades estatísticas institucionais/secções em linha com as do SEN;
• elaborar visão, declaração da missão e os valores principais para a provisão
estatística
no
sector;
e
• elaborar a Estratégia do Sector para o Desenvolvimento de Estatísticas;
12. Desenhar acções estratégicas: desenvolvimento organizacional, desenvolvimento de
recursos humanos, desenvolvimento de infraestruturas das TIC, avaliação e prestação
de contas; e desenvolvimento orçamental no sector e quaisquer outros assuntos
segundo o exigido pelo Comité Inter-Agencial; e
13. Apresentar o plano ao nível sectorial para alcançar consenso e preparar p relatório
final a ser submetido ao IASC.

Resultados
•
•
•
•
•

Consciencialização sobre o conceito de ENDE e sua relevância
Compilação das necessidades e lacunas dos usuários
Plano de trabalho para acelerar as tarefas
Estratégia do Sector para o Desenvolvimento de Estatísticas alinhada com o Plano e
Programas de Desenvolvimento do Sector.
Relatórios de progresso do processo de elaboração da ESDE, incluindo desafios e
lições.

Prestação de Contas
O CES deve prestar contas à equipa de elaboração da ENDE e também para o
Chefe/Presidente do Sector.

Em prática
Quem e Quando
Se ainda não existir uma ENDE, a concepção de uma estratégia sectorial será integrada à da
ENDE. Se existir uma ENDE, e também haver vontade de torna-la mais integrada – a
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avaliação intercalar ou o início do processo de elaboração da próxima ENDE seriam as
oportunidades certas para incorporar uma estratégia sectorial. Dependerá se a ENDE existente
está em preparação ou se está sendo implementada.
Os vários actors envolvidos dependerão dos arranjos organizacionais que o país tiver decidido
estabelecer de modo a elaborar a sua ENDE (vide PREPARAÇÃO). A identificação
criteriosa dos intervenientes com base num “sector” claramente definido pelo país écrucial.

Come
Recomenda-se fortemente que a mesma metodologia como a que foi usada na concepção de
uma ENDE seja usada na elaboração de estratégias sectoriais (Veja-se ETAPAS DA
ELABORAÇÃO).
O caso da Agricultura, associado com a Estratégia Global para o melhoramento da agricultura
e desenvolvimento rural, pode explicar este facto.

AGRICULTURA
O sector agrícola tem enfrentado um declínio em quantidade e qualidade de dados estatísticas
desde os primórdios da década de 80. Um dos factores que contribui para isso é a falta de
integração da agricultura dentro dos sistemas nacionais de estatísticas. Este tem sido um
problema em sistemas de estatísticas descentralizadas em que os dados da agricultura são
produzidos pelos ministérios de tutela fora dos institutos nacionais de estatísticas. Para além
disso, no sector agrícola, dados estatísticos podem ser divididos entre os diferentes
ministérios, tais como os de pescas, agro-pecuária, florestas, terra e recursos hídricos. Para
além de aumentar as dificuldades de coordenação, esta forma tem contribuido para a
duplicação de estatísticas e a falta de dados harmonizados para os órgãos decisores. E as
estatísticas agrícolas têm enfrentado outros desafios tais como falta de capacidade humana,
financiamento deficitário e, duplicação de recursos entre as diferentes fontes.
A Estratégia Global para Melhorar as Estatísticas Agrícolas e Rurais reconhece que o
aperfeiçoamento de estatísticas agrícolas começa com a integração da agricultura dentro do
sistema nacional de estatísticas com a sua integração dentro das Estratégias Nacionais para o
Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE). Até este momento tem havido uma inclusão
limitada das estatísticas agrícolas na ENDE, e nos casos em que a agricultura foi incluida, a
cobertura é limitada. Os domínios da agricultura representados têm sido principalmente
produção e preços com outros domínios (comércio, marketing, recursos, consumo) ou os subsectores (florestas, pescas) não devidamente cobertas.
A integração da agricultura dentro da ENDE ocorre em todas as etapas tanto da elaboração
assim como da fase da implementação. Contudo, este exemplo centra-se nas questões que
apresentam os maiores desafios.
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Reconhecimento
O reconhecimento da necessidade do aperfeiçoamento das estatísticas agrícolas pode, muitas
vezes, ser apresentada pelo Ministério da Agricultura, estimulada pela procura por estatísticas
agrícolas de qualidade pelos usuários. Ao exemplo de Moçambique, devido a grande pressão
e solicitação para o sector providenciar dados fiáveis e oportunos para a formulação de
políticas (por exemplo, a iniciativa presidencial da Revolução Verde). Contudo, o instituto
nacional de estatística devia ser informado sobre o processo o mais cedo possível. Em alguns
países o INE lidera o processo em conjunto, na preparação do plano, com o ministério de
agricultura relevante; enquanto que em outros países, este processo é mais autónomo. Em
Moçambique, por exemplo, a inclusão do sector agrícola foi facilitado nos termos da lei de
estatísticas. O Instituto Nacional de Estatística – INE tem o mandato de recolha e divulgação
das estatísticas oficiais do país, com ministérios delegados do sector, sob a supervisão do INE.
E, existe também um órgão de coordenação: Conselho Superior de Estatística.
Apesar de que o instituto nacional de estatística devia estritamente envolvido, é importante
que o sector agrícola ganhe autonomia em termos de planificação estratégica em estatísticas.
Isto pode facilitar integração dentro de todo processo de ENDE desde o momento que a
estratégia estatística do sector seja desenvolvido nos termos dos padrões da metodologia de
ENDE; o processo é conduzido pelas autoridades nacionais; e os objectivos estratégicos
respondem tanto a procura nacional assim como requisitos internacionais (incluindo o quadro
amplo estabelecido pela Estratégia Global).

Percepção
Para o sector da agricultura, em particular, identificar e envolver todos os intervenientes é
crucial. As estatísticas agrícolas, muitas vezes, são produzidas não apenas pelos ministérios de
agricultura mas também por outros ministérios sectoriais, incluindo pecuária, pescas, etc. Para
além disso, fontes importantes de estatísticas agrícolas (e entre elas, muitos dados
administrativos) inclui quasi public ou organizações do sector privado tais como órgãos de
marketing e o sector agro-industrial. Nos países pequenos, em particular, estatísticas agrícolas
podem ser incluidas como um modelo nos inquéritos do orçamento familiar. Cobrindo todos
os intervenientes assegurará a consideração do conceito abrangente de agricultura ( o conceito
chave da Estratégia Global) que inclui as dimensões sociais e ambiental, bem como a
económica.
O plano do sector deve dar explicação sobre a melhoria das estatísticas necessária para
cumprir com as necessidades dos usuários ao nível nacional: para a formulação de políticas,
monitoria e avaliação dos planos agrícolas e rurais, estratégias de redução da pobreza, e
planos nacionais de investimento (tais como CAADP em África), e também para responderà
procura internacional, sobretudo para cumprir com as necessidades de monitoria de
indicadores de políticas intenacionais. Nos termos da Estratégia Global, os países irão
preparar as avaliações nacionais descrevendo o que é necessário para desenvolver ou
actualizar os Planos Estratégicos do Sector para Estatísticas Agrícolas e Rurais (SSPARS) e a
assistência técnica e formação, estes países precisarão de proceder deste modo. As avaliações
nacionais providenciarão a informação necessária para priorizar as actividades de
desenvolvimento de capacidades nos países e para os países seleccionarem áreas críticas para
intervenção.
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Preparação
O que é também importante é garantir que a preparação do plano das estatisticas do sector é
levado a cabo no âmbito das estruturas de coordenação existentes, onde as mesmas estão
criadas. Embora o sector agrícola devia liderar o processo, o envolvimento do INE é
importante para a coordenação e assegurar que o potencial dos inquéritos não-agrícolas para a
recolha de dados agrícolas aconteça. Por exemplo, os grupos de coordenação existentes tais
como Conselho Superior de Estatísticas devem ser envolvidos com o sub-comité sectorial
sobre a agricultura que lidera o desenvolvimento do plano.
Onde uma estrutura da ENDE estiver criada a opção é desenvolver o plano do sector sob um
grupo ou sub-grupo de trabalho de estatísticas agrícolas. Neste caso a aprovação do plano
seria através do processo criado para a ENDE. Em todos os casos, a estrutura organizacional,
particularmente ao nível da equipa de elaboração, devia incluir todos os ministérios/entidades
responsáveis pelas estatísticas agrícolas, não apenas o Ministério da Agricultura. No caso em
que a equipa de elaboração é constituida por funcionários de diferentes ministérios, poderá ser
necessário assegurar compromisso e garantia do tempo dos funcionários um processo mais
formal, tal como um memorando de entendimento entre a agência que lidera e os ministérios
que participam.
No Malawi, por exemplo, a estrutura é alargada e inclusiva, com o comité de revisão,
chamado Fórum de Estatísticas Agrícolas (ASF), conjuntamente dirigido pelos Directores do
INE e do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar. O ASF junta todos os
especialistas técnicos relevantes dos vários ministérios sectoriais da agricultura, especialistas
do INE, com particular interesse pelas estatísticas agrícolas (tais como contas nacionais), bem
como peritos de organizações não-governamentais nacionais, que produzem estatísticas
agrícolas tais como FEWSNET, e usuários interessados como a MET Service, instituições
académicas nacionais, tais como a Universidade de Agricultura e Recursos Naturais de
Lilongwe, e organizações internacionais. Parceiros de recursos estão também representados
através do comité de coordenação dos doadores nacionais.

Desenvolvendo o Plano
O plano estratégico do sector deve sempre se encaixar dentro da ENDE em preparação ou a
existente. Daí que pode não ser necessário desenvolver uma visão e missão separadas dado
que isso pode levar a um conflito de orientações para o sector da agricultura em relação ao
sistema nacional de estatísticas.
Para o sector agrícola, o conjunto de dados principais mínimos estabelecido na Estratégia
Global deve ser analisado. Os itens dos dados principais são aqueles que são importantes para
a produção agrícola global e consequentemente para relatar ao sistema internacional de
estatística. Estes itens devem ser analisados quando se cria o quadro e objectivos estratégicos
para o plano estatístico do sector. Os itens dos dados principais e produtos agrícolas para
recolha, determinados pelos países, por sua vez, darão as estratégias para a recolha e análise
de dados estatísticos; e desenvolvimento de recursos humanos e materiais. Os planos do
sector devem, por isso, considerar os aspectos do sistema estatístico que devem ser criados
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para permitir integração, incluindo mecanismos de coordenação, sistemas comuns de
divulgação, etc.

Implementação do Plano
O compromisso deve estar presente em todas as etapas do plano: desde a elaboração até a
implementação, particularmente para validar a avaliação e decisão sobres as prioridades
durante a fase de elaboração altura em que conflitos de prioridades concorrentes podem ser
discutidos e mobilizar-se apoio.
A implementação do plano estratégico do sector começa com a sua aprovação como parte da
ENDE, ao mais alto nível como no Conselho de Ministros. Se isso não for possível, a
aprovação pelo Ministro da Agricultura com acordo para a sua incorporação na ENDE pelo
Presidente do Instituto Nacional de Estatística, é uma segunda opção. Compromisso ao mais
alto nível possível é garantia de que não apenas a ENDE mas também os planos do sector
serão apropriados pelo país. Em qualquer dos dois casos, o compromisso e engajamento do
presidente do instituto de estatística no INE ou no Ministério é crucial sendo que esta será a
pessoa para fazer advocacia para aprovação e apoio do Conselho de Ministros ou Ministério
da Agricultura.
A advocacia, que é muitas vezes relegada até ao fim do processo, apósa finalização do plano,
mas como o compromisso, é necessárioem todas as etapas da elaboração e implementação.
Não obstante as estatísticas agrícolas serem, muitas vezes, estatísticas do sector com maior
necessidade de desenvolvimento, é importante que as estatísticas sejam consideradas como
sendo, no seu todo, uma entidade nacional de apoio a políticas nacionais de desenvolvimento,
do que sector por sector. É obvio que pelo facto de as estatísticas agrícolas muitas vezes
estarem fora do sistema nacional de estatísticas, que pode ser uma fraqueza em termos de falta
de recursos para estatísticas agrícolas e capacidade limitada e recursos humanos para a
recolha, análise e divulgação de dados estatísticos.
Uma falta de visão para apoiar a todo sistema estatístico pode ter um impacto nas decisões de
longo prazo para o financiamento de todo sistema estatístico do orçamento do estado.
Quaisquer mecanismos existentes para coordenação entre o governo e os parceiros de
recursos deve ser revisto nesta perspectiva. Uma dispersão de coordenação de parceiros de
recursos pelo sector pode ser prejudicial a todo o apoio ao desenvolvimento estatístico dos
países.
A importância e a necessidade por advocacia e compromisso contínuos não devem ser
subestimados. Não é apenas crucial para os recursos mas também há inevitavelmente uma
mudança política que leva à necessidade de uma advocacia contínua e a re-aprovação do
plano do sector.
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Âmbito da Agricultura e Estatísticas Rurais nos termos da
Estratégia Global para Aperfeiçoar Estatísticas Agrícolas e
Rurais
Tradicionalmente o âmbito de estatísticas Agrícolas e Rurais tem sido limitado à dimensão
económica para cobrir empresas envolvidas em actividades de produção e os rendimentos daí
resultantes. Contudo nos termos da Estratégia Global para o Aperfeiçoamento das Estatísticas
Rurais e Agrícolas foi proposto um quadro amplo para a agricultura. Isto coloca as actividades
económicas da agricultura num contexto mais amplo, fazendo a ligação às dimensões
ambientais e sociais da agricultura que afectam e são afectadas pelas actividades de produção
agrícola. Nos termos destas dimensões (Banco Mundial et al., 20110, a dimensão económica
cobre a produção agrícola, mercados e rendimentos das explorações agrícolas e não-agrícolas.
A dimensão social cobre a necessidade de reduzir o risco e vulnerabilidade, incluindo
segurança alimentar e assuntos relacionados com o gênero; e a dimensão ambiental aplica-se à
sustentabilidade do sector e para a prestação de serviços ambientais.
Existem nomenclaturas que podem ajudar na criação do âmbito da agricultura. Contudo, deve
sublinhar-se que o conceito da agricultura no âmbito da Estratégia Global expande o alcance
da agricultura para além das nomenclaturas tradicionais já que também inclui certos aspectos,
mas não todos, de floresta e agrofloresta, pescas e uso da terra e água. Estes aspectos
limitados incluem os geo-espaciais da terra, aspectos de florestas e agroflorestas relacionados
tanto com a produção de produtos florestais assim como o interface entre florestas e
agricultura como uma área de impacto ambiental; aquacultura e actividades piscatórias, tais
como produção, emprego e informação sobre segurança alimentar; e uso de água para
propósitos agrícolas. A responsabilidade da recolha de tais dados podia ser seja do INE ou de
outra entidade governamental mas com supervisão e coordenação do sistema nacional de
estatística.
As nomenclaturas existentes incluem o Padrão Internacional de Classificação Industrial das
Actividades Económicas (ISIC) que é usado para determinar o âmbito recomendado dos
censos agrícolas e permite fazer relatórios sobre a produção agrícola contra o Sistema
Nacional
de
Contas
(SNA):
•
•
•
•

Grupo 011 cultivo de culturas, Mercado de horticulturas e jardinagem.
Grupo 012 que tem a ver com a criação de animais.
Grupo 013 relacionado com a produção de culturas e agro-pecuária.
Grupo 0502 Aquacultura.

Note-se que alguns países também recolhem dados sobre actividades piscatórias no sector
familiar no censo agrícola, apesar de que esta actividade não esteja no âmbito do censo, onde
este é importante para a economia:
A Classificação Central do Produto (CPC) dá um padrão internacional adicional, e CPC2.0
faz emendas das áreas da agricultura, florestas, pescas e alimentação. Para fazer relatórios
sobre estatísticas ambientais o Sistema Integrado de Responsabilização Económica Ambiental
(SEEA) deve ser o ponto de partida.
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Ferramentas:
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
SDMX Activities in Statistical Subject-Matter Domains
ISIC 3.1
Building the System of National Accounts - strategy
SPARS final
Tourism final stat dev plan
Boas Prácticas:
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
South Africa: Developing an Agricultural Statistics Strategy
All documents_ FAO Technical meeting_Developing Sector Strategic Plans for agriculture
and rural statistics (SSPARS) and integration into the NSDS
Mozambique_Mozambican Agricultural Master Plan (approved by Statistics High Council
chaired by the Prime Minister)
Peru_Sector Strategic Plan for Agriculture and rural statistics versus annotated outline
República Dominicana - Plan Estadístico Nacional (PEN)
Rwanda_NSDS_2009-14_sector strategies (see p.48)
Uganda_bureau of statistics sector strategic plan for statistics
Uganda - examples of results in statistics sectors
Santo Domingo : Plan de Trabajo Fortalecimiento Estructura Estadística Medio Ambiente
2008 SNA
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Estratégias Subnacionais para o Desenvolvimento de
Estatísticas
Nas Directrizes da ENDE, o termo “subnacional” é relativo a uma região ou território dentro
de um país, abaixo do nível nacional. Do outro lado, o termo “regional” é usado para
caracterizar um grupo de nações (vide Estratégias Regionais para o Desenvolvimento de
Estatísticas). Para países com tamanhos variados e divisões administrativas diferentes, um
sistema estatístico subnacional pode ser um elemento importante do Sistema Estatístico
Nacional. A importância das estatísticas subnacionais depende da existência de
subpopulações. Uma subpopulação pode ser relevante ao sistema estatístico se esta for parte
da população nacional que vive dentro da mesma subdivisão geográfica e/ou administrativa
de um território nacional. Dependendo da divisão administrativa do país, territórios
subnacionais podem ser denominados de estados federais, países, municípios (governorates),
províncias ou distritos, entre outros termos de denominação. Em algumas circunstâncias, estes
órgãos subnacionais podem ser soberanos em relação ao governo central e têm prioridades
próprias, têm tipos de instituiçõesdiferentes e têm níveis de capacidades diferentes. É,
portanto, importante que cada um destes territórios subnacionais desenvolva sua própria
estratégia para o desenvolvimento de estatísticas de modo a melhor abordar questões únicas
dos seus territórios. Questões transversais dos territórios serão posteriormente abordadas ao
nível nacional através da Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE).

Porquê que os sistemas estatísticos
subnacionais importam ?
•
•
•
•

•

Estratégias de desenvolvimento estão a ser cada vez mais elaboradas e implementadas
aos níveis subnacional e local.
Estratégias de desenvolvimento de nível global, regional, nacional e local dependem
dos perfis precisos da população.
Existe uma forte procura por dados desagregados de modo a providenciar uma boa
base de políticas direccionadas à segmentos específicos da população.
A erradicação da pobreza requer documentação precisa sobre a identidade e
localização das pessoas pobres de modo a fazer-se decisões programáticas e de longo
prazo direccionadas à áreas geográficas específicas.
Se não forem devidamente identificadas, o rápido crescimento económico pode
esconder incidências de pobreza e desigualidades que podem ser prevalecentes ao
nível subnacional.

Como elaborar uma Estratégia Subnacional
para o Desenvolvimento de Estatísticas
Segundo observado anteriormente, territórios subnacionais variam de formatos de país para
país. Isto pode implicar diferenças entre os planos subnacionais de desenvolvimento e os
planos de desenvolvimento estatístico subnacionais. Sem necessariamente significar que haja
uma abordagem uniformizada, a Estratégia Subnacional para o Desenvolvimento de
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Estatísticas pode ser elaborada em cinco fases e incorporada no processo da ENDE da
seguinte forma: (i) criando parcerias e adoptando princípios estratégicos; (ii) classificando
unidades territoriais; (ii) criando necessidades de avaliação; (iv) criando quadro de produção,
e (v) integrando a Estratégia Subnacional para o Desenvolvimento de Estatísticas dentro da
ENDE.

1.

Criando

parcerias

e

adoptando

princípios

estratégicos

A elaboração de dados subnacionais deve ser um esforço conjunto sempre que possível e, ao
mesmo tempo, parcerias eficientes podem ser criadas. Essas parcerias irão promover a
participação local e aumentar o uso e fornecimento de dados da comunidade, contudo,
tomando em consideração as diferentes necessidades, circunstâncias e capacidades. Espera-se
que todas as partes envolvidas respeitem os princípios da subsidiária durante a implementação
das actividades estatísticas subnacionais. O processo de realização de esforços conjuntos
inclui:
1.1. Processo de parcerias
•
•

•
•
•

Rever todos os actos lesgislativos com posições explícitas ou implícitas sobre sistemas
estatísticos subnacionais
Definição de categorias dos maiores actores intervenientes: decisores aos níveis
nacional, sectorial, local; usuários e produtores de dados a todos os níveis, incluíndo
organizações internacionais, regionais e estrangeiras; instituições locais – formais e
informais; academia e grupos de pesquisa; peritos da mídia e comunicação social
Identificação e alistagem de potenciais parceiros em cada categoria
Alavancar sistemas de gestão baseados na comunidade
Preparar um quadro de parceria.

1.2. Princípios Estratégicos
Sob coordenação do SEN, certos princípios orientadores serão acordados pelos parceiros para
complementar e reforçar a elaboração do sistema estatístico subnacional que estejam em
perfeita coerência com mecanismos estatísticos e institucionais.
1. Delimitação jurisdicional – Um sistema subnacional poderá ser definido por área
geográfica, grupos de interesse ou quadro institucional
2. Reconhecimento Legal - Estatísticas Nacionais ou subnacionais operam
reconhecendo as agências estatísticas subnacionais existentes na qualidade de
compiladoras principais e/ou guardiãs de estatísticas subnacionais
3. Subsidiaridade de dois sentidos - Identificar actividades que são melhor conduzidas
por agências subnacionais e as que são melhor conduzidas pelo SEN ou estatísticas
sectoriais
4. 4Participação estatística - Reconhecendo responsabilidades de vários grupos da
sociedade local na recolha e produção de dados seja isso feito formal ou
informalmente
5. Relevância Local - Avaliar a disponibilidade e qualidade dos dados subnacionais com
relação à satisfação dos objectivos do desenvolvimento subnacional.
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2. Classificando unidades territoriais
Estratégias subnacionais serão desenhadas com base na estrutura hierárquica da administração
local. A existência de tais classificações torna fácil a identificação de áreas subnacionais e
avalia a disponibilidade de estatísticas subnacionais. É importante determinar se essas
classificações:
•
•
•
•

Cobrem todas unidades territoriais no país
Não se limitam a um nível particular da estratificação administrativa do país
Não são redundantes
Cobrem e tratam as unidades territoriais de forma igual

3. Avaliação das Necessidades
A elaboração de uma estratégia estatística subnacional deve assegurar que as necessidades dos
usuários das estatísticas estão satisfeitas através de:
1. Identificando usuários de estatísticas subnacionais: os já identificados no sistema
estatístico nacional; usuários locais interessados em estatísticas locais; organizações
internacionais interessadas no desenvolvimento comunitário; blocos económicos
regionais cujo mandato inclui actividades trans-fronteiriças tais como comércio,
migração, epidemias, paz e segurança, etc.
2. Estabelecendo categorias de necessidades: para além das necessidades identificadas
na ENDE, necessidades das áreas especiais locais devem ser identificadas com o
propósito de cobrir todos os objectivos de desenvolvimento e gestão. Procedendo
deste modo, pode criar-se um equilíbrio entre as agendas globais, regionais, nacionais
e locais
3. Indicadores subnacionais a serem produzidos: para cada necessidade ou categoria
de necessidades, deve elaborar-se uma lista de indicadores e metadata. É importante
realçar que uma necessidade particular pode exigir vários indicadores e um indicador
poderá igualmente ter várias necessidades
4. Identificando lacunas de dados: identificar quais indicadores podem ser produzidos
entre os acima selecionados ao mesmo tempo que se determina se os indicadores estão
disponíveis regularmente ou aum certo nível espacial ou subnacional. Dados podem
ser adquiridos de arquivos admnistrativos de instituições públicas ou de arquivos de
informação e dados públicos pertencentes a privados. Os dados precisam de passar por
uma avaliação de qualidade e verificação da confidencialidade antes do uso
5. Verificação das necessidades: Um processo de verificação das necessidades locais
deve ser realizado ao nível local

4. Criando o quadro de produção
Na determinação do quadro para a produção de estatísticas subnacionais há necessidade de se
reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos que se diferem nas várias agências estatísticas
em todo o país em termos de alocação de pessoal, conhecimento e infraestruturas estatísticas e
técnicas. Para além disso, oportunidades e ameaças poderão surgir das diferentes funções
desempenhadas por várias instituições em todo sistema estatístico nacional.
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Por exemplo, com relação a um inquérito realizado em um área local específica, a
metodologia pode ser desenhada ao nível central do SEN; a recolha de dados no terreno pode
ser realizada pela agência estatística da área local; a supervisão do inquérito pode ser feita a
um nível mais alto por um instituto subnacional de estatísticas; a validação e processamento
pode acontecer numa entidade subnacional diferente, etc.

5. Integrando a Estratégia Subnacional para o Desenvolvimento de
Estatísticas dentro da ENDE
Enquanto se identifica as necessidades de dados subnacionais, deve ser estabelecida uma
distinção entre duas categorias do entrecruzamento das necessidades: as de interesse local e as
de relevância nacional. Para a primeira categoria, governos locais devem ser encorajados a
elaborar suas Estratégias Subnacionais para o Desenvolvimento de Estatísticas (SubENDE).
Isto poderá igualmente incluir entidades locais que sejam soberanas em relação ao governo
central. A SubENDE irá no fim dar subsídios ao processo da ENDE.
A segunda categoria inclui necessidades que são comuns à todas ou muitas áreas locais ou que
estão relacionadas à uma área específica que é considerada de interesse nacional. Estas
necessidades devem ser identificadas ao nível nacional em consulta com os órgãos
subnacionais e locais. A componente subnacional geral da ENDE resultará tanto das
Estratégias Subnacionais para o Desenvolvimento de Estatísticas consolidadas e a
componente subnacional elaborada ao nível nacional.

Ferramentas:
ABS Corporate Plan
Statistics New Zealand Strategic Plan 2010-20
Germany_Strategy and Program Plan for the period 2012 to 2016
ISIC 3.1
Corporate Business Plan - Statistics Canada
Pakistan_Statistics reorganization Act
UN: Tool and compendium of case studies in integrated approach to economic statistics
SDMX Activities in Statistical Subject-Matter Domains
Boas Prácticas:
Mainstreaming sectoral statistical systems in Africa- AfDB -Intersect-PARIS21
Estrategia de colaboración Jalisco – INEGI
All documents_ FAO Technical meeting_Developing Sector Strategic Plans for agriculture
and rural statistics (SSPARS) and integration into the NSDS
Mozambique_Mozambican Agricultural Master Plan (approved by Statistics High Council
chaired by the Prime Minister)
Peru_Sector Strategic Plan for Agriculture and rural statistics versus annotated outline
Philippine Statistical Development Programe (PSDP)
Philippines_The PSS at the subnational level
Philippines PSDP_local statistics_committment
Rwanda_NSDS_2009-14_sector strategies (see p.48)
South Africa: Developing an Agricultural Statistics Strategy
Uganda_bureau of statistics sector strategic plan for statistics
Uganda - examples of results in statistics sectors
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2008 SNA

Estratégias Regionais para o Desenvolvimento de
Estatísticas
A integração regional ou os processos de cooperação perseguem objectivos diferentes tais
como o alcance da integração económica e monetária, criando uma zona de comércio livre,
incrementando a cooperação de modo a promover o desenvolvimento sócio-económico, entre
outros; ou a combinação de todos os aspectos retromencionados. Independentemente do
objectivo, tais processos requerem indicadores estatísticos comparáveis baseados em
metodologias harmonizadas com os outros países. Daí que afigura-se importante criar um
Sistema de Estatísticas Regional (SER) eficiente, que poderá ser auxiliado por uma
Estratégia Regional para o Desenvolvimento de Estatísticas (RSDS/ERDE)

O que é uma RSDS/ERDE?
Uma Estratégia Regional para o Desenvolvimento de Estatísticas (RSDS/ERDE) é um plano
director para o desenvolvimento de estatísticas regionais. Não se trata de um contrato mas sim
um guião de boas práticas na cooperação regional em estatísticas. Está ligada às prioridades
nacionais e regionais é compatível com as NSDS (ENDE) dos estados membros. Adopta os
princípios das NSDS (ENDE) e foi criada com o objectivo de responder aos objectivos
específicos das políticas regionais.
A elaboração da RSDS (ERDE) poderá ser liderada por um Comité Directivo regional de
estatísticas com o apoio do secretariado da unidade estatística de uma organização regional
(por exemplo, ASEAN, CAN, SADC, SPC) (1). Estados membros devem aprovar as RSDS
(ERDE) assegurando que estejam alinhadas com a agenda de desenvolvimento regional e em
consonância com as prioridades nacionais. É importante adoptar a RSDS (ERDE) e ter a sua
implementação apoiada ao nível político mais alto na região e sub-região.
(1) Association for Southeast Asian Nations (ASEAN), ComunidadAndina (CAN), Southern
African Development Community (SADC), Secretariat of the Pacific Community (SPC).
O objective de elaboração de RSDS (ERDE) inclui:
•

Responder aos requisitos estatísticos da agenda de desenvolvimento regional, sem
violar a soberania nacional dos países, dado que a agenda de desenvolvimento regional
inclui prioridades que foram identificadas e acordadas pelos estados membros. Alguns
dos dados que ajudam no fornecimento de informação à agenda de desenvolvimento
regional podem não estar disponíveis nos estados membros, e se os mesmos estiverem
disponíveis, podem não ser necessáriamente comparáveis entre os países. As RSDSs
(ERDEs) são instrumentos adequados para atacar este desafio e ajudar a reduzir as
lacunas
do
desenvolvimento
estatístico
entre
estados
membros.

•

Garantir comparabilidade de dados em todos os estados membros: A formulação,
implementação e monitoria de políticas regionais poderiaExigir dados harmonizados e
comparáveis em todos os estados membros. A RSDS (ERDE) identificaria estratégias
regionais e actividades que harmonizariam enquadramentos conceituais, métodos e
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ferramentas para garantir a comparabilidade de dados. Incluiria igualmente a adopção
de regulamentos estatísticos vinculativos, em cumprimento das recomendações e
padrões
internacionais.
•

Reforçar ligações e convergências entre níveis regionais e nacionais, visto que
RSDS (ERDE) implica cooperação e colaboração entre estados membros.

•

Conjunto de competências estatísticas, conhecimento e recursos ao nível regional.
Um dos aspectos do valor acrescentado da cooperação estatística que deveria ser uma
parte crucial da RSDS (ERDE) é a identificação e agrupamento de recursos humanos
com competências e conhecimento estatístico (por exemplo, demógrafo, contabilista
nacional, perito em pesquisas, especialista em gênero, etc.) necessários na região.
Estes peritos serão destacados para os países membros onde os seus serviços
específicos são precisos. Alternativamente, peritos estatísticos regionais poderiam
partilhar seu conhecimento através da realização de actividades de capacitação em
centros regionais de formação. Esta abordagem reveste-se de interesse particular para
países
pequens
(i.e.
SIDS).

•

Permitir o desenvolvimento de ferramentas estatísticas e serviços ao nível
regional que tem maior custo benefício do que ao nível nacional. Igualmente,
contribui para o reforço de competências estatísticas e promove harmonização.

•

Facilita, coordena e reforça representação com relação aos parceiros externos. A
RSDS inclui estratégias que reforçam as relações e engajamento dos países membros
com os parceiros de desenvolvimento e a comunidade estatística internacional no seu
todo. Define igualmente a posição comum da região nos fora internacionais.

•

Destaca a colaboração sul-sul como uma forma de reforço da capacidade estatística
em toda a região e facilita a partilha das melhores práticas.

•

Serve de quadro para a implementação e monitoria dos ODS (Agenda 2030) ao
nível regional. Para alguns países como os pequenos estados insulares em
desenvolvimento (SIDS), uma abordagem regional para a manutenção e continuação
de operações estatísticas para a produção de estatísticas oficiais faz mais sentido dada
a escassez de recursos financeiros e humanos disponíveis, sobretudo na
implementação e monitoria dos ODSs. A RSDS (ERDE) podia ser um quadro em que
países membros podiam cumprir com os requisitos dos ODS e ao mesmo tempo
garantir consistência com as prioridades nacionais e regionais e tomar em
consideração
as
capacidades
existentes.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE
RSDS (ERDE)
A RSDS (ERDE) adopta a metodologia empregue na formulação da NSDS (ENDE). Osprérequisitos chave na elaboração de uma RSDS (ERDE) inclui uma revisão e avaliação alargada
do estado actual do sistema estatístico regional, o seu ambiente organizacional e institucional,
disponibildade de recursos, requisitos de dados para cumprir com os objectivos da agenda do
desenvolvimento regional e um diagnóstico das capacidades dos sistemas estatísticos
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nacionais dos estados membros. A avaliação deve também levar em consideração a
capacidade e prontidão.
A RSDS (ERDE) envolve:

•Uma forte vontade política e validação pelas autoridades nacionais em todas as fases do
processo.
•Criação de um processo geral, que cobre todo sistema estatístico regional com os seguintes
actores principais: a organização regional e suas autoridades, os SENs incluindo os institutos
nacionais de estatíticas (INEs) e autoridades relacionadas dos países membros e os usuários
nacionais, internacionais da informação estatística regional.
• Uma metodologia participativa envolvendo todos os actores chave, conduzidos pela
unidade estatística do órgão regional, onde a mesma existe, que tenha um mandato para levar
a cabo cooperação específica de trabalho com as autoridades do SEN dos países membros
•Uma organização baseada em fase: i.e., roteiro, elaboração, preparação, avaliação de RSS,
a validação, estratégia, formulação, acção, planificação e cálculo de custos, implementação e
monitoria e avaliação.
A abordagem de RSDS (ERDE) poderá ser bem sucedida com: i) um grande compromisso
político ao mais alto nível na região e nos países, ii) um diálogo construtivo entre os
produtores e usuários de dados aos níveis nacional e regional; iii) a mobilização dos recursos
necessários; iv) coordenação e colaboração contínuas com os parceiros técnicos e financeiros;
e (v) a monitoria regular da implementação da RSDS (ERDE) por uma organização regional
reconhecida que prestaria contas aos países membros.
O processo ERDE deve, ultrapassando constrangimentos nacionais, tomar em consideração
uma visão regional e novos actores, tais como as autoridades e agências do sistema da
integração. A consulta, devidamente feita, não é apenas levada a cabo dentro das fronteiras
nacionais, deve acontecer para além das fronteiras, entre os países membros na região e as
autoridades regionais.

NSDS e RSDS (ERDE):PROCESSOS COMPLEMENTARES
A NSDS (ENDE) e a RSDS (ERDE) deviam ser processos complementares e cada um deve
tomar em consideração os requisitos e actividades do outro. A NSDS (ENDE) deve incluir
actividades de modo a produzir os dados necessários ao nível regional, e a ERDE deve
reconhecer os constrangimentos e limitações colocados nos países ao nível nacional e as suas
necessidades no desenvolvimento da capacidade estatística.Em muitos casos a RSDS (ERDE)
será elaborada num contexto em que asNSDSs (ENDEs) já existem nos estados membros. A
adopção da RSDS implicará, portanto, a revisão ou actualização das NSDS dos estados
membros de modo a incorporar os compromissos do país articulados na RSDS.
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As iniciativas tendentes a responder aos requisitos de informação do órgão regional estarão
reflectidas nas NSDSs (ENDEs) existentes ou nas em forja. Obviamente, isso garantirá que a
informação estatística produzida nos países membros seja considerada comparável através de
metodologias harmonizadas, enquanto coordenando a disponibilidade dos dados de acordo
com um calendário bem definido.
Ademais, os requisitos de dados para monitorar a Agenda 2030 sobre o desenvolvimento
sustentável afectariam as RSDSs e NSDSs existentes. Os processos de monitoria ao nível
regional poderão ter de ser revisitados de modo a tomarem em consideração os compromissos
da região no que tange aos ODS e ao mesmo tempo assegurarem que estejam alinhados com
os planos e prioridades dos países membros. Para algumas regiões com estratégias estatísticas
para produzir dados para os ODMs, abordagem semelhante poderá ter de ser empreendida
para os ODSs. A revisão das estratégias existentes ou a formulação de novas deve,
preferencialmente, acontecer em 2016, junto com as mudanças que irão acontecer nas NSDSs
(ENDEs) dos estados membros para o mesmo fim. Os INEs e as unidades estatísticas
regionais devem fazer consultas o mais cedo possível nesta perspectiva e logo preparar o
processo de revisão.
A questão complexa dos países que ainda não têm uma NSDS (ENDE) mas que pretendam
aderir à RSDS (ERDE) será tratada na próxima actualização das Directrizes da NSDS
(ENDE). Igualmente, recomendação específica para os países estados membros que
pertencem a várias organizações regionais será integrada nas Directrizes da NSDS a serem
publicadas pelo consórcio PARIS21 no final de 2016.
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Na prática
A organização geral do trabalho deve ser definida no roteiro. No contexto do quadro regional,
deve especificar quem são os actores, definir o trabalho a ser realizado e o calendário de
implementação.

Agradecimento, Reconhecimento, Percepção
A autoridade do órgão de integração recebe um mandato dos Presidentes dos países membros
da área para organizar o sistema estatístico regional. Seria um órgão executivo que decide que
trabalho a ser levado a cabo e supervisiona-lo.

No entanto, dado que os países têm de responder como uma prioridade às suas autoridades
nacionais, deve assegurar-se coordenação com a autoridade do SEN dos países e também
através da presidência da comissão de estudos estatísticos regionais se tiver sido criada. Deste
modo, coordenação entre a Região e Nações é assegurada em todo trabalho dedicado à
elaboração da RSDS (ERDE).

A experiência adquirida no processo usado para a elaboração das NSDSs (ENDEs) nos países
em desenvolvimento deve ser adoptado no processo de definição do programa de operações a
serlevado a cabo. Deve organizar-se consultas entre os actores estatísticos nacionais e actores
estatísticos regionais, num processo contínuo entre países e região. De modo a informar sobre
o processo e assegurar bom entendimento e reduzir custos, workshops de grande invergadura
ou seminários podem ser organizados exclusivamente durante as fases importantes do
processo seguidos para elaborar a RSDS (ENDE).

Preparação
Com relação a elaboração da RSDS (ENDE) (assim que a decisão tiver sido tomada), é
preciso que se faça uma distrinça entre a fase preparatória e outras fases técnicas. A fase
preparatória retromencionada cobre as seguintes tarefas:
• principalmentedisseminar a informação e fazer pedidos dentro da região de modo a
mobilizar apoio interno e parceiros
• escolher quem irá elaborar o projecto do roteiro; pode considerer-se criar o comité
directivo nesta fase
• elaboração e adopção do roteiro
• criação da equipa de gestão do projecto

Dispositivos

Organizativos

o trabalho de elaboração da RSDS pode ser levado a cabo pelos seguintes órgãos:
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• Unidade estatística nomeada pelo órgão regional, que presta contas ao órgão executivo ou às
autoridades regionais; esta unidade será responsável por gerir o processo de elaboração geral.
• Comité Nacional em cada país composto por 2 ou 3 representantes de cada SEN,
responsável pela coordenaçao com os seus respectivos SENs.
• Comissão Técnica Regional que elabora documentos e prepara as decisões a serem tomadas
e envia-nas ao Comité Directivo/Instalador.
• Comité Directivo Regional de Estatísticas que supervisiona a elaboração do processo técnico
e submete relatórios e recomendações para aprovação.
• Comissões nacionais, regionais ou internacionais de peritos, que lidam com aspectos
específicos do programa de trabalho do roteiro.
• Consultores nacionais como recursos para monitorar o processo seguido pela elaboração da
RSDS (ERDE) e lidar com aspectos específicos do trabalho sobre o roteiro.
• Grupo de usuários e beneficiaries para identificar as necessidades e os aspectos de qualidade
que eles dão prioridade.
• Este trabalho pode ser suportado, se houver necessidade, por um consultor (regional) para
dar apoio ao longo do processo.

Avaliação
O ponto de partida do trabalho que visa a elaboração da RSDS (ERDE) consistirá no estudo e
análise da informação existente, sobretudo o plano de operações do ógrão de integração e as
suas necessidades de informação. Deve-se perguntar os usuários nacionais e internacionais
sobre as suas expectativas com relação à informação regional.
Duas actividades que são cruciais e que são transversais a todo processo devem ser
planificadas:
• Criar um processo com vista a disseminar o trabalho realizado sobre a elaboração da RSDS
(ERDE). Deve reservar-se uma página web no órgão de integração para este fim.
• Definir um conjunto de operações para exalter, promover e consciencializar sobre
estatísticas regionais.
Ademais, três tipos de acções não devem ser negligenciadas durante a elaboração da RSDS
(ERDE), uma vez que todas elas acrescentam valor a uma RSDS bem sucedida:
• Disponibilizando os fundos necessários para financiar a elaboração da RSDS (ERDE) e a
sua implementação, i.e. tanto os fundos nacionais assim como os internacionais. A criação de
um sub-grupo estatístico regional de doadores, com representantes das autoridades da área de
integração, seria uma iniciativa bastante positiva.
• Elaborar um lista de requisitos na área de cooperação técnica internacional.
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• Definir os recursos humanos exigidos para implementar a RSDS (ERDE).

Visão, Estratégias e Planos de Acção
O processo de elaboração de RSDS (ERDE) pode ser concluido entre 12 a 18 meses de
trabalho. Para alcançar este objectivo, - pode adoptar-se o gráfico de Gantt:
• Elaboração e aprovação do roteiro: 2 meses.
• Elaboração e aprovação do diagnóstico: 5 meses.
• Elaboração da visão e estratégias: 3 meses.
• Escolha da estratégia reional: 1 mês.
• Elaboração e adopção do plano de acção: 4 meses.
• Criação de um processo de monitoria e avaliação.

As escolhas feitas para a elaboração do gráfico de Gantt terão de ser, primeiro lugar,
realísticas e acordadas com todos os actores estatísticos regionais.
O objectivo final da visão do sistema estatístico regional seria uma boa sincronização entre a
elaboração da RSDS (ERDE) e a elaboração da NSDS (ENDE) ou revisão.
Ferramentas:
Asia Pacific Regional Programme for Economic Statistics (RPES) - Capacity Screening
Questionnaire
Strengthening statistical services through regional approaches
Brainstorming session on RSDS (OECS)
A Pacific Island region Plan for the Implementation of initiatives for strengthening satistical
services through regional approaches 2010-2020
COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA - Planes Estratégicos Nacionales para el
Desarrollo Estadístico (PENDES)
Boas Prácticas:
CARICOM
ANDEAN COMMUNITY
SICA _Video_Advocating for strategic statistical approach in Central America_ high-level
interviewees
SICA_Regional Workshop
ASEAN
Ten Year Pacific Statistics Strategy 2011-2020
Presentation_Pacific-region-statistical-implementation-plan
PARIS21/SPC workshop on NSDS
European Statistical System_Extracts
Strategy for the Harmonisation of Statistics in Africa (SHASA)
SADC_RegionalStrategyfortheDevelopmentofStatistics2013-2018
Regional Programme on Economic Statistics for the improvement of economic statistics in
Asia and the Pacific_brochure.
Asia-Pacific: Implementation plan for the Regional Program for the Improvement of
Economic Statistics in Asia and the Pacific
SADC RSDS Final 2013
TYPSS phase 2 final draft Oct 2014
Declaracion de Punta Cana XLIII Reunion Ordinaria de Jefes (SICA)
Sistema de la Integración Centroamericana, SICA
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Ferramenta Avançada de Planificação de Dados
(ENDE/NSDS)
Contextualizaçã
Em 2016, PARIS21 introduziu a sua Ferramenta Avançada de Planificação de Dados
(ADAPT) em 5 países pilotos: Bolívia, Cambodja, Camarões, Filipinas e Ruanda. O PARIS21
está igualmente a colaborar com UNSD no seu processo de avaliação para a prontidão dos
ODS em 6 países pilotos e modificou a ferramenta de modo a se adecuar a este processo. Para
além disso, PARIS21 participou em vários seminários regionais em que apresentou esta
ferramenta.
A ferramenta ADAPT foi modificada em função das necessidades manifestadas pelos países
pilotos e continua orientada por países. A primeira metade de 2017 testemunhará a conclusão
dos países pilotos e o desenvolvimento de uma versão online livre de modo que outros países
possam aproveitar.
Existem actualmente dois modelos de planificação no software ADAPT: Plano Nacional de
Desenvolvimento
e
Desenvolvimento
Estatístico.
Plano Nacional de Desenvolvimento:
Avaliando o Quadro Lógico Nacional de Indicadores –Mapeando e reconciliando os
indicadores regionais e globais –Recolha de Dados e planificação e orçamentação.
O módulo do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) começa com o plano de
desenvolvimento actual normalmente definido pelo Ministério/Direcção de Planificação. O
PND irá contemplar uma gama de indicadores que são reportados pelos sectores de modo a
monitorar o progresso na consecução das metas e objectivos articulados no plano.
O sistema está baseado no indicador. Tudo começa com os processos envolvidos em
assegurar que um indicador possa ser computarizado. O módulo avalia elementos diferentes
tais como disponibilidade de dados; os mecanismos institucionais para o processamento de
indicadores; e, o instrumento usado para garantir os dados para esse indicador.
De interesse especial é a capacidade de reconciliar indicadores regionais ou globais, tais como
os ODS com os indicadores nacionais de modo a adecuar os requisitos de relatórios de
agências externas às prioridades nacionais. Este processo de reconciliação centra-se na
localização de indicadores globais ou regionais e criar um relatório sobre lacunas. Estas
lacunas incluem: lacunas de dados; lacunas financeiras para a recolha externa específica sobre
as quais um país compromete-se a relatar.
Uma vez as lacunas identificadas, realiza-se um processo para abordar as mesmas de modo a
incluí-las no Segundo modulo do ADAPT: Desenvolvimento Estatístico.
Desenvolmento Estatístico:
Monitoria da ENDE–Orçamentação das actividades nos termos da ENDE – Planificação em
todo sistema estatístico.
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No centro do módulo de Desenvolvimento Estatístico, está a Estratégia Nacional para o
Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE).Quando as lacunas sobre relatórios dos indicadores
de desenvolvimento tiverem sido identificadas, uma Estratégia Nacional deve ser
desenvolvida para sanar essas lacunas.O módulo de Desenvolvimento Estatístico permite que
o país defina as actividades e eventos associados à uma ENDE e orçamenta e faz a monitoria
da sua implementação. A orçamentação do plano de desenvolvimento inclui as actividades
detalhadas de recolha de dados definidas nos termos do Plano de Desenvolvimento Nacional.
Isto pode compreender inquéritos, censos e sistemas administrativos (actualmente apenas
censos e inquéritos têm um modelo para orçamentação/cálculo de custos). Para além das
actividades de recolha de dados, eventos de capacitação individual em matérias de estatísticas
podem ser planificadas e orçamentadas.
Um grande valor acrescentado do módulo do Desenvolvimento Estatistico é a capacidade de
gerar ferramentas de elaboração de relatórios on-line e visualizações sobre a implementação
da ENDE. Igualmente, funcionários responsáveis podem ser destacados para a implementação
de actividades e elaboração de orçamentos específicos baseados em actividades. A ferramenta
foi concebida para dar funcionários designados a capacidade de rapidamente visualizar a
implementação e os indicadores de desempenho de uma ENDE.
Informação Regional:
Porque ADAPT é uma solução baseada em nuvem (cloud), os países podem optar em
partilhar a sua informação ao seu critério. Isto promove efectivamente a interactividade entre
técnicos de estatísticas numa base de par-a-par. Isto poderá ser útil na harmonização dos
processos entre os países e permite a navegação em metadata importante entre os países. Para
além disso, organizações regionais destacadas para a monitoria do desenvolvimento estatístico
podem também manter um portifólio de países e analisar os planos de desenvolvimento do
país e a avaliação de indicadores e ajudar no processo de harmonização das abordagens. A
facilidade de partilha de informação em tempo real provou ser bastante útil e efectiva.
Integração:
A palavra chave para PARIS21 no desenvolvimento de ADAPT é integração. A integração de
actividades de planificação nacional no desenvolvimento estatístico é vital. ADAPT ajudará
no processo de integração e coordenação dos processos estatísticos que são importantes para
elaboração de relatórios sobre o desenvolvimento de um país e reflecti-lo na ENDE.
2017 continuará a ser um ano de melhoramento do processo de fluxo da ferramenta. O
trabalho com os países pilotos deve ser concluído até a primeira metade de 2017 com a
disponibilidade da ferramenta e materiais de treinamento para aumentar no segundo semestre
de 2017.
ADAPT é uma ferramenta baseada em nuvem (cloud) on-line e actualmente não está
disponível
como
uma
solução
baseada
em
servidor
no
país.
Vide
http://www.paris21.org/ADAPT.
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Transformando o nosso mundo: a Agenda 2030 para um
Desenvolvimento Sustentável
A Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável
A Agenda 2030 para um Desenvolvimento Sustentável foi aprovada pelos Estados Membros
das Nações Unidas na Cimeira sobre Desenvolvimento Sustentável em Nova Iorque no dia 25
de Setembro de 2015. O documento final do processo do pós-2015 apresenta uma lista de 17
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e 169 metas subsequentes, que vigoram
desde 1 de Janeiro de 2016. Segundo a declaração do Secretário Geral das Nações Unidas,
estes “irão orientar as decisões que tomaremos nos próximos 15 anos”.
A Agenda 2030 não é, de modo algum, a única referência para o desenvolvimento no futuro.
As outras agendas já foram definidas (Agenda 2063 para África, por exemplo) e instituições
regionais têm os seus próprios objectivos e prioridades. Muitos países em desenvolvimento
adoptaram as suas estratégias e/ou visões de longo prazo que não serão abolidas após
comprometerem-se com a Agenda 2030. Contudo, uma vez aprovada esta agenda pela
comunidade internacional, tornar-se-á uma referência comum e será submetida a um processo
de monitoria e avaliação no qual todos os estados devem participar. Isto terá uma
consequência enorme nos sistemas estatísticos. Ademais, a Agenda 2030 deve ter impacto
sobre as futuras estratégias nacionais de desenvolvimento e influenciar os objectivos a serem
alcançados ao nível do país.
O documento final da Agenda 2030 refer-se de forma explícita às estatísticas como sendo um
instrumento decisivo para implementar os ODSs e para monitorar o progresso que os
Governos estão a fazer. Cada país precisa de base de referência para preparar a transição dos
ODSs para estratégias de desenvolvimento nacional, e indicadores são necessários para
monitorar e avaliar os progressos de uma forma regular. Deste modo, o documento insiste na
necessidade de “dados de alta qualidade, oportunos e fiáveis desagregados em renda, gênero,
idade, raça, etnia, situação migratória, deficiência física e localização geográfica”.
Pode esperar-se que a implementação dos ODSs irá trazer grandes exigências aos sistemas
estatísticos nacionais. O artigo 57 do documento final sublinha, deste modo, a necessidade do
reforço das capacidades nacionais dos estados membros das Nações Unidas e atacar as
lacunas na recolha de dados de modo a garantir que o progresso pode ser medido de uma
forma adequada.
Para além disso, o Objectivo 17 sobre os Meios de Implementação e uma Parceria Global
Revitalizada para o Desenvolvimento Sustentável menciona de modo explícita a necessidade
de melhorar o apoio na capacitação aos países em desenvolvimento e em particular os PMDs
e os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS) até 2020 para aumentar
significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, oportunos e fiáveis.
Além disso, os artigos 74 até 82 do documento abordam a necessidade de fazer-se o
acompanhamento o quadro de revisão aos níveis global, regional e nacional que devia
monitorar a implementação dos compromissos assumidos nos termos da Agenda 2030. Para
fazer-se uma revisão regular e inclusiva do progresso a todos os níveis possíveis, ter-se-á de
desenvolver um quadro de indicadores.
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O documento incentiva os membros das Nações Unidas a realizarem revisões regulares e
inclusivas aos níveis nacional e sub-regional. Isto requererá apoio para os países em
desenvolvimento através do reforço das capacidades dos seus Institutos Nacionais de
Estatísticas e sistemas de dados (Artigo 76).

Indicadores para a Agenda 2030
Foi elaborada uma lista de indicadores (vide http://unstats.un.org/sdgs/) através do trabalho do
Grupo de Especialistas Inter-Agência sobre Indicadores dos ODS (ODS-IAEG) com uma
estimative actual de 230 indicadores.
Em Março de 2016, na sua 47a sessão, a Comissão Estatística das Nações Unidas discutiu e
aprovou o primeiro grupo de indicadores antes de ser levado aos Órgãos intergorvernamentais
designados e em Julho-Setembro de 2016, a ECOSOC e a Assembleia Geral aprovou a
proposta.
A IAEG sobre indicadores prosseguiu com o seu trabalho sobre indicadores em 2016 e
continuará em 2017 nos seguintes itens: mecanismos de apresentação de relatórios globais;
procedimentos para a revisão metodológica dos indicadores, revisão da disponibilidade de
dados; directrizes para a desagregação de dados, etc. Mais trabalho sobre os indicadores
continuará a ser feito sobre os ODS-IEAG até 2030. Em particular, a ODS-IAEG irá propor
10 aperfeiçoamentos ao quadro de indicadores global, que será incluído no relatório da
48asessão da Comissão de Estatísticas das Nações Unidas em Março de 2017. Revisões
futuras serão apresentadas nas Comissões Estatísticas 2020 e 2035.

O Grupo de Alto nível para Parceria, Coordenação e
Capacitação em estatísticas e o Plano de Acção Global
(PAG)
No dia 6 de Março de 2015, na sua 46a sessão, a Comissão de Estatísticas das Nações Unidas
criou o Grupo de Alto Nível para Parceria, Coordenação e Capacitação em estatísticas para a
Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável (HLG-PCCB), constituído por Estados
Membros e que inclui agências regionais e internacionais na qualidade de observadores. O
HLG-PCCB foi atribuído a tarefa de dar liderança estratégica ao processo de implementação
do objectivo de desenvolvimento sustentável dado que tem haver com a monitoria e
elaboração de relatórios estatísticos, e relatórios anuais para a Comissão Estatística.
O HLG-PCCB elaborou um Plano de Acção Global provisório para Dados de
Desenvolvimento Sustentável (PAG) que exorta um pleno compromisso activo e focado do
governo, líderes de políticas e a comunidade internacional para implementarem a agenda de
desenvolvimento sustentável, ao mesmo tempo que exorta os líderes de políticas para
alcançarem um pacto ou aliaça global que reconhece que o financiamento de esforços de
modernização dos Institutos Nacionais de Estatísticas é fundamental para o sucesso da
Agenda 2030.
O HLG-PCCB realizou uma consulta global e o PAG foi lançado no Fórum de Dados
Mundiais das Nações Unidas na Cidade do Cabo, na África do Sul em Janeiro de 2017. O
mesmo foi adoptado pelas Comissão de Estatísticas das Nações Unidas na sua 48ª Sessão em
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Março de 2017. O “Plano de Acção Global para Dados de Desenvolvimento Sustentável da
Cidade do Cabo” estabelece uma visão global para melhores dados, apela que haja
compromisso dos governos, líderes de políticas e a comunidade internacional a levar a cabo
acções principais em seis áreas estratégicas, incluíndo:
1. Coordenação e liderança estratégica em dados para o desenvolvimento sustentável
2. Inovação e modernização dos sistemas estatísticos nacionais
3. Reforço das actividades estatísticas básicas e programas com particular ênfase na
abordagem das necessidades de monitoria da Agenda 2030
4. Disseminação e uso de dados do desenvolvimento sustentável
5. Parcerias de actores intervenientes múltiplos para dados de desenvolvimento
sustentável
6. Mobilizar recursos e coordenar esforços para a capacitação em matérias estatísticas
O HLG-PCCB fará a revisão e actualização periódica do PAG, se for necessário, para
assegurar a sua eficiência e irá desenvolver um programa anual de implementação para aferir
o nível de progresso do Plano. O HLG-PCCB irá relatar a sua avaliação de progresso
regularmente à Comissão Estatística das Nações Unidas e, se for apropriado, à outros órgãos
relevantes, tais como o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável e o
Fórum Mundial de Dados das Nações Unidas.

Os ODS e as ENDE/NSDS
•
•

•

•

Os ODS foram formalmente aprovados pelos Estados Membros no dia 25 de Setembro
de 2015, na Cimeira de Aprovação da Agenda do Desenvolvimento Sustentável.
Um quadro de monitoria dos ODS foi elaborado pelo IAEG-ODS e foi aprovado pela
ECOSOC e pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Julho-Setembro de 2016. A
primeira
revisão
dos
ODS
foi
efectuada
em
2016
(https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf), e até 2018 espera-se que o sistema
internacional irá dispor de um sistema correcto e significativo de elaboração de
relatórios anuais.
Este processo exigirá dos INEs e SENs grandes esforços de adaptação e respectivos
financiamentos. As ENDEs terão de reflectir estas mudanças para acontecerem e o
impacto que a revolução de dados para os ODS” terá sobre os SENs. Será necessário a
elaboração de novas ENDEs/NSDSs ou a revisão das actuais integrando a monitoria
da nova agenda de desenvolvimento. Deste modo recomenda-se que as instituições
que lideram o processo de elaboração das ENDEs estabeleçam um calendário para
novas ou ENDEs actualizadas em linha com a Agenda 2030 e que levem em
consideração a situação dos seus países em relação a estratégia de desenvolvimento e
suas ENDEs: serão os ODS integrados no novo documento do desenvolvimento
nacional, ou haverá um processo de revisão do actual? E como é que as mudanças
necessárias no SEN serão integradas ou a revisão das actuais ENDEs? Tem de haver
uma clarificação entre o plano de desenvolvimento nacional e as ENDEs pois ambos
irão reflectir os ODS.
O tempo de execução dependerá também da disponibilidade do quadro de dados
apresentando os dados necessários para a monitoria dos ODSs e como é que os
mesmos podem ser produzidos. Este quadro deve responder às seguintes
questões:Quais são os dados que são necessários para monitorar o progresso dos
ODSs? Será que estes dados já são produzidos pelo SEN? Que tipo de desagregação e
periodicidade serão necessários? Como é que os dados podem ser produzidos (por
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•

•

•

exemplo, através de censo, um inquérito existente ou um novo inquérito específico)?
Quais são as instituições que serão responsáveis pela produção destes dados? Etc.
Novas fontes de dados irão claramente jogar um papel importante, com ênfase nas
variáveis ambientais e indicadores que representam a situação relacionada com a
governação e desigualidades nas suas várias dimensões. (Vide a secção A Revolução
de Dados.
O quadro de dados deve adaptar-se às condições prevalecentes em países específicos
(PMDs, SIDS, etc.) e deve ser influenciado pelas capacidades dos países e pela
mobilização da comunidade internacional. Isto quer dizer que uma nova ENDE/NSDS
deve ser preparada em muitos países logo após o início da implementação, ou então,
pelo menos, deve ter lugar em 2016-2017 uma revisão importante da estratégia. A
Agenda 2030 pode ter impacto no calendário da actual ENDE/NSDS: as ENDEs que
findam em 2016 devem ser prolongadas até 2017 de modo a reflectir o impacto da
implementação dos ODS sobre o sistema estatístico.
Financiamento é outro desafio. Haverá a necessidade de definer um quadro de
financiamento adequado, incluíndo alterações necessárias para sanar as lacunas, de
modo a facilitar a elaboração das ENDEs para incorporar as ligações relativas à
implementação dos ODS. Esta situação requer três tipos de acções: (i) Advocacia pela
mudança: refere-se a consciencialização e mobilização de órgãos internacionais,
governos, SENs e outros actores intervenientes tanto ao nível nacional assim como
internacional de modo que o impacto dos ODSs nos sistemas estatísticos seja
devidamente entendido (revolução de dados por um desenvolvimento sustentável). (ii)
Preparação do quadro de dados (vide acima) para a monitoria dos ODSs e para a
elaboração das novas ENDEs/NSDS que incorporará o impacto dos ODSs. (iii)
Mobilização de recursos tanto ao nível nacional bem como internacional para financiar
os custos das alterações a serem feitas nos SENs no contexto da Agenda 2030. SIDS,
PMDs e estados frágeis enfrentarão grandes constrangimentos técnicos e de recursos
no tocante à implementação do quadro de dados exigido pela Agenda 2030. As
decisões e recomendações da Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento
de Julho de 2015-Addis Abeba cria oportunidades para esta dimensão porém, ainda
tem de se mobilizar recursos. De acordo com o que o Secretário Geral das Nações
Unidas exigiu, novas iniciativas, tais como parcerias entre instituições, serão
necessárias para responder aos desafios. Uma grande prioridade deverá ser dada aos
PMDs e SIDS no âmbito dos esforços da comunidade internacional de adaptar os
SENs à Agenda 2030 e os seus requisitos de preparação de relatórios.
É importante notar que um indicador específico relacionado com ENDEs já foi
acordado pelo IEAG-ODS; este é o indicador 17.18.3 “Número de países com um
plano estatístico nacional que é completamente financiado e sob implementação, por
fonte de financiamento”. Este é um bom incentivo para os países desenvolverem
ENDEs e para os governos e doadores financiarem as ENDEs e que também podia ser
usado como parte dos documentos de advocacia da ENDE. PARIS21é a agência
depositária deste indicador e já reportou a situação sobre o mesmo no Relatório dos
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável 2016.

A Agenda2030 e ENDEs/NSDS: uma estratégia
•

Baseado na lista dos indicadores aprovado pelo CSNU, criar uma lista de indicadores
para a monitoria da implementação dos ODSs no país. Como afirmado pelo SG “Cada
Governo irá criar as suas próprias metas nacionais guiadas pelo nível global de
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•

•

•

•

•

•

ambição mas levando em consideraçao as circunstâncias nacionais”. Critérios:
relevância dos indicadores com relação ao processo de desenvolvimento do país. Criar
um grupo de trabalho que reúne componentes do SEN e usuários. Este processo devia
começar o mais cedo possível, usando a lista de indicadores mais recente aprovada
pelo IAEG-ODS (Setembro – Dezembro de 2016).
Identificar as lacunas a serem preenchidas de modo a seguir os indicadores relevantes
regularmente (vide a Ferramenta de Planificação de Dados Avançada). As lacunas
podem ter a ver com o nível de desagregação necessário, financiamento, dificuldades
metodológicas (novos campos: meio ambiente, governação...), ou falta de capacidades
(por exemplo, novas competências, tecnologia, infraestruturas, etc.) do SEN.A
ADAPT foi concebida para ajudar os planificadores nacionais e sistemas estatísticos a
providenciarem os dados necessários para ODS de forma sistemática recorrendo à
ferramentas on-line.
Calcular os recursos necessários de modo a preencher lacunas (videa e Ferramenta de
Planificação de Dados Avançada) e propor a estratégia de financiamento
correspondente, incluindo a consciencialização dentro do governo, os usuários e os
parceiros técnicos e financeiros, em ligação com o processo de financiamento de
desenvolvimento nacional e o quadro de coordenação dos doadores. Se houver um
grupo específico de coordenação de doadores sobre estatísticas/dados no país, deve
com certeza estar estreitamente associado a este processo.
Actualizar a ENDE de modo que o SEN seja capaz de monitorar e avaliar o processo
de implementação dos ODS: quais são as prioridades do SEN, levando em
consideração os constrangimentos de financiamento? A nova ou a ENDE actualizada
deve significar um plano ligado aos ODSs para os actores principais.
Identificar as alterações institucionais necessárias para a implementação dos ODSs.
Identificar os novos actores intervenientes (sector privado, sociedade civil, etc.) que
deviam ser integrados no SEN de modo a levar em consideração as novas dimensões
resultantes da abordagem dos ODSs e o nível de desagregação necessário e estabelecer
parcerias para, de facto, integrar estes novos actores intervenientes no SEN.Vide a
secção A Revolução de Dados.
Tomar em linha de conta a forma em que os ODSs estão reflectidos no processo de
desenvolvimento do país. Ter certeza que uma articulação adequada está estabelecida
entre a nova ENDE ou a actualizada e os requisitos da monitoria do processo de
desenvolvimento do país.
A estratégia de monitoria para a implementação dos ODSs ao nível do país deve ser
definida em estreita relação com as iniciativas que tem origem nos órgãos regionais e
tem de ser coerente com o quadro global definido pelo CSNU.
Assegurar que a nova ENDE/NSDS ou a actualizada seja concluída rapidamente de
modo a participar e beneficiar das iniciativas a serem desenvolvidas pela comunidade
internacional de acordo com a Declaração do Secretário Geral de apoio ao reforço das
capacidades estatísticas em África e para os PMDs, Países Menos Avançados (PMA) e
SIDS.
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Ferramentas:
High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics.
Global Action Plan for Sustainable Development Data.
Advanced Data Planning Tool (ADAPT).
Boas Práticas:
Equador: exemplo de processo de construção de capacidades estatísticas nacionais para os
indicadores dos ODS - vide http://www.ecuadorencifras.gob.ec/objetivos-de-desarrollosostenible/.
Filipinas:
- Key Outcomes Report on the Country Workshop on the Philippine Data Revolution
Roadmap for the Sustainable Development Goals.
- Philippines Statistical Development Program 2011-2017 Update (NSDS revised for the
SDGs).
- Advocacy material/brochure on the NSDS updates.
- Announcement about the SDG workshop
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Dados abertos

Introdução
Esta parte das Diretrizes da ENDE diz respeito à questões que os gestores dos sistemas
estatísticos nacionais (SEN) deverão tomar em consideração para tornar os órgãos estatísticos
mais abertos e transparentes e tornar a informação estatística mais acessível e útil. Abrange
conceitos e definições de abertura e como estes estão cada vez mais a ser usados para
promover a responsabilização e transparência governamental. Embora o foco da discussão
seja sobre como os sistemas estatísticos, agências e operações podem ser mais abertos, essa
discussão é colocada dentro do contexto de iniciativas abrangentes e padrões governamentais..
Este Capítulo teve contribuições da Open Data Watch e do Banco Mundial.

Governos Abertos e Dados Abertos
O que significa o termo “aberto”?
Os sistemas estatísticos nacionais fazem parte do governo central e a iniciativa de promover
dados estatísticos abertos é parte de um processo mais amplo com vista a tornar os governos
geralmente mais transparentes, eficientes e democráticos de modo a promover a inovação e
crescimento. A Carta Internacional de Dados Abertos define dados abertos como sendo “...
dados digitais que são postos a disponibilidade com as características técnicas e legais
necessárias para que os mesmos sejam livremente usados, reusados e redistribuídos por
qualquer pessoa, a qualquer hora e em qualquer lugar”
Esta definição é operacionalizad através de seis princípios de dados abertos. Os quatro
primeiros descrevem as características legais e técnicas dos dados abertos:
1. Abertos por predefinição (default)
2. Oportunos e abrangentes
3. Acessíveis e usáveis
4. Comparáveis e interoperáveis
Os últimos dois princípios descrevem o propósito e os usos tornados possíveis através de
dados abertos:
5. Para uma melhor governação e participação do cidadão
6. Para um desenvolvimento inclusivo e inovação
Desde o seu lançamento em 2016, 16 governos nacionais, incluindo governos de 10 países em
desenvolvimento, adoptaram a Carta Internacional de Dados Aberto como uma declaração de
seu compromisso para com dados abertos. Este padrão de abertura pode ser aplicado a muitas
das actividades e resultados de governos, instituições académicas e, em alguns casos,
actividades privadas que foram considerados como bens públicos.
Existem várias iniciativas internacionais que visam promover a abertura e transparência no
espaço público. A Parceria de Governo Aberto cresceu de um conjunto inicial de 11 países em
2011 para 75 países participantes actualmente, incluindo 25 países em desenvolvimento e de
renda média. Os princípios do governo aberto enfatizam que a abertura é essencial para tornar
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as sociedades mais inclusivas, justas e sustentáveis e para promover os direitos económicos,
sociais, culturais, civis e políticos para todos.
Dentro deste movimento amplo, os dados abertos claramente desempenham um papel
fundamental. A gama de dados com que os governos lidam e os montantes gerados estão a
aumentar rapidamente à medida que os países se desenvolvem e a tecnologia avança.
(1) A Carta sobre Dados Abertos é uma iniciativa e rede internacionais que tem em vista
promover
e
apoiar
dados
abertos
em
todos
os
seus
aspectos.
(2) Parceria de Governo Aberto.

Porquê Dados Abertos?
Mesmo sem um compromisso formal alargado a todo o governo em relação aos dados abertos,
existem muitas possíveisvantagens para um SEN ao adoptar políticas e práticas de dados
abertos formais, embora também haja alguns desafios importantes. O objectivo é tornar
possível que todos os tipos de dados produzidos por um órgão estatístico –
agreguemindicadores e outras estatísticas, micro-dados sobre entidades individuais e dados
geoespaciais –mais abertos, e ao mesmo tempo garantir a condição de manter os dados sobre
pessoas confidenciais.
Os benefícios para os SENs incluem o seguinte (3) .
•
•
•
•
•
•

Utilizar novas fontes de dados acessíveis através de outras iniciativas de dados
abertos.
Melhorar a confiança nas estatísticas oficiais.
Melhorar a qualidade das estatísticas oficiais.
Disponibilização de conjuntos de dados para pesquisa, análise e outros benefícios
sociais e económicos.
Tornar os dados mais acessíveis aos usuários.
Aumentar o reconhecimento do valor das estatísticas oficiais como um bem público e
como um recurso económico

Os dados abertos são também um vector de crescimento económico e da criação de emprego
(4). Estudos mostram que as economias em franco crescimento muitas vezes seu sucesso é
sustentado em informações ricas, que se traduz em conhecimento e produtos mais complexos
e diversos (5). O Instituto Global de McKinsey (McKinsey Global Institute) (6) estima que os
dados do governo dos Estados Unidos ajudaram empresas privadas a gerar receita de pelo
menos US $ 24 bilhões anuais bem acima dos gastos com estatísticas oficiais. Estima-se ainda
que os potenciais benefícios económicos globais dos dados de governo aberto podem chegar
aos três trilhões de dólares por ano. Outro estudo de uma missão/força tarefa da UNECE
estima que há um retorno de US $ 17 por cada US $ 1 investido na abertura de dados do
governo sobre o desempenho escolar (7).
(3) Banco Mundial, Desafios de Dados Abertos e Oportunidades para Institutos Nacionais de
Estatísticas.
(4) Instituto para Dados Abertos, O Valor de Dados Abertos.
(5) Hidalgo, Porque a Informação Cresce.
(6) Manyika et al., Dados Abertos.
(7) Nações Unidas, Princípios Fundamentais de Estatísticas Oficiais.
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Dados Abertos e Estatísticas Oficiais
Os Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais não mencionam dados abertos de forma
explícita, mas o Princípio 1 reconhece a obrigação de os institutos nacionais de estatística
fornecerem informações a todos os cidadãos.
As estatísticas oficiais constituem um elemento indispensável do sistema de informação de
uma sociedade democrática, servindo ao Governo, à economia e ao público dados sobre a
situação económica, demográfica, social e ambiental. Para o efeito, as estatísticas oficiais
que satisfazem o teste de utilidade prática deverão ser compiladas e disponibilizadas de
forma imparcial pelas agências de estatísticas oficiais como forma de honrar o direito dos
cidadãos à informação pública (8).
Os sistemas estatísticos nacionais sempre se preocuparam em ser abertos e transparentes em
relação ao que fazem e às estatísticas que produzem. O valor das estatísticas oficiais
melhoraquanto mais estas são utilizadas, e tornar os dados acessíveis e utilizáveis é uma parte
importante das funções de qualquer agência estatística. Em países onde já existe uma política
formal ou compromisso com o governo aberto, há claramente um papel importante para o
sistema estatístico nacional e, em muitos casos, já estarão a implementar programas e políticas
de dados abertos de forma mais activa. Nos casos em que as iniciativas de governo aberto não
incluem estatísticas oficiais, os gestores de agências de estatísticas devem tentar estabelecer
vínculos e aproveitar a iniciativa mais abrangente de dados abertos que cobre todas as partes
do governo. Nos países onde a Carta de Dados Abertos ainda não foi adoptada ou onde o
governo nacional ainda tem de desenvolver uma política formal será, no entanto, importante
que os gestores dos sistemas estatísticos nacionais identifiquem onde e como podem fazer
com que as suas agências e suas estatísticas sejam mais abertas.
Esta nota, portanto, dá orientação sobre como dados abertos podem ser incorporados na
elaboração e implementação de uma ENDE.
(8) Nações Unidas, Princípios Fundamentais de Estatísticas Oficiais.

Inclusão de Dados Abertos numa ENDE
As responsabilidades das agências estatísticas nacionais num programa aberto de dados
incluem tornar os dados que compilam e publicam mais abertos, tomando medidas proactivas
para garantir que os seus dados possam ser usados, reutilizados e redistribuídos livremente
por qualquer pessoa, a qualquer hora, sujeito a qualquer atribuição exigida e mantendo a
confidencialidade dos dados sobre indivíduos.
Espera-se que os países planeiem dados abertos como parte de um processo de planificação
estratégica mais ampla, abrangendo todas as etapas, desde a produção de dados até a
disseminação e gestão de activos estatísticos. Neste caso, as preocupações sobre dados abertos
seriam incorporadas em cada uma das fases principais da elaboração de uma ENDE. Em
geral, isso envolverá três conjuntos de atividades: (i) uma avaliação da situação e dos pontos
fortes e fracos; (ii) elaborar um plano de implementação; e (iii) desenvolver um processo de
monitoria do progresso e avaliar os resultados.
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Etapa 1: Avaliação
Existem várias ferramentas que podem ser usadas para avaliar até que ponto um sistema
estatístico nacional e agências estatísticas específicas seguem uma abordagem aberta de dados
e identificar onde mudanças e acções adicionaispodem ser necessárias. Algumas delas são
concebidas para avaliar os dados abertos em todo o governo, enquanto outras se preocupam
especificamente com as actividades dos sistemas estatísticos nacionais e agências.
As ferramentas e quadros de avaliação que poderiam ser usados incluem:
•

A Avaliação da Prontidão de Dados Abertos (ODRA) (9) , que é uma componente
importante da Caixa de Ferramentas de Dados Abertos do Banco Mundial. A ODRA
permite uma avaliação da prontidão para dados abertos (em contraste com uma
avaliação da maturidade ou eficácia de um programa de dados abertos). É um criador
do diagnóstico e do plano de acçãorápido, adaptado à legislação de cada país, às
instituições, e à demanda / fonte de dados. A ODRA inclui análises e recomendações
em oito áreas: liderança, política / quadro legal, instituições e capacidades,
fornecimento de dados, demanda de dados, capacidade e envolvimento cívicos,
financiamento e infraestrutura nacional de TI. As avaliações ODRA e os relatórios
resultantes são produtos conjuntos de uma pequena equipa governamental e uma
equipa do Banco Mundial. A metodologia pode ser aplicada a nível nacional, regional,
de cidade ou de agência. Adaptações sectoriais da metodologia foram efectuadas para
os
sectores
de
energia
e
de
transportes.

•

O Barómetro de Dados Abertos (10), desenvolvido pela World Wide Web Foundation,
uma avaliação especializada, actualmente disponível para 92 países, que fornece uma
avaliação da implementação de padrões de dados abertos para 15 categorias de dados,
das quais as estatísticas nacionais são fazem parte. O relatório anual, disponível online, analisa tendências globais e fornece dados comparativos sobre países e regiões
usando uma metodologia aprofundada que combina dados contextuais, avaliações
técnicas
e
indicadores
secundários.

•

Quadro de Avaliação Comum (11), também desenvolvido pela World Wide Web
Foundation, que se pretende que seja útil para países e organizações da sociedade civil
com interesse em dados abertos. É adaptável para uso em vários ambientes. Abrange o
contexto e o ambiente de dados abertos; a natureza e as qualidades dos conjuntos de
dados abertos; A utilização destes conjuntos de dados; e o impacto que o uso de dados
abertos
tem
no
ambiente
local.

•

O Inventário de Dados Abertos (ODIN) é uma ferramenta de avaliação desenvolvida
pela Open Data Watch (12), que se concentra nos dados compilados e divulgados
pelos sistemas estatísticos nacionais através dos seus principais sites. Fornece uma
avaliação anual do grau em que os princípios de dados abertos são praticados. As
avaliações ODIN estão disponíveis para a maioria dos países em desenvolvimento. A
avaliação abrange 20 categorias de dados e 10 elementos principais sob duas rubricas:
cobertura e abertura. Os resultados são tabulados para permitir comparações entre
diferentes categorias de dados, tanto dentro de um país como entre países.
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(9) Banco Mundial, “Ferramenta de Avaliação da Prontidão.”
(10) Fundação do Web Mundial, Barômetro de Dados Abertos.
(11) Davies, “Em Direcção à M’etodos Comuns de Avaliação de Dados Abertosa.”
(12) Open Data Watch, Inventário de Dados Abertos.

Etapa 2: Implementação de programas de dados abertos
Com base nos resultados da avaliação, a próxima fase é a concepção e implementação de
programas de dados abertos específicos em todo o sistema estatístico nacional ou para
agências estatísticas individualmente. Os elementos específicos do programa dependerão dos
resultados da avaliação, mas, de acordo com a ENDE em geral, recomenda-se que os países
tenham em consideração três elementos-chave.
Em primeiro lugar, é importante identificar um número limitado de acções que podem ser
criadas com relativa facilidade e rapidez. A experiência de muitos países sugere que algumas
ou todas as seguintes acções contribuíram de forma significativa para tornar os sistemas
estatísticos mais abertos:
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Advogar os produtores de dados e outras partes interessadas sobre os benefícios da
abertura dos dados. O factor humano é um elemento-chave e as ferramentas e
processos podem não ter êxito sem apropriação e verdadeira vontade de partilhar os
dados
Reforçar a privacidade através de abordagens de concepção nos processos de produção
estatística
Estabelecer e reforçar processos para lidar com o controlo estatístico da divulgação
Estabelecer arquivos nacionais de dados que compreendem metadados e conjunto de
dados de inquéritos e censos conclídos (13)
Estabelecer e reforçar processos de gestão e divulgação de metadados, recorrendo a
normas internacionais (14)
Melhorar a interacção e as comunicações com os utilizadores dos dados, tanto on-line
como através de conselhos e fóruns de usuários
Melhorar a divulgação de dados, especialmente através de sítios Web estatísticos, por
exemplo, através de provas de transferência directa de indicadores e séries de dados
em formatos legíveis e não proprietários
Documentação e divulgação de informações sobre políticas e práticas de dados,
fornecendo instruções aos utilizadores de dados e mantendo estatísticas de uso para
informar o envolvimento do usuário
Adoptar e publicar termos de uso que estejam em conformidade com os padrões
aceites para dados abertos, como a licença Creative Commons by Attribution (CCBY) (15).

Em segundo lugar, um programa de dados abertos deve incorporar um amplo leque de
parcerias, para além das principais partes interessadas. Pode ser possível, por exemplo,
trabalhar com os criadores de software para desenvolver aplicativos para ajudar os usuários a
analisar e usar diferentes conjuntos de estatísticas. No entanto, será importante evitar a
proliferação de diferentes tipos de software e assegurar que as novas ferramentas possam ser
suportadas e mantidas. Uma área que muitas vezes é eficaz para os usuários de dados é
apresentar mais informações sobre mapas ou infográficos. Um dos desafios para SENs é
encontrar a solução de TI apropriada. A orientação sobre isso pode ser encontrada no
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documento do Banco Mundial, “Avaliação Técnica de Plataformas de Dados Abertos para
Organizações Estatísticas Nacionais.” (16)
Em terceiro lugar, uma preocupação importante será assegurar que a sequência de reformas e
acções sejam cuidadosamente geridas. Em muitas ENDEs o foco do plano de implementação
é geralmente nos primeiros dois ou três anos, mesmo quando o prazo formal é de cinco anos.
Por conseguinte, pode ser útil desenvolver um programa centrado em dados abertos que
utilize o mesmo calendário que o da ENDE para a planificação do orçamento e das despesas,
bem como para as actividades.
(13) A Rede internacional de Inquérito das Famílias (IHSN) elaborou ferramentas e
directrizes para vários aspectos de gestão de inquérito, incluíndo gestão de dados e a criação
de arquivos de dados.
(14) Por exemplo, a Iniciativa de Documentação de Dado para dados de censo e inquérito e a
Troca de Dados Estatísticos e Metadata por agregado e Tempo-séries statistics
(15) Creative Commons, Sobre as Licenças
(16) Grupo do Banco Mundial, Avaliação Técnica das Plataformas de Dados Abertos para
Organizações Estatísticas Nacionais.

Etapa 3: Monitoria e sustentação do progresso
Ao realizar uma avaliação e ao elaborar um plano de acção, as agências e os SENs já terão
seus objectivos de curto e longo prazo definidos em relação aos dados abertos. Portanto, o
processo de monitoria estabelecerá etapas para identificar mudanças ao longo do tempo,
relatará o que foi alcançado e identificará onde mais mudanças nos planos são necessárias. A
seguir vão alguns dos processos e mecanismos que podem ser usados:
•
•

•
•
•
•

Monitorar a disponibilidade de conjuntos de dados abertos (potencialmente como uma
parte de todos os conjuntos de dados disponíveis nos SEN)
Obter feedback qualitativo de usuários de dados através de inquéritos formais
regulares de satisfação dos usuários bem como feedback qualitativo através de fóruns
e reuniões com os usuários
Monitorar estatísticas de uso (por exemplo, dos websites)
Monitorar o uso de micro-conjuntos de dados
Monitorar a qualidade dos dados (cobertura, pontualidade, documentação, etc.)
Uso de processos nacionais de monitoria, talvez, complementado pelo uso periódico
de ferramentas de avaliação

Integração da Dados Abertos na
preparação da ENDE
O desenvolvimento de uma abordagem de dados abertos dentro do sistema estatístico nacional
exigirá geralmente análises e planos de acção em muitas áreas da atividade estatística no SEN
para cada agência estatística e para processos individuais e para resultados que geram. As
acções em matéria de dados abertos devem estar estreitamente ligadas a outros processos,
nomeadamente ao desenvolvimento e à implementação de quadros de garantia de qualidade.
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Por conseguinte, será importante incluir preocupações de dados abertos em outras
componentes do processo global de elaboração das ENDEs. Quando os sistemas estatísticos
nacionais utilizam modelos como o Modelo genérico do processo de produção estatística
(MGPPS), ou o mais recente Modelo de Actividade Genérica para Organizações Estatísticas
(GAMSO), que estende o MGPPS, será útil incorporar acções de dados abertos nestes quadros
também. Desta forma, a extensão de uma abordagem de dados abertos às actividades
estatísticas não deve ser vista como uma actividade separada, mas sim como parte integrante
da concepção e implementação de actividades estatísticas de todos os tipos.
Áreas chave que provavelmente serão itens de acção de dados abertos em qualquer ENDE
incluirão as seguintes.
•
•
•
•
•

Gestão – Identificar quem dentro da equipa da ENDE será responsável por garantir
que os problemas de dados abertos são levados em conta e incluídos
Compromisso – Que apoio de alto nível é necessário para impulsionar a agenda de
dados abertos e certificando-se de que está sendo cumprida
Orçamentação e Financiamento – Assegurar que o orçamento da ENDE reflecte as
acções previstas no cumprimento da agenda de dados abertos
Advogacia – Criação de apoio e apropriação de dados abertos em todo o Sistema
Nacional de Estatísticas e com os principais actores intervenientes
Monitoria, avaliação e relato – As preocupações de dados abertos devem ser
destacadas no processo global de monitoria e relatórios

Ferramentas:
A Caixa de Ferramentas Avançada de Planificação de Dados (ADAPT) ajuda os países a
planificar de modo a responder à demandas de dados dos ODS. Esta ferramenta contém
módulos de cálculo de custos que planificam a recolha de dados abertos e defendem mais
financiamento. Esta ferramenta também alimenta um processo de consulta para a definição de
uma estrutura de monitoria para o desenvolvimento e ajuda a identificar as lacunas no
financiamento, dados, relatórios e desagregação. ADAPT foi criado como um recurso para
INEs por PARIS21.
As Creative Commons Licenses são ferramentas que permitem as que os INEs concedam
permissão para usar e reutilizar livremente as estatísticas oficiais. Existem diferentes tipos de
licenças
para
atender
aos
objetivos
de
disseminação
de
cada
INE.
O Global Open Data Index Índice Global de Dados Abertos) é uma ferramenta de educação e
engajamento para que os cidadãos compreendam o estado dos dados abertos do governo no
seu país. Através de um inquérito originário duma multidão, esta ferramenta fornece uma
auditoria de sociedade civil sobre a abertura do conjunto de dados do governo. Esta
ferramenta é fornecida pela Open Knowledge Internationa.
O International Household Survey Network (IHSN) (Rede Internacional do Inquérito
Familiar) desenvolveu ferramentas e diretrizes para muitos aspectos da gestão de inquéritos,
incluindo o gerenciamento de dados e a criação de arquivos de dados.
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O Barómetro de Dados Abertos é uma ferramenta para avaliar a prevalência e o impacto das
iniciativas de dados abertos. Reúne dados comparativos para classificar os países quanto à
prontidão, implementação e o impacto das iniciativas de dados abertos dentro dos países. Esta
ferramenta foi produzida pela World Wide Web Foundation.
O Inventário de Dados Abertos (ODIN) é uma ferramenta de avaliação que marca a cobertura
e a abertura das estatísticas oficiais para identificar lacunas, promover políticas de dados
abertos, melhorar o acesso e incentivar o diálogo entre os institutos nacionais de estatística
(INEs) e usuários de dados. As pontuações permitem comparações entre tópicos e países. Esta
ferramenta foi criada pela Open Data Watch.
A Avaliação daProntidão de Dados Abertos (ODRA) é uma ferramenta metodológica para
avaliar a prontidão de um governo ou agência no que toca a implementação de um Programa
de Dados Abertos. Avalia o compromisso sobre dados abertos da mais alta liderança, a força
do quadro legal para as estatísticas, a prontidão para a gestão de uma Iniciativa de Dados
Abertos, a resultados e procedimentos estatísticos, a procura por dados abertos, o papel
multidimensional do governo dentro de um ecosistema de dados abertos, financiar o lado da
procura e da oferta de uma iniciativa de dados abertos e o nível de infraestrutura existente
para apoiar uma iniciativa de dados abertos. Esta ferramenta é uma componente do Open
Government Data Toolkit do Banco Mundial.
A Caixa de Ferramentas de Dados do Governo Abero é um conjunto de recursos para ajudar
os governos a entender os dados abertos, bem como a planificar e implementar uma iniciativa
de dados abertos. Esta caixa de ferramentas fornece pesquisa e informações fundamentais
sobre o início de uma iniciativa de dados abertos, explorando as opções tecnológicas
disponíveis, promovendo a demanda e engajamento com os usuários, melhorando a oferta e a
qualidade dos dados, realizando uma avaliação de prontidão e buscando assistência técnica e
financiamento. Esta caixa de ferramentas é fornecida pelo Banco Mundial.

O Guião Aberto do Governo é um recurso para pessoas que trabalham para tornar seus
governos mais transparentes, responsivos, responsáveis e eficazes. Foi desenvolvido pela
Iniciativa de Transparência e Responsabilização com o apoio da Parceria de Governo Aberto.

Boas Práticas:
AUSTRÁLIA: O Plano Corporativo 2016-17 da Austrália é umae stratégia estatística nacional
que oferece um bom exemplo de priorização à colaboração e parcerias e aproveitamento de
novas fontes de dados.
ÁUSTRIA: A Estratégia 2020 da Áustria é umae stratégia estatística nacional que discute
melhoriasem dados abertos e microdados, incentiva o diálogo entre exportações internas e
externas e procura explorar novas fontes de dados..
CANADÁ: O Plano Empresarial de Negócios do Canadá é umae stratégia estatística nacional
que tenta melhorar a acessibilidade dos dados através de dados abertos. Faz menção dos
esforços com vista ao aumento do alcance do usuário e o desenvolvimento de uma iniciativa
de dados abertos.
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DINAMARCA: A Estratégia de Inovação de Dados Abertos (ODIS) da Dinamarca é uma
política aberta de dados que procura criar um acesso mais fácil e uniforme aos dados públicos.
GEÓRGIA:A Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas na Geórgia (20112014) éuma ENDE que coloca maiorênfase na melhoria do uso das estatísticas. Dámais
destaque à necessidade de divulgação de políticas, publicação de formato aberto e diálogo
com os usuários.
INTERNACIONAL: A Iniciativa de Documentação de Dados é um padrão internacional de
dados de censo e inquérito.
MÉXICO: A Avaliação da Prontidão de Dados Abertos do México apresenta um bom estado
de prontidão, identificando umforte papel de coordenação do Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI) como um ponto forte. A Estratégia Nacional Digital do México é uma
política aberta de dados que destaca os dados abertos como umfator chave para a
coordenação, implementação de políticas e promoção do engajamento do cidadão.
MOLDÁVIA: A Estratégia do Desenvolvimento Nacional de Estatísticas para o período de
2008 - 2011 da Moldávia é uma ENDE que apresentaum grande exemplo de avaliação,
implementação das TICs e está centrada no acesso de dados on-line.
MONGÓLIA: O Programa de Desenvolvimento de Estatísticas Oficiais (2006-2010) da
Mongólia é uma ENDE que discute a criação de bases de dados de modo a providenciar
estatísticas oficiais aos usuários através de dados abertos on-line.
QUÉNIA: A Iniciativa de Dados Abertos do Quénia mostra um compromisso de alto nível
para abrir dados através do lançamento, pelo Presidente do Quénia do portal de dados do
governo.
REPÚBLICA CHECA: A Iniciativa de Dados Abertos da República Checa procura assegurar
uma infraestrutura transparente de dados da administração pública. Enfatiza a necessidade de
publicar dados em formatos abertos.
SERRA LEOA: A Estratégia Nacional de Desenvolvimento de Estatísticas (ENDE) naSerra
Leoa 2008 - 2012 é uma ENDE que destaca dados abertos como umanecessidade crítica do
SNE e abrange as etapas de promoção do acesso a dados on-line. A Avaliação da Prontidão de
Dados Abertos da Serra Leoa cita a necessidade de reforçar o papel do instituto de estatísticas
da Serra Leoa (SSL) com maior representação envolvimento em actividades de dados abertos.
SÉRVIA: O Plano Director: Estatísticas Oficiais da República da Sérvia – Desenvolvimento e
Harmonização 2006 - 2008 é uma ENDE que discute o desenvolvimento do site do INE e a
melhoria do acesso do usuário através de dados abertos. A Avaliação da Prontidão de Dados
Abertos da Serra Leoa cita a necessidade de reforçar o papel do instituto de estatísticas da
Serra Leoa (SSL) com maior representação e envolvimento em actividades de dados abertos.
O Intercâmbio de Dados e Metadados Estatísticos é um padrão internacional para estatísticas
agregadas e séries cronológicas.
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Gênero
As estatísticas do gênero não são apenas dados desagregados por sexo. Elas permitem fazer-se
compilação e análise desses dados, reconhecendo que factores baseados no gênero têm
impacto no bem-estar. Elas são transversais de vários domínios, que reflectem assuntos do
gênero – o papel da mulher e do homem (raparigas e rapazes) nas esferas económica, social e
política na sociedade. As estatísticas do gêneronãoapenassuscitamresultados, mastambém as
necessidades e capacidadesporsexoemváriasáreasimportantes de políticas. Tem havido
elevada ênfase na configuração adequada destas questões, a medida que os decisores políticos
trabalham na redução das disparidades entre homens e mulheres em áreas como educação,
trabalho e saúde, bem como uma melhor percepção de como estes resultados se entrelaçam.
Porque dados do gênero são transversais em sectores, um grande número de agências
internacionais e nacionais de estatísticas estão a favor da integração (ou “integração
transversal”) do gênero em todas as fases da recolha de dados e da produção de estatísticas
oficiais. Em 1995, a Plataforma de Acção da Conferência Mundial sobre a Mulher das Nações
Unidas recomendou o reforço da capacidade para a produção de estatísticas de gênero e
reforçar a integração do gênero na formulação de políticas, implementação e monitoria de
modo a proporcionar uma melhor percepção das contribuições que as mulheres fazem para o
desenvolvimento nacional. Desde 2007, a Divisão de Estatística das Nações Unidas do
Programa das Estatísticas Globais do Gênero tem também estado a trabalhar para desenvolver
a capacidade estatística dos países na recolha e apresentação de estatísticas e indicadores de
gênero fiáveis de modo a melhorar o processo de formulação de políticas. Este processo inclui
um esforço para integrar o gênero dentro dos Institutos Nacionais de Estatísticas (INEs), e
procedendo deste modo ajuda a reduzir diferentes fontes de enviesamento que muitas vezes
dificultam a interpretação de estatísticas do gênero – incluindo má elaboração de relatórios, e
esteriótipos e outros factores culturais que afectam a recolha de dados.
Estatísticas do gênero dão informação valiosa sobre as disparidades entre homens e mulheres
em vários domínios. Deste modo os principais objectivos na recolha de dados do gênero são
os seguintes :
•

•

•
•

Quantificar a vulnerabilidade e desvantagens da mulher através da medição dos níveis
de bem-estar femenino em termos absolutos (do que em comparação com os homens),
para além da medição das diferenças e desigualidades do sexo e do gênero.
Medir progresso ou mudanças nas condições da mulher em termos absolutos
(mudanças nos níveis) e em comparação com os homens(mudanças nas disparidades
do sexo e gênero) através do acompanhamento das tendências ao longo do tempo.
Quantificar e explicar a participação da mulher na sociedade e a sua contribuição
parao desnvolvimento.
Avaliar o resultado e impacto das intervenções do desenvolvimento nas capacidades
da mulher e a concretização das oportunidades – no seu bem-estar e participação na
sociedade.
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NECESSIDADE DE MELHORAR
ESTATÍSTICAS DO GÊNERO
Apesar da importância das estatísticas do gênero, dados sobre as actividades e o bem-estar da
mulher e da rapariga em vários domínios tais como saúde, educação, oportunidades
económicas, participação política, e segurança humana ainda são escassos (cf Data 2X em
Ferramentas abaixo).

Saúde
Um melhor registo vital de dados é necessário para se recolher informação correcta sobre a
mortalidade materna, incluindo as causas de morte por idade, em países de baixa renda com
altas taxas de mortalidade que actualmente não recolhem dados e não relatam estes dados (a
razão principal é que modelos muito grandes são necessários para se recolher dados válidos
sobre a mortalidade materna). As taxas de mortalidade materna nestes países continuam
inaceitávelmente altas e sabe-se que o registo adequado das taxas e condições que levam à
mortalidade materna é informação fundamental para a formulação de políticas baseadas em
evidências. Mais e melhor informação é também necessária sobre a morbidade materna.
Um melhor registo vital de dados é necessário para se recolher informação correcta sobre a
mortalidade materna, incluindo as causas de morte por idade, em países de baixa renda com
altas taxas de mortalidade que actualmente não recolhem dados e não relatam estes dados (a
razão principal é que modelos muito grandes são necessários para se recolher dados válidos
sobre a mortalidade materna). As taxas de mortalidade materna nestes países continuam
inaceitávelmente altas e sabe-se que o registo adequado das taxas e condições que levam à
mortalidade materna é informação fundamental para a formulação de políticas baseadas em
evidências. Mais e melhor informação é também necessária sobre a morbidade materna.
Outras ausências fundamentais de dados na saúde da mulher são os dados sobre a violência
contra a mulher e saúde mental. Estes dois problemas são amplos, afectam muitas raparigas e
mulheres, e apesar do impacto que têm, são bastante limitados em dados. Uma pressão para
reduzir estas lacunas nos dados pode criar o efeito da bola de neve, em que mais dados
aumentam a visibilidade destes problemas e criar umamotivação para as mulheres procurarem
ajuda e provedores de serviços lhes dar mais opções de tratamento.
Associado a isso, mais dados fiáveis sobre a utilização de serviços de saúde materna e nãomaterna (sub-utilização que foi documentada em muitos países pobres) contribuiriam
grandemente na elaboração de melhores intervenções na saúde para raparigas e mulheres.

Educação
Melhorar o aproveitamento educacional assegura que os alunos, tanto do sexo masculino
como do sexo femenino, colham os ganhos sociais e económicos para a educação, e isso pode
ter um efeito multiplicador nas matrículas. Ter medidas de aprendizagem internacionalmente
comparáveis desagregados por sexo pode impulsionar os esforços de dados do gênero neste
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domínio. Medidas actuais da qualidade da educação em todos os países estão grandemente
baseados em inputs/contribuições e não são suficientes para avaliar os resultados da
aprendizagem.
Uma segunda lacuna de dados é melhor informação sobre raparigas socialmente excluidas
– devido a raça, etinia ou incapacidade física – que podem sofrer o duplo estigma de exclusão
social e de gênero, que pode resultar em baixos níveis de matrículas e baixo aproveitamento
escolar para aqueles que de facto matriculam-se.
A Terceira lacuna de dados tem a ver com a transição das raparigas da educação para se
tornarem força de trabalho, bem como o que acontece para um bom número de
mulheresjovens em países em desenvolvimento que não conseguem fazer esta transição. Esta
informação permitirá melhorar a relevância da escolarização para muitas raparigas em
desvantagem na formulação de políticas direccionadas no sistema de educação e ajudará na
sua integração na força de trabalho.

Oportunidades Económicas
Existe a necessidade de se ter dados de qualidade desagregados por sexo sobre o trabalho do
sector informal e empresas do sector informal; estes são domínios em que a mulher está
sobrerepresentada no trabalho e empresas que não estão devidamente ou oficialmente
contabilizadas. Para perceber a experiência das mulheres nestas áreas é preciso ter dados
detalhados sobre trabalho não remunerado, incluindo dados de uso de tempo fiáveis, tipos e
dimensão do emprego informal, bem como actividades de empreendedorismo. Outras lacunas
de dados incluem disparidades dos rendimentos e ganhos sombras para mulheres,
trabalho migratório femenino (incluindo idade e outras caracterícas demográficas, razões da
migração, remitências enviadas e condições de trabalho), mobilidade profissional (isto é,
sobre aquelas que pretendem mudar para empregos remuneráveis no sector formal, e aquelas
que estão a fazer a transição da produção e subsistência domiciliária para o mercado do
emprego), propriedade de activos, e acesso a serviços financeiros. Melhor medição dos
activos das mulheres e constrangimentos financeiros é fundamental para se perceber o seu
empoderamento económico, mas muito poucos inquéritos existentes relatam esta informação
ao nível individual.
Dados no sector agrícola, particularmente no que tange às mulheres nas actividades das
explorações e condições no emprego agrícola informal, completa a lista de lacunas de dados
sobre o gênero em oportunidades económicas. A medição da produtividade agrícola da
mulher e os factores que determinam esta produtividade, incluindo o acesso a terra e a
recursos agrícolas, é essencial para a elaboração de políticas agrícolas esclarecidas.
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Segurança Políitica
Existem dados muito limitados sobre aspectos de conflitos no gênero, daí que é fundamental
ter uma melhor recolha geral de dados nesta área, inclundo dados desagregados por sexo
sobre a mortalidade e morbilidade relacionadas com a guerra, deslocação forçada, resposta
adaptada
a
conflitos,
e
violência
relacionada
com
conflitos.
Também há dados escassos sobre o papel de liderança da mulher nos esforços de paz e
segurança, embora esta informação seja básica para monitorar adequadamente a
implementação
da
Resolução
1325
da
ONU
a
todos
os
níveis.
De acordo com as estimativas de 2012 da Divisão de Estatísticas da ONU, perto de 80% dos
países em todo o mundo produzem estatísticas desagregadas por sexo sobre a motalidade,
participação no trabalho forçado, e educação e formação regularmente. Porém, menos de um
terço dos países produze estatísticas importantes do gênero sobre emprego informal,
empreendedorismo, violência contra a mulher e trabalho não remunerado.
A falta de dados tem sido um grande obstáculo na aferição das diferenças e desigualidades do
gênero, formulação de políticas e programas para promover o avanço da mulher e da rapariga
e expandir as suas oportunidades na sociedade, e na avaliação dos resultados e impacto das
intervenções relacionadas com o desenvolvimento. E esta situação é ainda mais grave em
países em desenvolvimento onde a capacidade de dados é mais limitada. As consequências da
falta destes dados são ainda piores em muitos destes países, onde as desvantagens da muher
são maiores, bem como a necessidade de se criar soluções efectivas baseadas em evidências
para abordar estas desvantagens – para o bem tanto da mulher como da sociedade. Fechar a
falta de informação pode resultar em ter mais informação útil sobre o homem e mulher, para a
elaboração de melhores políticas que beneficiem a todos. No caso das mulheres, em
particular, maus dados podem resultar do facto de ter alguém que não seja a mulher ou
rapariga a responder em nome desta quando os inquiridores recolhem informação sobre
famílias ou empresas.

IDENTIFICANDO LACUNAS E FONTES
DE
DADOS
DO
GÊNERO
Baseado na necessidade (severidade e disparidades em resultados que afectam a mulher),
cobertura do país, e relevância das políticas, 26 lacunas de dados do gênero resultaram do
exercício do mapeamento liderado pela iniciativa Data 2X (veja-se documento completo p.9
em Ferramentas abaixo). O exercício de mapeamento teve em consideração três fontes
principais de dados do gênero:
1. censos e inquéritos micro-nível que dão informação sobre pessoas, famílias e
empresas;
2. dados gerados institucionalmente, incluindo serviço gerado em infra-estruturas e
arquivos administrativos (através de hospitais, escolas, registos civis, autoridades
tributárias, etc.) bem como políticas, leis, e regulamentos que são desnvolvidos através
de processo político;
3. grandes dados, em que ainda tem que procurar-se assuntos de gênero.
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COLMATANDO A FALTA DE DADOS
Integrando

o

gênero

na

ENDE

Nos países em desenvolvimento, integrar o gênero no Sistema Nacional de Estatísticas será
bastante facilitado se se levar em consideração logo no início da elaboração da ENDE do País,
dado que a ENDE estabelece a ligação entre estratégias estatísticas e o quadro de políticas de
desenvolvimento nacional, políticas sectoriais nacionais específicas incluindo políticas
relacionadas com o gênero ou demanda internacional (ODMs ou outras iniciativas
internacionais).
A importância das estatísticas do gênero deve ser bem percebida e reconhecida (Veja-se
RECONHECIMENTO). Várias iniciativas internacionais providenciam apoio importante para
a percepção e reforçam o reconhecimento do assunto. Nos últimos anos poucas agências
tomaram passos para sistematicamente identificarem lacunas específicas nos dados do gênero
que os países e institutos nacionais de estatísticas deviam focar-se nelas para melhorar
políticas direccionadas às mulheres. A Inter-Agência das Nações Unidas sobre Estatísticas do
Gênero (IAEG-GS) compilou um “conjunto mínimo” de 52 indicadores quantitativos para
estatísticas do gênero e dividiu-os em três filas, de acordo com a sua claridade conceitual,
padrões internacionais e produção regular. a IAEG-GS continua a desenvolver e propor
modificações destes indicadores bem como as suas classificações, e um certo número de
agências internacionais estão a introduzir variantes do conjunto mínimo. Isto inclui a ONUMulher que, como parte do quadro de desenvolvimento do pós-2015 apresentou um conjunto
de propostas de indicadores sobre o empoderamento da mulher em Junho de 2013. Através do
projecto Evidência e Dados para a Igualidade do Gênero (EDGE), UNSD e a ONU Mulher
também colaboram na elaboração de directrizes metodológicas para recolher dados sobre
activos físicos e financeiros desagregados por sexo; o mesmo exercício será feito para o
empreendedorismo. Data 2X, uma iniciativa lançada em 2012 no âmbito da parceria entre a
Fundação William e Flora, Fundação das Nações Unidas, o Governo Norte Americano,
tentam identificar e propor formas de resolver lacunas de dados em políticas relevantes.
Durante o processo de elaboração da ENDE, podia decider-se no Roteiro (veja-se ROTEIRO)
seja qualquer que for a produção estatística, a dimensão do gênero deve ser tomada em
consideração. Daí que a perspectiva do gênero seria sistematicamente levada em conta em
todos os passos (veja-se PASSOS DA ELABORAÇÃO) e aumentar as chances de a dimensão
do gênero ser integrada na recolha e produção de dados. “Engendrando” estratégias sectorias
específicas tal como a agriculturaserá igualmente bastante importante na integração do gênero
a todos os níveis.
Melhorias em termos de disponibilidade, qualidade e uso dos dados de inquéritos existentes
podem ser facilitadas através do Programa de Dados Acelerados (veja-se abaixo
“Ferramentas”).
As várias formas de analisar os dados existentes podem ainda ser exploradas para
providenciar melhor informação sobre raparigas e mulheres. Inquéritos que cobrem diferentes
tópicos podem ser suplementados uns com os outros, se é que cobrem o mesmo período e
contexto, para aumentar a complexidade de dados e ajudar a atacar questões maiores que
possam ser difíceis de abordar com apenas uma fonte. Correlacionar dados sobre resultados
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com a idade das mulheres, etnia, estado civil, renda, e outras características sub-económicas é
importante, dado que os indicadores sobre o estado civil das mulheres pode ter variações
substanciais por estas variáveis. As bases de dados existentes também podem ser enriquecidas
aumentando módulos específicos com novas perguntas a um instrumento de inquérito
existente e base de amostragem.
Uma advocacia forte e permanente (veja-se PROMOÇÃO) sobre fontes cruciais de
informação de gênero, tais como registos Civil e vital (fonte importante de informação sobre
ocorrências e características de acontecimentos vitais), censo da População e Habitação ( a
capacidade para produzir estatísticas de gênero será reforçada se aspectos de gênero forem
integradas nestes censos) inquéritos de Uso de Tempo – inquéritos da Força de Trabalho (a
contribuição da mulher não é devidamente registada no quadro do Sistema Nacional de
Contas) serão também bastante importantes.

Ferramentas:
A Transformative Stand-Alone Goal On Achieving Gender Equality, Women’s Rights and
Women’s Empowerment: Imperatives And Key Components.
IAEG-GS
UN/Gender Statistics Manual
Gender statistics/UNESCAP
Data 2X: Mapping Gender Data Gaps
Gender issues in surveys
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A Revolução de Dados
Existem várias definições de revolução de dados. O relatório do Grupo Consultivo de Peritos
Independentes do Secretário Geral das Nações Unidas (IEAG) fala de uma “explosão” no
volume e produção de dados acompanhado por uma “crescente procura por dados de todas as
partes da sociedade” (IEAG), 2014). PARIS21 leva uma abordagem complementar e refere-se
a “fornecer os dados certos às pessoas certas no formato certo no momento certo” (PARIS21,
2015). Esta definição dá ênfase no facto de que a revolução de dados deve aumentar o uso e
impacto dos dados nos resultados.
Para permitir que haja este aumento no uso e impacto dos dados, as estratégias dos Sistemas
Estatísticos Nacionais, sempre que possível, devem incluir novas fontes de dados e aumentar
o envolvimento com novos actores, tais como o sector privado, organizações sem fins
lucrativos e academia. Estas directrizes foram desenhadas com um foco neste aspecto
particular e importanteda Revolução de Dados. É o acesso e uso destas novas fontes de dados
num novo ecosistema de dados dos usuários de dados, proprietários, produtores e legisladores
que permitirão os fazedores de políticas, organizações da sociedade civil e cidadãos
“monitorar o progresso do desenvolvimento, responsabilizar os governos e promover o
desenvolvimento sustentável” (IEAG), 2014.
A Revolução de Dados significa coisas diferentes dependente onde se está no ecosistema de
dados. Estatísticas Oficiais e os Sistemas Estatísticos Nacionais enfrentarão desafios na
adaptação ao novo ambiente de dados. Modelos para o desenvolvimento estatístico que foram
implementados nos últimos 15-20 anos poderão ser ultrapassados pelas novas agências de
produção de dados e considerados irrelevantes se os países não se adaptarem. A Revolução de
Dados afectará todas áreas do Sistema Estatístico Nacional. Esta situação já está a acontecer
em países como Senegal, em que abordagens inovadoras de planificação e adaptação às
operações estatísticas baseados em registos de chamadas das redes dos operadores de
telefonia móvel já puseram o novo pensamento em acção. Em outros países também, os
Institutos Nacionais de Estatísticas (INEs) precisarão de adaptar-se de modo a manter
relevância no novo ecosistema.
O uso dessas novas fontes de dados (segundo o definido mais adiante nesta Secção) é
explicitamente encorajado nos Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais. Sobretudo,
para honrar o direito dos cidadãos à informação (baseado na qualidade, pontualidade, custo),
os INEs podem basearem-se em “todos os tipos de fontes” (Nações Unidas, 2014). A
característica determinante das estatísticas oficiais é que elas sejam disponibilizadas pelos
órgãos de estatísticas oficiais de acordo com os padrões e normas profissionais estabelecidos
nos princípios fundamentais.
“Princípio 5: Custo-Eficácia: Dados para todos os fins estatísticos podem ser obtidos de todos
os tipos de fontes [...]. As agências estatísticas têm de escolher a fonte no tocante a qualidade,
pontualidade, custos e encargos sobre os inquiridos.” – Nações Unidas (2014), Princípios
Fundamentais das Estatísticas Oficiais.
Todas as fases da ENDE devem satisfazer estas novas demandas considerando o seguinte:
•

Desenvolver ainda mais os sistemas de dados administrativos para produzir
estimativas populacionais fiáveis e robustas para actualizar dados baseados na
população e ancorar novas fontes de dados.
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•

Complementar a recolha tradicional de dados com novas fontes de dados baseadas em
revisão dos custos, facilidade de recolha, qualidade de dados obtidos através de novos
processos e sustentabilidade dos processos.

•

Levar a cabo o devido processo de avaliação da susbstituição de custo eficácia das
fontes de dados.

•

Elaborar um plano de dados detalhado e abordagem coordenada a recolha de dados
que tenha em consideração uma maior frequência na elaboração de relatórios até agora
forjando, maior disagregação, maior relevância geográfica (vide Roteiros da
Revolução de Dados elaborados pela Parceria Global para Dados de Desenvolvimento
Sustentável).

•

Orçamentar para o pessoal/recursos humanos na área emergente da ciência de dados,
mas também na capacidade legal e reguladora.

•

Elaborar um plano para criar novas parcerias, seja através de estabelecimento de
ligações com diferentes actores dentro do sector privado, explorar a rede de
consultorias de dados fiáveis ou alavancando agências estatísticas regionais para
facilitar o acesso a grandes organizações multilaterais.

•

Criar grandes ligações com Estratégias Regionais para o Desenvolvimento de
Estatísticas (ERDEs/RSDSs) de modo a agregar os recursos regionais em centros de
conhecimento e excelência em que as agências estatísticas não têm capacidade e
recursos
para
adaptarem-se.

•

Revisão de processos estatísticos existentes e, se for necessário, analisar a revisão

Melhoria dos Processos de Dados Existentes
Não há dúvida que dados de censo e de inquéritoThere is no doubt that census and survey data
continuarão a ser fontes importantes para a monitoria internacional e tomada de decisão
nacional e que os sistemas para a recolha de dados administrativos precisará de serem amis
desenvolvidos. Este legado prevalecerá e com certeza, sempre será relevante para a
actualização dos dados baseados na população. Estimativas populacionais robustas e fiáveis
irão ancorar novas fontes de dados e torna-los mais úteis. A revolução de dados e as suas
tecnologias impulsionadoras dão-nos as ferramentas para melhorar os mecanismos actuais de
gestão de dados em várias áreas, tais como:
1. Metodologia de pesquisa. Melhorias na metodologia de pesquisa
2. Recolha de dados móveis. Intodução remota de dados com recurso a telemóveis e
tablets
3. Dados administrativos. Desenvolvimentos actuais em dados administrativos
disponíveis e uso (vide em particular o capítulo sobre Dados Abertos)
4. Disseminação de Dados. Disseminação coerente usando novas tecnologias e
ferramentas inovadoras que se adaptam às exigencies do usuário
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6. A aplicação de inovações pode ajudar a integrar processos existentes e assegurar maior
fiabilidade de dados de pesquisa. Os INEs devem trabalhar com os sectores e reconciliarem,
promoverem e defenderem o desenvolvimento de sistemas administrativos fortes. Estes dados
são, em muitos casos,comparativamente mais baratos para usar apesar de não serem baseados
na população, deve fazer-se maior esforço para reconciliar-se estes dados. Para isto acontecer,
o INE devia recolher e centralizar listas de infraestruturas chave de modo a ajudar integrar o
processo de planificação. Um objectvo claro que devia estar a ser adoptado pelos INEs é
elaborar uma área central de referência geoespacial em que limites dos censos, pontos de
serviço em saúde (clínicas e dispensários), escolas (primárias, secundárias) e pontos dos
serviços de extensão agrícola são todos demarcados juntos. Isto pode servir de uma forte base
de dados de referência para a planificação e estratificação da pesquisa mas também fornecer
um serviço à sociedade civil.

Novas Fontes de Dados e Sistemas Estatísticos Nacionais
Mobilização da revolução de dados para o desenvolvimento sustentável requer SENs para
aproveitar o crescimento cada vez mais exponencial dos valores dos dados, maioria dos quais
é detida pelo sector privado. Novas parcerias de dados com o sector privado com fins
lucrativos e sem fins lucrativos pode contribuir contribuir ajudando os SENs a poupar custos e
prover dados mais detalhados e que contrivuem de uma forma mais oportuna, mas os mesmos
vem com muitos riscos e desafios (cf. PARIS21, 2015). O que é popularmente chamada “Big
Data” –“traços das acções humanas registadas por dispositivos digitais” (Letouzé et al., 2013)
– terá de ser gerido e provávelmente criar as parcerias necessárias entre a academia, analistas
políticos e o SEN. Contudo, há que se ter cuidado pois o uso destes dados requer técnicas
analíticas relativamente sofisticadas.
No entanto novos dados podem ser definidos, ao invés de tentar uma definição do que
constitui uma nova fonte de dados, este capítulo toma rota mais pragmatic e reduz o âmbito
para tomar em consideração as seguintes fontes de dados largamente consideradas como
sendo “novas” às estatísticas oficiais, alistadas pela ordem de viabilidade para implementação
num contexto de um país em desenvolvimento.
1. Dados de sensor e geoespaciais. usando imagens de satellite para estimar níveis de
pobreza (vide here).
2. Dados Telecom. Exemplo: Usando registos dos detalhes de chamada para estimar a
pobreza e riqueza (vide here).
3. Transações Comerciais, incuindo dados dos scanners, dados do cartão de crédito,
etc. Exemplo:usando dados do scanner para o Índice do Preço ao Consumidor (vide
here).
4. Recuperação de informação (Web crawling), destruição de informaçao
(scraping), pesquisa e análise. Exemplo: Usando a oferta de emprego online para
estimar o desemprego ou dados do LinkedIn para estimar mudanças nas categorias do
emprego (vide here).
5. Redes sociais. Exemplo: Usando tweets geo-codificados e análise de sentiment para
medir bem-estar subjective ( veja-se aqui).
Estas fontes de dados são particularmente úteis para fazer relatórios sobre os indicadores dos
anos inter-inquéritos e captar mudanças em indicadores rápidos. Os Estudos de Caso dos
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países serão uma fonte primária de informação pois o uso destes dados está numa fase
bastante embrionária. O SEN deve jogar um papel importante na criação de uma maior
percepção das aplicações do país. Contudo, as instituições regionais terão provavelmente de
estar activamente envolvidas para gerir os parcos recursos e aproveitar as economias de
escala.
Acesso a Big Data (nas mãos do sector privado) e os problemas relacionados com a
privacidade são diferentes dos do uso de dados administrativos (que também são algumas
vezes referidos como sendo Big Data). Para ter acesso aos dados administrativos, os INEs
podem muitas vezes basearem-se nos quadros legais existentes. Contudo, os dados de
empresas constituem uma nova área e as modalidades de acesso terão de ser elaboradas
juntamente com os conselhos nacionais sobre a protecção à privacidade e com todos os
actores intervenientes. No plano internacional, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre
o Big Data para Estatísticas Oficiais está actualmente a trabalhar sobre os “Princípios de
Acesso a Dados” que podem ser úteis na extensão dos Princípios Fundamentais das
Estatísticas Oficiais (Nações Unidas, 2014).
Robin, Klein and Jütting (2016) fazem uma análise detalhada dos benefícios e
complementaridades bem como os riscos e desafios associados ao uso das novas fontes de
dados para estatísticas oficiais. Os pontos a seguir resumem as principais lições para os SEN.

Benefícios e Complementaridades
•

Custo eficácia. Parcerias público-privadasdefinidos como sendo voluntaries, acordos
de colaboração com voltados ao aumento da capacidade de um SEN de modo a dar
estatísticas novas ou melhorespodem ajudar os SENs a poupar recursos tanto
partilhando dados e assim como a evitar custos iniciais em infraestruturas para a
gestão de dados. Primeiro, os custos marginais de transferências de dados já
recolhidos pelo sector privado para um actor interveniente de SEN são extremamente
baixos. Por exemplo, enquanto uma pesquisa nos Estados Unidos da América podia
custar mais de USD 20 milhões, juntar os micro-dados privados com os dados
agregados existentes (por exemplo, dados ao nível da fábrica para os dados de nível da
empresa) poderia custar menos do que um quinto deste valor (Landfeld, 2014).
Segundo, subcontratando o processamento dos dados, um actor interveniente do SEN
com problemas de capital pode fazer uso do conhecimento e software do sector
privado,
e
daí
evitar
altos
custos
iniciais.

•

Pontualidade. Dado que metadata móvel não processada está disponível quase
instantâneamente, os Registos dos Detalhes de Chamada (CDR) das operadoras de
telefonia móvel, por exemplo, podem produzir estatísticas em quase tempo real.

•

Granularidade. Dados do sector privado – CDRs e dados geo-espaciais em particular
– podem apresentar grandes unidades temporais, especiais, temáticas e de granulidade.
Isto é útil para a avaliação de políticas de curto prazo e a produção de estatísticas
desagregadas nos planos regional e sub-regional, por exemplo.

Novas fontes de dados também permitem às agências estatísticas medirem as tendências que
foram previamente tidas como sendo imensuráveis e de serem mais responsivas aos requisitos
de políticas rapidamente mutáveis.
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•

•

Dados em novas áreas. Big Data tem, em particular, o potencial de ajudar a produzir
novos indicadores, anteriormente não compilados pelos INEs, tais como as medidas
das desigualidades que são especialmente relevantes no âmbito dos ODSs.
Aumentar a capacidade de resposta. As novas fontes de dados providenciam aos
INEs a capacidade de abordar novas temáticas rapidamente e ajuda aos académicos a
responder a perguntas do tipo “que tal se”.

Riscos & Desafios
Quatro desafios que se relacionam às propriedades particulares dos dados distinguem a
maioria das estatísticas das parcerias em outros sectores tais como saúde ou infraestruturas:
garantindo a segurança de dados de propriedade, criando um modelo de negócio para a
partilha de dados, preservando a privacidade e ultrapassando as dificuldades associadas com o
Big Data.
•

•

•

•

Acesso. A fuga de informação de propriedade é tida como uma ameaça séria para as
organizações com ou sem fins lucrativos. Dados que fornecem informação accionável
sobre clientes, fregueses ou estratégia de uma organização é mais provável que seja
sujeita à critérios de confidencialidade. Por exemplo, CDRs, que são usados por
empresas para fins de geo-marketização são muito mais sensíveis do que tweets
públicos, que são relativamente acessíveis. Há preocupações também, segundo as
quais, os governos podem usar os dados para fins de regulação ou que a publicação de
dados sobre os clientes de uma organização pode ser prejudicial à sua imagem.
Incentivos e sustentabilidade. Certos factores podem reduzir a atracção da parceria
de dados como um modelo de negócio. Primeiro, a incerteza sobre a procura por Big
Data pode levantar dúvidas sobre a extensão do mercado. Segundo, os benefícios da
parceria de dados não são sempre imediatos ou automáticos. Em terceiro lugar, há
preocupações sobre a durabilidade das novas fontes de dados. Certamente, dado que
os dados privados são originalmente recolhidos para fins não-estatísticos, manter o
processo de extracção pode tornar-se um fardose o campo inicial de aplicação perde
relevância.
Privacidade e ética .A dimensão de partilha das parcerias de dados pode pôr em risco
a privacidade individual ou do grupo. Daí que a segurança da informação pessoal e do
grupo é tanto uma condição para a implementação da parceria de dados assim como
um objectivo por si. Primeiro, a legislação atual sobre privacidade muitas vezes traz
constrangimentos regulatórios. Como maioria das legislações sobre dados não cobrem
especificamente Big Data, as leis actuais estão abertas a interpretações. Posto isto, os
INEs não têm mandato claro para explorar micro-dados sensíveis tais como os registos
de detalhes de chamadas. Em segundo lugar, tanto os actores intervenientes público e
privados enfrentam problemas de reputação e ética: o simples facto de que as
empresas detêm os dados dos seus clientes pode originar a mudança de provedores.
Assim sendo a transferência de dados impõe riscos significativos às organizações.
Desafios técnicos e estatísticos. Isto relaciona-se com a natureza da maioria dos
dados privados, o Big Data em particular, que muitas vezes pode requerer
infraestruturas especializadas e pode ser descentralizado, despadronizado,
desestruturado e não representativo. Daí que as propriedades de grandes conjuntos de
dados também impõem restrições sobre as características estruturais das parcerias de
dados, mas também sobre o tipo de estatísticas que podem produzir.
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Integrando as Novas Fontes de Dados dentro da ENDE NSDS
O relatório do IEAG sobre a Revolução de Dados necessário especificamente para modificar a
abordagem da ENDE – NSDS para ser responsável pela Revolução de Dados por
[…] modernizar as “Estratégias Nacionais para o Desenvolvimento das Estatísticas” (ENDE
- NSDS) para melhorar a planificação coordenada e de longo prazo e na identificação de
melhores investimentos e envlover os produtores de dados não-oficiais num esforço
cooperativo para acelerar a produção, disseminação e uso de dados, reforçando a
capacidade da sociedade civil e recursos para produzir, usar e disseminar dados. IEAG
(2014, página 25)
A revolução de dados mudará a forma como os INEs e SENs operam e requer que se encontre
novos actores envolvidos no processo da ENDE – NSDS.
•

A Evolução do Papel dos INEs: o ecosistema de dados em evolução dos novos
provedores e usuários de dados resultará na mudança dos modelos de negócio para os
INEs e outras agências de produção de dados. Particularmente, os INEs serão menos
verticalmente integrados e subcontratar mais dos seus processos estatísticos. Isto vem
com uma evolução nos papeis dos INEs desde a pertença da produção estatística até à
pertença
dos
desafios
de
gestão
para
avaliar
riscos
.

•

Evolução dos perfis de competências. A evolução do papel dos INEs também impõe
diferentes requisitos sobre o conjunto de competências. Os funcionários do INE
precisam de ter um comando adequado das novas metodologias para identificar,
avaliar e acessar as novas fontes de dados. Esta tarefa requer competências e
capacitação no campo emergente da ciência de dados, mas também a capacidade legal
e
reguladora.

•

Construção de centros regionais de apoio: onde as agências estatísticas regionais
não têm a capacidade e recursos para adaptarem-se, as ERDEs deviam ser
responsáveis pela sua abordagem coordenada trazendo a revolução de dados para as
estatísticas nacionais. Áreas em que a revolução de dados podia ser alavancada para
avançar a mudança no plano regional seria: (i) criar centros de excelência e de
conhecimento; (ii) criar sandboxes do Big Data: escalonáveis e evolucionárias tais
como as do UNECE usadas para explorar os ricos conjuntos de informação de
organização através de interacção e colaboração, (iii) Concentrando recursos para
parcerias académicas chave e promovendo Parcerias Público-Privadas para contribuir
para
o
conjunto
do
conhecimento
regional.

•

Abordagem mista para a compilação de estatísticas oficiais: o grau da
generalização estatísticade muitas das fontes de dados não tradicionais não é
presentemente bem percebido. Por isso devem ser empregues com cautela e as fontes
tradicionais devem ser usadas para validar e calibrar estas estimativas, sobretudo a
breve prazo. Essa abordagem mista e complementar implica que os INEs continuarão
a
usar
os
métodos
de
estatísticas
tradicionais.
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•

Protocolos. O sucesso das parcerias de dados depende da adopção de abordagens
baseadas em protocolos sistemáticos e transparentes, que limitam os riscos de reidentificação de pessoas. Esses protocolos já existem para dados médicos sensíveis e
essenciais de modo a criar confiança na fiabilidade e integridade dos sistemas
estatísticos nacionais quando se lida com dados não voluntários.

•

Liderança pelo exemplo. Diferentes actores no SEN usam diferentes fontes em
ritmos diferentes. Os INEs são muitas vezes a agência de liderança responsável da
formulação e implementação da ENDE (NSDS) do país. INEs podem desempenhar
um papel importante dando um bom exemplo sobre como novas fontes de dados para
estatísticas oficiais podem ser usadas tentando experimentar as novas fontes com a
devida consideração das preocupações sobre privacidade e qualidade.

Novas formas de parcerias
Acesso a novas fontes de dados requer novas formas de parcerias. Nos últimos anos, temos
assistido a emergência de várias estruturas cooperativas bem sucedidas, que muitas vezes
ligam diferentes actores dentro do sector privado. Estas parcerias público-privadas (PPPs)
para estatísticas têm três características que as distinguem em outros sectores:
1. Devem ser formuladas como acordos de longo prazo, dado que muitas vezes existe a
necessidade de dados longitudinais e, ao mesmo tempo, existem poucos fornecedores
alternativos – por exemplo, logs de telefones são detidos por um número limitado de
Operadores de Rede Móvel.
2. Riscos de propriedade e privacidade jogam um papel central nas PPPs para
estatísticas, enquanto que em outros sectores, por exemplo, em infraestruturas, os
riscos estão principalmente ligados à relação Custo-Benefício e Retorno no
Investimento.
3. PPPs para estatísticas podem cobrir qualquer estágio da cadeia de valor dos dados,
incluíndo a recolha de dados, processamento, análise, disseminação.
Para estas parcerias tornarem-se sólidas, pode levar tempo a serem formadas. Por isso os INEs
devem aproveitar o máximo das estruturas existentes. Isto pode ser feito entrando na rede de
“terceiros” ou explorando as fontes de dados menos sensíveis. Existe também um papel
importante a ser desempenhado para uma cooperação mais estreita entre os INEs e as
agências estatísticas regionais. O segundo pode facilitar acesso a cooperação multi-lateral
maior e reduzir custos de coordenação. Existe também espaço para uma cooperação estreita
entre INEs de países em desenvolvimento e de países desenvolvidos, por exemplo, através da
partilha de dados de satélite.

Quadros Jurícos
Um obstáculo na obtenção e uso das novas fontes de dados tem haver com a necessidade de
definir instrumentos legais e processos para acessar estes dados e preservar a
confidencialidade do usuário. Estes usuários são o domínio privado e constituem uma fonte
rica de dados do cliente que são guardados pelo interesse privado que pode ser detentor dos
dados. Em muitos países, a lei não é clara sobre os processos legais para a obtenção destes
dados e como coloca-los no domínio público. Muita consciencilização foi feita durante a era
dos ODMs colocando-se inquérito de microdata on-line para pesquisadores. Isto implicava
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definir um protocolo para a documentação de dados e definição de padrões. O resultado foi a
evolução das definições de metadata tais como a Iniciativa de Documentação de Dados (DDI)
e os Dados Estatísticos e Metada eXchange (SDMX). Para além disso, um grande trabalho de
advocacia foi empreendido para mudar estruturas legais e redefinir os direitos dos usuários
que têm haver com o processo de anonimização. Instrumentos como a Carta Africana para
Estatísticas criaram um quadro jurídico para os países orientarem os seus processos
lesgilativos; A Carta claramente cria um impulso e directrizes que ajudam na modificação da
lei atinente aos novos desenvolvimentos de dados, tais como o uso doBig Data.
Ferramentas:
A lista que se segue é de casos concretos de uso das novas ferramentas para a gestão de dados
e
novas
fontes:
O Inventário GWG de Big Data é um catálogo de projectos de Grandes Dados que são
relevantes para estatísticas oficiais, indicadores dos ODS e outras estatísticas necessárias para
a tomada de decisão sobre políticas públicas, bem como para a gestão e monitoria de
programas/projectos
do
sector
público.
A Ferramenta Avançada da Planificação de Dados (ADAPT) é uma ferramenta de
planificação inovadora para os institutos de estatísticas adaptarem-se às novas demandas e
práticas de dados em evolução. A ADAPT ajuda os produtores de dados no sistema estatístico
nacional a consultar, calcular custos e representar os seus indicadores em gráficos nos termos
do definido pelo plano de desenvolvimento nacional. A ferramenta foi concebidapara os
países alvo tentando responder à procura das agências globais que monitoram os ODS trazelos
ao
contexto
das
suas
prioridades
nacionais.
O Plataforma para inovações em Estatísticas (PISTA) é uma colecção de inovações na área de
dados e estatísticas oficiais em países em desenvolvimento. Dá informação básica tal como
análises, detalhes de contacto, avaliações breves e estudos de caso sobre inovações
institucionais, organizacionais e tecnológicas tanto do sector público quanto do privado.
A USAID Global Innovations Exchange é uma praça global online para inovações,
financiamento e recursos no domínio do desenvolvimento. Tem em vista ligar inovadores com
recursos, contactos e informação que eles precisam para desenvolverem a sua inovação. A
Caixa de Ferramenta GPSDD Toolbox é um conjunto de ferramentas, métodos e recursos
desenvolvidos por praticantes de todas as regiões do mundo no campo de dados de
desenvolvimento.
Boas Práticas:
Vários projectos de partilha de dados colaborativos entre o sector privado e público já
emergiram. De acordo com Robin, Klein e Jütting (2016 ), estes podem ser classificados em
tipos
genéricos:
In-house production of statistics : A operadora da rede Móvel Telefónica usou os seus logs do
telefone para desenvolver vários aplicativos internos, usando a sua capacidade interna. Estes
projectos demonstram que produtores privados de dados não apenas estão com vontade de
ajudar a fechar as lacunas estatísticas mas também podem criar benefícios do uso dos seus
dados
e
recursos
para
o
bem
público.
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Transferência do conjunto de dados para os usuários finais : O modelo de transferência do
conjunto de dados aos usuários finais é constituído por datasets que são tranferidos
directamente dos donos dos dados ao usuário final. Este modelo concede ao usuário final mais
flexibilidade sobre o que fazer com os dados. Neste modelo, dados primários são
descaracterizados, tirados em amostras e agregados de modo a evitar possível re-identificação.
Entre 2012 3 2015, a Operadora de Rede Móvel Orange organizou dois desafios de inovação
em que pôs os seus CDRs anonimizados a disposição para equipas de pesquisa em todo
mundo, apesar dos riscos envolvidos em termos de privacidade e informações proprietárias.
Acesso remoto: no modelo de acesso remoto, os donos de dados dão acesso completo dos
seus dados aos usuários finais ao mesmo tempo que exercem um control rigoroso sobre que
informação é extraída das suas bases de dados e conjuntos de dados. Vários exemplos de
acesso remoto já existem, tais como iniciativa Data for Good da Real Impact Analytics. Neste
projecto, a empresa acessa dados das telecomunicações dentro de um ambiente seguro de
operadores.
Transferência de conjuntos de dadospara um terceiro de confiança : No modelo do Terceiro
Confiável, tanto o dono dos dados assim como o usuário de dados não suporta o encargo da
segurança de acolher os dados. No modelo T3P, ambas as partes dependem do terceiro
confiável para acolher os dados e dar os serviços necessaries para permitir acesso seguro à
fonte de dados.Desde 2009, estatísticas de viagem para determinar a balança da conta dos
pagamentos de viagens são calculadas com base em detalhes de registo graças a uma parceria
público-privada entre a empresa analítica Positium e o Banco Central da Estónia, Eesti Pank.
Transferindo algorítmos e não os dados: o modelo de algorítmos partilhados permite a
reutilização do software por muitos proprietários privados de dados que pretendam levar a
cabo funções analíticas semelhantes em um ou vários conjuntos de dados. O projecto The The
Open Algorithms (OPAL) tem em vista impulsionar o poder de dados privados
providenciando uma plataforma aberta e algorítmos pré-elaborados que permitem que
empresas privadas possam gerir algorítmos pré-definidos de forma autónoma em seus
próprios
ambientes
seguros
e
apenas
tira
resultados
agregados.
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Disseminação de Dados
Disseminação de dados é uma fase no processo estatístico em que os dados recolhidos e
compilados pelas agências estatísticas são divulgados ao público. O Primeiro Princípio
Fundamental das Nações Unidas sobre Estatísticas Oficiais estabelece de forma clara a
responsabilidade da publicação de informação ao público:
As estatísticas oficiais constituem um elemento indispensável do sistema de informação de
uma sociedade democrática, servindo ao Governo, à economia e ao público dados sobre a
situação económica, demográfica, social e ambiental. Para o efeito, as estatísticas oficiais
que satisfazem o teste de utilidade prática deverão ser compiladas e disponibilizadas de
forma imparcial pelas agências de estatísticas oficiais como forma de honrar o direito dos
cidadãos à informação pública.
Para o propósito de planificação da ENDE, a disseminação deve ser considerada o objectivo
principal de um sistema estatístico dentro do contexto de um plano integrado de
desenvolvimento. Com maior potencial de acesso à dados, existem dois aspectos que devem
estar reflectidos na ENDE: disseminação oficial e disseminação no seu todo.

Disseminação Oficial
Uma agência estatística responsiva compromete-se a publicar informação ao público de
acordo com um calendário de divulgação. Esta obrigação encerra em si um grande
compromisso pois este processo implica a definição de indicadores chave que devem ser
publicados em intervalos regulares. Estes indicadores podem satisfazer relatórios nacionais,
regionais e internacionais. Para o efeito, os GDDS e SDDS do FMI estabelecem padrões
claros. Trabalhar num plano de disseminação de dados deve envolver os pontos focais e
pessoas chave no processo em todo sistema estatístico. Os países que estiverem a elaborar as
suas ENDEs devem focar-se substancialmente no cumprimento dos GDDS e devem juntar
todos actores chave de modo a assegurar cumprimento, melhoria e finalmente transição para
processos mais complexos e ordenados de acordo com o estabelecido pelo SDDS. Relatórios
das agências estatísticas para agências internacionais de monitoria sempre seguem requisitos e
formatos específicos de elaboração de relatórios que são dados à estas agências. Estes devem
ser reconciliados dentro do contexto de uma política de disseminação de dados públicos em
que o público em geral tem acesso à mesma informação relatada às agências regionais e
internacionais. É importante realçar que dentre muitas práticas estabelecidas no GDDS, a
simultaneidade de divulgação é fundamental.

Público em geral
A disseminação de dados ao público em geral requer consideração e estratégias criteriosas. Os
países devem elaborar estratégias de disseminação de dados. A ilustração que se segue da
(UNECA/CENUA) estabelece uma referência conceptual que devia definir as várias
comissões de usuários e a procura de dados que estas precisam.
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Desenvolver uma abordagem para a disseminação que tenha como alvo os usuários deve ser a
pedra angular da ENDE. O desenvolvimento de uma política de disseminação de dados
coerente com um documento que permite o desenvolvimento como a ENDE que é
responsável pelas actividades e financiamento e monitoria de progresso irá providenciar o
contexto prático para a implementação da política de disseminação. Usando o diagrama
acima, enquanto formula-se a ENDE, o SEN deve responder às seguintes perguntas: quais são
os usuários chave e os principais meios pelos quais o sistema irá informa-los? Direccionandose aos usuários com publicações específicas ou portais de disseminação pode ser eficiente.
Contudo, a sua efeciência devia ser medida de modo a avaliar a procura de forma contínua.
Um aspecto importante que uma agência de estatísticas deve ter em mente é a necessidade de
dar dados visuais efectivos para informar certos sectores da sociedade. Os jornalistas poderão
exigir certas formas de ver conceitos estatísticos; fazedores de políticas podem ter suas formas
preferenciais de visualizar. Desenvolver abordagens criativas de visualização de dados pode
ter um impacto no processo de vulgarização do uso de dados.
PARIS21 desenvolveu e compilou algumas ferramentas para a promoção da visualização de
dados através de um programa específico de formação (vide: http://www.paris21.org/datavis),
que serve de uma plataforma para colaboração entre estaticistas e usuários de modo a adoptar
ferramentas de visualização de dados e assegura o seu uso alargado no sistema estatístico.

Eficiência de Medição
Qualquer ENDE deve ter indicadores de monitoria desenhados para determinar a eficiência
das suas políticas de disseminação. Estes indicadores devem ser regularmente reportados.
Incluír estes indiadores de medição na ENDE garantirá que os indicadores sejam reportados.
Estes indicadores devem responder à certas perguntas fundamentais e incluírem:
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• Serão os portais de dados formas eficientes de disseminar dados agregados?
o Uso de google analytics para medir acesso público e uso de certos sítios
• Será que existem outras formas de disseminar dados?
o Número de chamadas telefónicas informais recebidas por dados? Número de emails
solicitando dados e que dados?
• Que instituições no país são mais activas no uso de dados?
o Número de pesquisa ou outras agências activamente envolvidas numa parceria com
agências estatísticas
• Quais são as campanhas de informação pública mais eficientes para aumentar o uso de
dados?
o Aumento no trâfego no sítio web (uso de spikes) após campanhas de promoção

Estes indicadores de monitoria deviam ser parte do pacote completo de uma ENDE desenhada
não apenas para desenvolver sistemas de disseminação que respondam à padrões
internacionais mas quetambém respondam à variedade dos usuários de dados. E para a ENDE,
é fundamental focar-se no uso nacional de dados por praticantes nacionais e o impacto que
estão a ter na determinação da capacidade autónoma do país de desenvolver uma cultura
profunda e de respeito pelas estatísticas.
Alguns itens para incluir na Disseminação de Dados na ENDE
•
•
•
•
•
•
•

Será que o país participa no GDDS? Será que o ponto focal para GDDS está envolvido
na definição de padrões mínimos?
Será que os padrões tais como os calendários de divulgação e divulgação simultânea
de informação estão contemplados na ENDE?
Será que existe uma visão integrada de disseminação de dados expressa na política de
disseminação de dados?
Existem reformas necessárias na lei para permitir maior acesso aos dados?
Será que os requisitos de confidencialidade são respeitados?
Será que os usuários estão devidamente definidos?
Será que as campanhas de informação pública estão incluídas na ENDE?

Portais de Dados
Existem dois aspectos de disseminação de dados, que terão passado por alterações
monumentais nos últimos tempos e por conseguinte, merecerem uma avaliação criteriosa. A
‘comunicação social’ que realiza as divulgações (de transformações de papel para digitais) e a
‘entrega’ das divulgações; que se está a transformar através da “conectividade” da internet, de
ser um modelo de comunicação ‘um-para-um’ para ‘um-para-muitos’
O uso cada vez crescente de portais de dados entre os INEs para a disseminação de dados,
mostra esta tendência. É um desenvolvimento positivo que permite maior disponibilidade e
acessibilidade de dados. O Manual sobre Maiores Plataformas de Gestão de Dados
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Estatísticos da CENUA é um recurso importante para os INEs e pode dar orientação durante o
processo de tomada de decisão para ajudar os INEs a selecionar plataformas adequadas para
gerir e disseminar dados estatísticos para os seus usuários. Outro recurso útil é a avaliação
técnica do Banco Mundial das plataformas de dados abertos dos INEs.
Embora haja boas intenções para aproveitar o potencial dos portais de dados, quando chega o
momento da verdadeira implementação dos resultados tem havido uma mistura. Um problema
em particular tem sido o set-up de múltiplos portais de dados com sobreposição de
funcionalidades e a sua falta de integração – sobretudo na maioria dos países dependentes de
ajuda. Isto resultou na (i) duplicação da carga de trabalho para os INEs já com insuficiência
de recursos que têm de manter vários portais de dados e actualizar informação manualmente,
(ii) confusão aos usuários que consultam vários portais de dados muitas vezes com resultados
contraditórios, e (iii) em geral custos altos claramente para uso baixo destes portais.
Neste contexto, PARIS21 produziu um documento para debate – fazendo com que os Portais
de Dados funcionem para os ODS: Uma visão na implantação, desenho e tecnologia. Este
documento contém lições sobre como aspectos da implantação, desenho e tecnologia podem
ser melhorados a medida que os INEs entram na fase de implementação e monitoria dos
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável – que deverão permitir avançar ainda mais nessa
direcção de portais de dados.
Quadros de disseminação de dados centralizados
Um quadro em que a disseminação de dados é vista como sendo o culminar de um grande
processo eficiente e eficaz de gestão de dados que poderia ser uma solução que os INEs
poderiam seguir. Ao contrário de plataformas fragmentadas de portais de dados, soluções de
software que seguem uma arquitetura modular, que vincula estritamente processos de “backend” (por exemplo, produção) com o processo “front-end”, (i.e. disseminação), e que pode dar
azo ao surgimento de um ambiente centralizado de disseminação de dados, podia ser o
caminho a seguir. Seguindo os padrões tais como o quadro de Arquitetura Comum de
Produção Estatística (CSPA), esta nova abordagem poderá trazer consigo um foco sobre o
processo
mais
que
necessário
de
reengenharia
e
reforço
nos
INEs.

Communicação de Dados
A comunicação official de dados e estatísticas requer esforços concertados. Quando dados são
bem comunicados, é fácil analisar a sua influência positiva no seu consumo e por conseguinte,
desenvolver impacto criado. Os INEs podem aperceber-se disto através da prestação da
comunicação à audiência correcta com os dados correctos no formato correcto. De modo a
aumentar a probabilidade de que um grupo alvo preste atenção e use os dados
disponibilizados, tem de se tomar em conta o prazo e canais adequados para a entrega e
distribuição dos dados.
É importante reconhecer que a comunicação de dados é um caso especial da comunicação em
geral. Neste contexto, o uso da palavra “dados” aqui, é feito com um sentido explícito de
“informação em forma numérica” e não no sentido geral de informação factual. Por isso, o
objectivo de comunicação efectiva de “dados” é para assegurar que os dados são transmitidos,
descodificados e percebidos correctamente, e faz-se o devido seguimento.
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Nesta perspectiva, uma estratégia alargada de comunicação, em que a comunicação de dados
podia fazer-se uma componente, podia ser desenvolvida pelo INE em estreita colaboraçãocom
os membros do SEN. Na maioria dos casos, o objectivo principal desta estratégia seria de
sistematicamente guiar os esforços do SEN na consciencialização e mobilização do apoio com
vista ao alcance dos objectivos estabelecidos da ENDE do país. Tendo a comunicação de
dados como uma componente, podia-se chamar a necessária atenção e recursos para a sua
implementação efectiva. Este documento pode ter uma colecção de estratégias ; e audiências
alvo identificadas e as mensagens chave correspondentes pelas quais o INE poderia procurar
alcançar a sua advocacia a dados e objectivo de comunicação e os objectivos estratégicos da
ENDE. Vide o capítulo “D. FAZENDO ADVOCACIA” nos seus Passos Essenciais da
ENDE.
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Acrónimos
ADAPT
AIMS
ASEAN
ASF
BM
CAC
CAF
CAN
CARICOM
CD
CDAS
CDMT
CDRs
CELADE
CENUA
CENUE
CEQD
CEQD
CES
CIM
CITI
CPC
CPS
CSPA
CSPRO
CTS
CTT
DCMI
DDI
DERP
DNPM
DNPM
DQAF
ECOSOC
EDGE
EFM
ENDE

Ferramenta Avançada de Planificação de Dados
Atlântico, OceanoÍndico, Mar Mediterrâneo e Mar da China Meridional
Associação das Nações do Sudeste Asiático
Fórum de Estatísticas Agrícolas
Banco Mundial
Quadro de avaliação comum
QuadroComum de Avaliação
Comunida de Andina
Comunidade das Caraíbas e Mercado
Comitê De Direção
Desenvolvimento da Comunidade da África do Sul
Quadros de despesas de médio prazo
Registo Detalhado de Chamadas
Centro Demográfico da América Latina
Comissão Económica das Nações Unidas para a África
Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa
Comissão para avaliar a qualidade dos dados
Quadros para avaliar a qualidade dos dados
Comité de Estatísticas do Sector
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados
à Saúde
Classificação Internacional Tipo de todas as Actividades Económicas
Classificação Central dos Produtos
Relatório dos Países sobre o Apoio Est.
Arquitetatura Comum de Produção Estatística
Sistema de Processamento de Censos
Comissões de Trabalho Setoriais
Comitê Técnico de Trabalho
Centro de dados Viabilidade interface
Iniciativa de Documentação de Dados
Documentos da Estratégia da Redução da Pobreza
Departamento Nacional de Planificação e Monitoria
Departamento de Planejamento Nacional e Monitoramento
Quadros de Avaliação da Qualidade de Dados
Quadros de Avaliação da Qualidade de Dados
Evidência e Dados para Igualidade do Gênero
Estados Federados da Micronésia
Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas
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ESDE
EUA
FAO
FEWSNET

Estratégias Sectoriais para o Desenvolvimento de Estatísticas
Estados Unidos da América
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Redes de Sistemas de Aviso Prévio a Fome
Grupo de Alto Nível para Parceria, Coordenação e Capacitação
GAL-PCCB emmatérias Estatísticas para a Agenda 2030
do Desenvolvimento Sustentável
GAMSO
Modelo de Activida de Genérica para Organizações Estatísticas
GAP
Plano de Acção Global
GDDS
Sistema de Divulgacão de Dados Gerais
GDM
Gols de Desenvolvimento do Milênio
HS
Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias
IAEG
Grupo de Peritos Inter-Agência
IAEG-GS
Grupo de Peritos Inter-Agência sobre Estatísticas do Gênero
IASC
Comissão Permanente Inter-Agência
Classificação Estatística de Doenças e Assuntos Relacionados c/ problemas de
ICD
Saúde
Grupo de Peritos e Inter-agência sobre Indicadores dos Objectivos
IEAG-ODS
do Desenvolvimento Sustentável
IHSN
Rede Internacional de Inquérito familiar
IMF
Fundo Monetário Internacional
INE
Instituto Nacional de Estatísticas
IPC
Comunicação Inter-Processual
ISCO
Padrões Internacionais de Classificação do Emprego
Padrões Internacionais de Classificação Industrial de todas
ISIC
Actividades Económicas
LDC
Países Menos Desenvolvidos
LLDCs
Países em Desenvolvimento sem Acesso ao Mar
M&E
Monitoria e Avaliação
MDGs
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio
MeE
Memorando de Entendimento
MET
Serviços Meteorológicos
MGPPS
Modelo genérico do processo de produção estatística
MTEFs
Enquadramento das Despesas de Médio Prazo
NADA
Arquivo Nacionalde Dados
NDP
Planificação do Desenvolvimento Nacional
NEC
Conselho Nacional Económico
NQAF
Quadro Nacional de Garantia de Qualidade
NSDS
National Strategies for the Development of Statistics
NSE
Sistema Nacional de Estatísticas
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NSO
ODIN
ODRA
ODS
ODS-IAEG
OECD
ODS
OECS
ONU
PAA
PDDAA
PEID
PIB
PMD
PND
PNG
PRESS
PRSs
PSSSAR
REDATAM
RNB
RSDS
RSS
SAMOA
SC
SCB
SCB
SCN
SDDS
SDMX
SDMX
SEEA
SGDD
SGNU
SICA
SMART
SNA
SNA
SNDS

National Statistical Office
Inventário de Dados Abertos
Avaliação da Prontidão de Dados Abertos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Grupo de Peritos Inter-Agência sobre Indicadores dos ODS
Organização para a Cooperação Económica e Desenv.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Organização dos Estados da Caraíba Oriental
Organização para a Cooperação Económica e Desenv.
Prioridades e Agenda Acção
Programa detalhado para o desenvolvimento da agricultura Africano
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento
Produto Interno Bruto
Países Menos Desenvolvidos
Plano Nacional de Desenvolvimento
Papua Nova Guiné
Relatorio de Parceria sobre Apoio a Estatísticas
Estratégias de Redução da Pobreza
Setor de planos estratégicos para as estatísticas agrícolas e rurais
Recuperação de Dados para áreas pequenas por Microcomputer
Rendimento Nacional Bruto
Estratégias regionais para o Desenvolvimento de Estatísticas
Sistema de Estatísticas Regionais
PEID Modalidades Aceleradas de Acção
Comité Instalador
Capacitação Estatística (Capacitação de Estatística)
Reforço das Capacidades Estatísticas
Sistema de Contas Nacionais
Padrão Especial de Divulgação de Dados
Troca de dados e metadados estatística
(dados estatísticos e metadados Exchange)
Intercâmbio de Dados e Metadados Estatísticos
Sistema de Contas Económicas Ambientais Integradas
Sistema Geral de Divulgação de Dados
Secrretário Geral das Nações unidas
Sistema de Integração da América Central
Específico, Mensurável, Alcançável, Relevante e Temporal
Sistemas de Redes de Arquitetura
Sistema de Contas Nacionais
Estratégias nacionais de estatísticas de desenvolvimento
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SRDS
SPC
SRDS
SSN
SSR
SSPARS
SSR
STATCAP
SubENDE
SWC
SWOT
TFSCB
TIC
TWC
UBOS
UNDAF
UNSD
USD

Estratégias Regionais para o Desenvolvimento da Estatística
Secretariado da Comunidade do Pacífico
Estratégias Regionais para o Desenvolvimento da Estatística
Sistema Estatístico Nacional
Sistema Estatístico Regional
Planos Estratégicos do Sector para Agricultura e Estatísticas Rurais
Sistema Estatístico Regional
Desenvolvimento Estatístico e Programas de Parceria
Estratégias Subnacionais para o Desenvolvimento de Estatísticas
Comité de Trabalho Sectorial
Pontos Fortes, Fraquezas, Oportunidades, e Ameaças
Fundo para Capacitação Estatística
Tecnologia de Informação e Comunicações
Comité de Trabalho Técnico
Instituto de Estatísticas do Uganda
Planos-Quadro das Nações Unidas de Ajuda ao Desenvolvimento
Divisão de Estatísticas das Nações Unidas
Dólar dos Estados Unidos
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Exemplos recentes de ENDE
Boas Prácticas:
NSDS2-Benin-EN
Botswana Strategy for the Development of Statistics 2015-2020
Costa Rica Plan Estadístico Nacional (PEN) 2012-2016
Schéma Directeur de la Statistique 2015-2019 – Mali
Malawi National Statistical System Strategic Plan 2013-2017
Mozambique National Statistics System Strategic Plan 2013-2017
SNDS du Sénégal 2014-2019
Rwanda Second National Strategy for the Development of Statistics (2014 -2018)
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