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Summary in English
This consultancy has in view materialize the specific strategic objectives of the NSS /
NSI provided in the Plan 2013-2017, namely:
• Assisting the NSI in the development of own statistical capacity at the level of the
Central Services and Provincial INE;
• Design and produce plans, manuals and work methodologies and training for the
production of economic statistics,
• Assist in specific programs to be carried out by short-term consultants.
• Ensure the gender breakdown of statistical production as well as issues of the
environment.
• Perform other activities as may be defined by INE.
The consultant during the year 2015 advised the INE, on questions concerning the
area of economic statistics and worked mainly with:
• The Directorate of Economic Statistics and Business (DESE), subordinate to the
respective Director to which should report, according to the affairs of the responsibility
of this department under the Business Census 2014-2015 and Short-term
indicators revision;
• And the Directorate of National and Global Indicators (DCNIG), subordinating to the
respective Director, to whom reports.
To enable analysis and monitoring of activities and their connection with the Strategic
Plan for 2013-2017, the report is prepared following the 2014 year's report structure.

4

Below is a more detail description of the activities where the consultant was involved.
The mission reports of short-term consultancy, are listed on the intranet of INE and
also in the website link http://www.dst.dk/en/consulting/projects/Mozambique

Resumo em Português
Com esta consultoria tem-se em vista materializar os objectivos estratégicos
específicos do SEN/INE previsto no Plano 2013-2017, nomeadamente:

•

Assistir o INE no desenvolvimento de capacidades estatísticas próprias ao nível
dos Serviços Centrais e Provinciais do INE;

•

Conceber e produzir planos, manuais e metodologias de trabalho e treino para
a produção de estatísticas económicas,

•

Assistir em programas específicos a serem realizados por consultores de curto
prazo.

•

Garantir a desagregação do género na produção estatística bem como os
assuntos do meio ambiente.

•

Realizar outras actividades que venham a ser definidas pelo INE.

A consultora durante o ano de 2015 assessorou o INE, sobre questões relativas à
área de estatísticas económicas e trabalhou principalmente com:

•

A

Direcção

de

Estatísticas

Económicas

e

das

Empresas

(DESE),

subordinando-se ao respectivo Director ao qual reporta, de acordo com os
assuntos da responsabilidade desta Direcção no âmbito do Recenseamento
de Empresas 2014-2015 e Indicadores de Curto Prazo;
•

E a Direcção de Contas Nacionais e Indicadores Globais (DCNIG), a quem
deve também reportar as suas actividades.
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Para permitir a análise e acompanhamento das actividades realizadas e sua ligação
com o Plano Estratégico de 2013-2017, o relatório segue a estrutura do relatório de
2014.
Abaixo encontra-se uma descrição mais detalhada das actividades em que

o

consultor esteve envolvido. Os relatórios de missões de consultoria de curto prazo,
estão

listadas

na

intranet

do

INE

e

em

http://www.dst.dk/en/consulting/projects/Mozambique.
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1. Assistir o INE no desenvolvimento de capacidades
estatísticas próprias ao nível dos Serviços Centrais e
Provinciais do INE
1.1 Estabelecer mecanismos de acesso e actualização sistemáticos do
Ficheiro de Unidades Estatísticas (FUE)
CEMPRE
Durante o ano de 2015 foram finalizadas actividades preparatórias relativas ao
Recenseamento

de

Empresas

(CEMPRE

2014-2015),

e

iiniciada

a

recolha,

processamento e análise de dados da Zona Sul, correspondente às províncias de Maputo
Cidade, Maputo Província, Gaza e Inhambane.
As actividades finalizadas foram as seguintes:
• Manuais (do Recenseador, do Controlador, de Operações e logística, de
Cartografia);
• Questionários (de Empresas, de Instituições sem Fins Lucrativos, de
Organismos da Administração Pública e respectivos estabelecimentos);
• Caderno de especificações técnicas da aplicação informática para recolha,
processamento e análise da informação;
• Aplicação para recolha de dados no campo com tablets e preenchimento
OnLine;
• Sistema de Back office para controlo do trabalho de campo e análise da
informação (anexo1);
• Implementação do Plano de Tabulação e regras de validação;
• ´Refrescamento´ da Formação de recenseadores
A recolha da Zona Sul teve início em Setembro de 2015 e tem finalização prevista para
o final de Fevereiro de 2016.
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A aplicação de recolha, processamento e análise de dados do CEMPRE está
organizada de acordo com o esquema:
1. Aplicação de recolha de dados – CEMPRE offline
a. Recolha dos dados no campo pelos recenseadores– efectuada
em tablets e sincronizada para o controlador via Bluetooth;
b. Envio dos dados dos questionários dos controladores para o
servidor do INE;
2. Aplicação de Tratamento, análise e disseminação de dados- CEMPRE
online
a. Esta aplicação foi desenvolvida de acordo com o modelo
GSBPM e integra as diferentes fases previstas no modelo.
Os dados da Zona Sul começaram a ser recolhidos em Setembro de 2015 e a previsão é
de que toda a recolha esteja concluída até final de Fevereiro de 2016.Entretanto a recolha
dos dados da zona Centro e Norte terá lugar a partir de Março de 2016.A operação
deverá ficar concluída até final de Setembro de 2016.
O CEMPRE para além do recenseamento de empresas e administração Pública, incluiu
também o recenseamento de insstituições sem fins lucrativos que estava previsto para
2015 ( CINSFLU).
Os dados do CINSFLU estão a ser recolhidos paralelamnte com os restantes dados mas
serão disponibilizados posteriormente, uma vez que a prioridade actual vai para a análise
dos dados do CEMRE para carregamento do FUE.
Ficheiro de Empresas (FUE)
O primeiro draft do documento metodológico do FUE encontra-se desenvolvido, bem
como as especificações do Sistema.
O FUE entrará em fase de implementação durante o 1º semestre de 2016 e e está
prevista a conclusão da sua actualização com os dados do CEMPRE até Outubro de
2016.O carregamento far-se-á de forma faseada:
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1ª fase – dados da Zona Sul;
2ª fase – dados da Zona Centro e Norte
Durante o ano de 2015 foram finalizadas as seguintes actividades:


Caderno Especificação Requisitos do FUE



Regras Validação FUE



Planos de Análise e Disseminação da informação



Disponibilizadas versões preliminares da aplicação para testes

Os atrasos na realização do CEMPRE, devido sobretudo a constrangimentos financeiros,
o Sistema Integrado Estatísticas Económicas (SIEE), componente FUE, bem como as
restantes componentes apenas será implementado em 2016.
O FUE está a ser desenvolvido e implementado de acordo com as Linhas Orientadoras
para os Ficheiros de Empresas em África (GUIDELINES FOR BUILDING STATISTICAL
BUSINESS REGISTERS IN AFRICA, Michael Colledge, AfDB 2014).
Relativamente aos sistemas acima mencionados suportei essencialmente os aspectos
metodológicos

relacionados

com

o

desenvolvimento

do

questionário

do

CEMPRE,definição das variáveis do FUE, cobertura, regras de validação, quadros para
análise da informação e plano de difusão, acompanhamento da elaboração e revisão dos
Cadernos de Especificação de Requisitos e testes à aplicação.Para além das actividades
acima referidas colaborei na formação de recenseadores e controladores do CEMPRE.
1.2

Estabelecer um sistema sólido de inquéritos e estatísticas económicas
básicas e derivadas

1.2.1 Modernização/ Sistema Integrado de Estatísticas Económicas
Durante o primeiro semestre de 2015 tiveram lugar vários encontros sobre o Tema
modernização. Em Abril de 2015 numa destas reuniões foi apresentado o Sistema de
Estatísticas Económicase o seu enquadramento com o GSBPM.
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Estes encontros bastante interessantes, foram entretanto suspensos por dificuldades de
agenda dos diferentes intervenientes. Considero importante que sejam retomados,
eventualmente com uma periodicidade diferente da anterior.
O Sistema Integrado de Estatística Económicas está em fase de desenvolvimento e
prevê-se que a empresa subcontratada entregue todos os módulos (FUE, Inquérito Anual
às Empresas, Inquéritos Mensais quantitativos, Inquéritos mensais qualitativos e
Estatísticas Territoriais), para testes até 31 Março.Já foi entretanto disponibilizada uma
versão preliminar do FUE , para testes ( anexo2).
Inquéritos Mensais e Anual
Os cadernos de específicação de requisitos dos Módulos dos Inquéritos Mensais e Anual
foram encerrados. Foi disponibilizada uma primeira versão do módulo dos Inquéritos
Mensais, para testes. Esta versão ainda não disponibilizava todas as funcionalidades do
Sistema (anexo3).
Estatísticas Territoriais
Estatísticas territoriais foram integradas no Sistema Integrado de Estatísticas Económicas.
Não obstante continuam a funcionar como um sistema de recolha de informação
agregada. A recolha dos dados é feita na distrito, sendo posteriormente sujeita a um
conjunta de aprovações sucessivas no distrito, Província e nacional.
A primeira versão do Caderno de Especificação de Requisitos do Módulo das Estatísticas
Territoriais já foi elaborada..
Será disponibilizada uma publicação preliminar ao nível distrital, posteriormente uma
publicação ao nível provincial e finalmente uma publicação nacional.As Estatísticas
territoriais permitirão a disponibilização de informação atempada para o Plano Económico
e Social.
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1.2.2 Índices de Actividade Económica
As bases de dados dos Inquéritos Mensais aos Serviços foram revistas, embora
persistam alguns problemas de qualidade dos dados, fundamentalmente pelo facto de as
aplicações não terem regras de validação.
É urgente a transição para a nova aplicação, principalmente no caso dos Inquéritos
Mensais para que seja possível controlar a tempestividade e qualidade da informação
registada, que tém atrasado significativamente a disponibilização dos índices revistos em
nova base e CAE Rev2.
As aplicações para cálculo dos índices dos serviços (AIC) desenvolvidas pelo INE
Portugal foram disponibilizadas em versão provisória .

1.2.3 Estatísticas de Conjuntura
O processo de análise detalhada das bases de dados mensais do Sector dos
Transportes, Alojamento e Restauração, Comércio e Serviços e Construção, foi concluído
em Outubro de 2014 e as bases de dados enviadas ao INE Portugal para introdução no
aplicativo para cálculo dos índices dos serviços, correspondente a uma das actividades
programadas no Protocolo relativo ao projecto ICP – Indicadores de curto prazo assinado
entre o INE Moçambique e o INE Portugal. Foi disponibilizada pelo INE Portugal uma
versão da aplicação para o cálculo dos índices (AIC), para testes, mas as bases de dados
continuam com erros de validação. Está-se a proceder às últimas correcções para que
seja possível iniciar a disponibilização dos indices revistos até ao final de Abril de 2016.

1.2.4 Estatísticas de Estrutura
Neste ponto não há novos desenvolvimentos em relação a 2014. A informação do
Inquérito Anual às Empresas continua a ser enviada ao INE fora de prazo e com baixas
taxas de resposta. O mecanismo de acesso à informação fiscal continua

sem

desenvolvimentos.
A recepção tardia dos dados do Inquérito Anual às Empresas tem implicações na
qualidade e tempestividade cálculo do PIB preliminar, provisório e definitivo anual.
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1.3 Utilização de fontes administrativas para fins estatísticos e coordenação
inter institucional para a produção de estatísticas

Persistem os problemas no acessoa à informação Fiscal da Autoridade Tributária. O
protocolo assinado em 2010 não resolve o problema, uma vez que não possibilita o
acesso a informação identificada e individualizada.
O Decreto – Lei ( draft) entretanto finalizado e enviado para a Procuradoria Geral da
República, foi devolvido à AT, com um parecer não favorável em relação ao tipo de
instrumento que se pretendia utilizar para aceder à informação relativa a Balanços e
Demonstração de resultados das empresas.
Em 2015 o assunto não foi retomado. É fundamental reavaliar juridicamente qual o
instrumento adequado para que o acesso à informação fiscal de forma individualizada e
não anonimizada seja possível por parte do INE e Banco de Moçambique. O INE , o BM e
o País ganhariam bastante em termos de qualidade da informação produzida e
disponibilizada de forma atempada, nomeadamente ao nível dos indicadores macro
económicos das empresas e PIB.
A coordenação interinstitucional foi reforçada em 2015, com as actividades do CEMPRE
tendo-se contado com a participação e envolvimento na formaçãodos recenseadores, de
técnicos da Conservatória do Registo das Entidades Legais (CREL), do Instituto das
Pequenas e Médias Empresas ( IPEME), do Ministério do Turismo (MITUR), do Ministério
Indústria e Comércio (MIC) e Autoridade Tributária (AT). Como referido no relatório
anterior esta participação contribui não só para o estreitamento das relações
interinstitucionais como também para a melhoria na compreensão dos procedimentos do
Doing Business em Moçambique e melhor aproveitamento futuramente da informação
administrativa para fins estatísticos.
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2.Conceber e produzir planos, manuais e metodologias de trabalho e
treino, bem como orientar seminários e programas de treino
2.1 Cadernos de Especificação de Requisitos (CER)
Esta actividade é fundamental no âmbito de uma Instituição como o INE, uma vez que
ajuda a preservar a memória institucional e contribui para a capacitação dos seus
colaboradores.
Durante o ano de 2015 as actividades de consultoria contribuiram para a concepção e
finalização dos CER de:
FUE
Inquéritos Mensais Quantitativos e qualitativos
Inquérito Anual
Estatísticas Territoriais
2.2 Consultorias de curto prazo na área de Estatísticas Económicas
Durante o ano de 2015 não foram realizadas consultorias de curto Prazo na área de
Estatísticas Económicas, pelo facto de estarem a decorrer as actividades preparatórias do
CEMPRE.

3. Participar em encontros/seminários ou grupos de
trabalho
3.1 CCRINE – Conselho consultivo restrito do INE
O último destes conselhos ocorreu em Novembro e foram debatidos entre outros os
seguintes temas:
o Balanço detalhado do PAAO/2015
o Proposta de PAAO/2015
o Apresentação das qualificações da última Auditoria do Tribunal Administrativo
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o Ponto de situação e plano de bolsas de estudo
o Informação sobre a reunião do Comité Técnico de Parceria de 11/11/015
o Diversos
3.2 Visita de trabalho a Portugal em Julho de 2015
A visita ao INE de Portugal teve como objectivos:
•

Análise das bases de dados dos aplicativos dos Serviços, ao nível do
conteúdo;

•

Cálculo dos Índices dos serviços (IAE- serviços)– versão preliminar

Júlia Cravo,
Maputo, 22 de Fevereiro de 2016
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Anexo 1 – Écrans do Sistema Integrado de Estatísiticas Económicas –
CEMPRE
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Anexo 2 – Écrans do Sistema Integrado de Estatísiticas Económicas – FUE
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Anexo 3 – Écrans do Sistema integrado de Estatísticas Económicas –
Inquéritos
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