CONTEXTO E JUSTIFICAÇÃO
No quadro da modernização do Sistema Nacional de Estatística (SNS), São Tomé e Príncipe adotou
em 2009 uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Estatística (ENDE) cobrindo o período de
2009-2018. Esta vontade do governo segue - se a mesa redonda internacional sobre a gestão do
desenvolvimento baseada nos resultados de 2004 e o plano de Ação de Marrakech para as Estatística
(PAMS).
O objetivo era de fornecer regularmente indicadores em vista de assegurar o acompanhamento para
monitorar políticas, projetos e programas de desenvolvimento socioeconómico. Baseou-se em três
(03) eixos estratégicos: (i) melhorar a organização do SEN, fortalecer as capacidades institucionais,
estimular a cooperação, a coordenação e a parceria; (ii) consolidar e desenvolver a produção
estatística, garantir a qualidade e a disseminação; (iii) desenvolver recursos humanos, materiais e
financeiros.
A avaliação do médio prazo realizada em 2016 revelou uma implementação mista com uma taxa de
realização de 37,95% relativa a situação sociopolítica travessada pelo país antes de 2014 e as
dificuldades do seu financiamento.
Tendo em conta que, por um lado, a elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento de São Tomé
e Príncipe (PND) 2017-2021, recomendações dos princípios da ENDE, que visam vinculá-los às
políticas nacionais de desenvolvimento e, por outro lado, as agendas internacionais nomeadamente
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDGs), o Governo decidiu prosseguir com o
desenvolvimento de uma nova ENDE.

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA ENDE 2018-2021
A ENDE 2018-2021 foi conduzida segundo, uma abordagem participativa, incluindo um conjunto de
atores do Sistema Estatístico Nacional, nomeadamente o INE, os órgãos delegados, os Parceiros
Técnicos e Financeiros, o setor privado, os académicos e a sociedade civil.
A sua elaboração esta dividida em cinco (05) etapas:
 A primeira etapa do processo foi sobre a elaboração de uma nota de enquadramento
atuando como um mapa rodoviário que foi validado em junho de 2017.

 A segunda etapa é dedicada ao lançamento oficial do processo e ao diagnóstico do SEN (2428 de julho de 2017).
 A terceira etapa (28 de agosto a 1 de setembro de 2017) focalizou-se sobre a definição da
visão e das orientações estratégicas.
 A quarta etapa (06 a 10 de novembro de 2017) foi dedicada á elaboração do plano de ação,
do custo e do financiamento, bem como o quadro de monitoramento e avaliação.
 A quinta e última etapa, relativa á redação do documento final da ENDE ocorreu de 19 de
fevereiro a 22 de fevereiro de 2018.
A ENDE 2018-2021 foi validada por todas as partes interessadas no sistema estatístico nacional. O
lançamento oficial da sua implementação ocorreu em 22 de fevereiro de 2018.

ESTADO DO SISTEMA ESTATISTICO EM 2017
A avaliação da ENDE 2009-2018 revelou baixa implementação com uma taxa de execução de 37,95%.
No entanto, a produção estatística conheceu um melhoramento ligeiro.
Durante o período 2009-2015, o INE produziu regularmente as contas nacionais, o Índice
Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) e os dados de comércio externo da mesma forma, as
principais operações estatísticas foram realizadas com o apoio dos Parceiros técnicos e financeiros
(PTF), permitindo assim os decisores e outros usuários de dados pontuais para apoiar políticas e
programas nacionais de desenvolvimento, particularmente o DSRPII. (Documento Estratégico
Redução da Pobreza II)

O estudo de diagnóstico confirmou os esforços desenvolvidos para elevar o nível de produção,
apesar da difícil situação económica do país em relação ao seu status como um pequeno Estado
insular em desenvolvimento com recursos internos limitados e dependente 80% de recursos
externos. No total, os principais pontos fortes do SEN são:

 Produção regular dos indicadores macroeconómicos;
 Realização de quase todos os inquéritos e recenseamentos;
 Procura de estatísticas macroeconómicas, demográficas e sociais (educação) bem cobertas;
 Utilização controlada de terminais móveis (PDA/Smartphones) na realização de pesquisas
melhorando assim a coleta e a qualidade dos dados;
 Existência de boas relações entre o SEN e os Parceiros Técnicos e Financeiros.

 Produção regular dos indicadores macroeconómicos;
 Realização de quase todos os inquéritos e recenseamentos;

 Procura de estatísticas macroeconómicas, demográficas e sociais (educação) bem cobertas;
 Utilização controlada de terminais móveis (PDA/Smartphones) na realização de pesquisas
melhorando assim a coleta e a qualidade dos dados;
 Existência de boas relações entre o SEN e os Parceiros Técnicos e Financeiros.
Apesar desses pontos fortes, ainda existem insuficiência tanto a nível institucional como nas áreas
de recursos humanos, financeiros, materiais e de produção, especialmente nos níveis setoriais e de
disseminação. As fraquezas do SEN são as seguintes:
 A insuficiência da coordenação estatística dentro do SEN em conexão com o não
funcionamento do Conselho Nacional de Estatística, órgão de coordenação;
 A fraca produção ao nível dos serviços estatísticos sectoriais;
 O fraco financiamento estatal atribuído ao SEN;
 A insuficiência dos recursos humanos em estatística tanto em quantidade e qualidade.

DESAFIOS A SEREM TOMADOS EM CONSIDERAÇÃO
A procura de dados estatísticos sempre crescentes e cada vez mais diversos, com níveis detalhados
de desagregação, impõe desafios ao SEN em várias áreas no período 2018-2021.
 O Fortalecimento do quadro institucional e organizacional com a adoção da nova lei
estatística, do estatuto do INE revisto com uma relativa autonomia de gestão administrativa
e financeira, bem como a criação e o funcionamento de efetivos dos serviços estatísticos nos
ministérios-chave como a saúde;
 O Fortalecimento das capacidades humanas, materiais e financeiras para aumentar a
eficiência dos serviços estatísticos e de tornar o sistema estatístico nacional menos
dependente do financiamento externo;
 A Produção regular em todos os domínios e em todas as áreas a tempo oportuno dos
indicadores de qualidade para o acompanhamento e monitoramento de PND 2017-2021, os
ODS e a satisfação de todos os outros usuários;
 A Promoção da divulgação, do arquivamento, de comunicação divulgada e uso de
estatísticas.

Visão do SEN para 2021
« Construir um sistema estatístico nacional eficaz e eficiente, capaz de produzir e divulgar
estatísticas confiáveis para atender às necessidades dos usuários e de políticas, e de
programas de desenvolvimento nacional»

EIXOS ESTRATÉGICOS E OBJECTIVOS OPERACIONAIS
Quatro eixos prioritários estratégicos para alcançar:
Eixo 1 : Melhoria do quadro institucional e organizacional do SEN
Objetivo operacional 1.1: Adotar novos instrumentos jurídicos que regulam a atividade estatística
nacional e melhorar o seu funcionamento;
Objetivo operacional 1.2: Melhorar o quadro organizacional;
Objetivo operacional 1.3: Fortalecer a coordenação e a cooperação estatística.

Eixo 2 : Fortalecimento dos recursos humanos, materiais e financeiros
Objetivo operacional 2.1: Formar e reciclar os quadros em estatísticas e áreas similares de forma
contínua;
Objetivo operacional 2.2 : Implementar mecanismos de financiamento sustentável para SEN;
Objetivo operacional 2.3: Equipar e modernizar o SEN com meios materiais e logísticos adequados;
Objetivo operacional 2.4 : Criar um mecanismo de motivação e incentivo dos quadros.
Eixo 3 : Melhoria da produção estatística
Objetivo operacional 3.1: Produzir regularmente as estatísticas em todas as áreas;
Objetivo operacional 3.2: Melhorar o sistema de recolha e produção de dados.
Eixo 4 : Promoção da divulgação, do arquivamento, comunicação e de uso de estatísticas
Objetivo operacional 4.1 : Promover a divulgação e comunicação;
Objetivo operacional 4.2: Garantir o arquivamento de dados;
Objetivo operacional 4.3: Promover a análise aprofundada de dados;
Objetivo operacional 4.4: Promover a cultura estatística.

ALGUNS RESULTADOS ESPERADOS
 Recenseamento agrícola em 2018;
 Recenseamento empresarial em 2018/2019;
 Realização do MICS-VI em 2019;
 Realização do inquérito aos orçamentos familiares em 2020;
 5º Recenseamento Geral da População e Habitação em 2021/2022;

 Anuários estatísticos produzidos e divulgados em todos os setores;
 Fortalecimento das estatísticas macroeconómicas e sociodemográficas;
 Serviços estatísticos sectoriais ou Ministeriais (SEN) funcionais;
 Melhor coordenação da atividade estatística;
 Site Web do INE, Portal oficial do sistema estatístico nacional;
 Mais Recursos humanos qualificados;
 Mais recursos financeiros e materiais para o sistema estatístico nacional.

CUSTO DE ENDE 2018-2021
Os recursos necessários para o ENDE

6,973 Milhões de EUR = 170,8 milhões nDb
Eixos Estratégicos

Eixo Estratégico I: Melhoria do
quadro institucional e organizacional
do SEN
Eixo estratégico II - Fortalecimento
dos recursos humanos, materiais e
financeiros
Eixo estratégico III: Melhoria da
produção estatística
Eixo Estratégico IV: Promoção da
divulgação, arquivamento,
comunicação e uso de estatísticas
TOTAL
%

Custo anual (em milhares EUR)

%

2018

2019

2020

2021

Total

94,7

16,0

31,9

15,9

158,5

2,3

335,0

486,6

327,6

178,4

1 327,6

19,0

1 026,1

1 119,9

1 628,9

1 588,0

5 363,0

76,9

11,1

89,4

13,0

10,1

123,5

1,8

1 466,9

1 711,9

2 001,4

1 792,5

6 972,7

100,0

21,0

24,6

28,7

25,7

100,0

FINANCIAMENTO DA ENDE 2018-2021

Título da ação

Montante (em milhares de EUR)

Contribuição (%)

Total

Estado

PTF

A
procurar

Estado

PTF

A
procurar

Eixo Estratégico I: Melhoria
do quadro institucional e
organizacional do SSN

158,5

34,7

123,8

0,0

21,9

78,1

0,0

Eixo estratégico II Fortalecimento dos recursos
humanos, materiais e
financeiros

1 327,6

783,4

470,7

73,6

59,0

35,5

5,5

Eixo estratégico III: Melhoria
da produção estatística

5 363,0

425,4

3 738,4

1 199,2

7,9

69,7

22,4

Eixo Estratégico IV:
Promoção da divulgação,
arquivamento, comunicação
e uso de estatísticas
TOTAL

123,5

37,5

82,6

3,4

30,4

66,9

2,8

6 972,7

1 281,0

4 415,4

1 276,2

18,4

63,3

18,3

PRINCÍPIOS ORIENTATIVOS DA IMPLEMENTAÇÃO
A implementação da ENDE ocupa um lugar importante no sucesso do processo de desenvolvimento
do sistema estatístico nacional. Portanto, deve ser uma atividade permanente de todos os atores do
SEN segundo os cinco (05) princípios seguintes:
Princípio da subsidiariedade: as ações são realizadas no melhor nível, o Conselho Nacional de
Estatísticas (CNE) garante a coordenação das ações.
Princípio da co-decisão: as decisões sobre o conteúdo dos Planos Anuais de Atividades Estatísticas
(PAAE) só podem ser tomadas pelo CNE sob proposta do Secretariado Técnico após a consulta dos
atores.
Princípio de flexibilidade: os PAAE serão flexíveis e qualquer nova necessidade será levada em
consideração em relação aos mecanismos de programação.
Princípio da transparência: um relatório anual sobre o funcionamento do SEN será elaborado pela
Secretariado técnico do Conselho Nacional de Estatística.
Princípio da equidade: as dimensões de género e distrito serão levadas em consideração ao longo
do processo de implementação.

QUADRO INSTITUCIONAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO
O quadro de implementação é baseado em uma organização piramidal em três (03) níveis:

Nível
superior
Conselho Nacional
de Estatística

Nível
intermédiari
o Secrétariado Técnico
do CNE situado no INE

Base
INE, SEN

FERRAMENTAS DE MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO
 O Plano Anual de Atividades Estatísticas (PAAE). Cada ano, as estruturas de produção na
base (INE, SEN) elaboram seus planos anuais de atividades estatísticas. Estes diferentes
planos serão consolidados e validados pelo CNE.
 O relatório anual sobre o funcionamento do SEN ou relatório de progresso analisa o balanço
da implementação do PAAE. Este mede o progresso em direção à obtenção de resultados
esperados.
 A avaliação externa de médio prazo da ENDE será realizada no início de 2020 para tirar lições
da implementação parcial e propor ajustes (se necessário) para que a ENDE alcance seus
objetivos e resultados até o final de 2021.
 A avaliação final do ENDE do tipo externo, juntamente com um inquérito “satisfação das
necessidades dos usuários" será concluída até 2021.
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