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Introdução 
 
1. Ao elaborar uma política importante para um país, as autoridades governamentais devem dar atenção 
especial aos dados necessários ao desenvolvimento dessa estratégia. Da mesma forma, não podem negar a 
importância de dispor, no futuro, de dados que lhes permitam monitorar e avaliar os progressos. Todavia, a 
menos que sejam particularmente bem informadas, provavelmente não levarão em conta, espontaneamente, a 
necessidade de um sistema estatístico mais amplo. Não obstante, o advento de uma estratégia de 
desenvolvimento relevante que atraia subsídios de um vasto grupo de doadores constitui uma excelente 
oportunidade para que os departamentos de estatística reivindiquem as melhorias necessárias aos seus serviços. 
 
2. O presente documento tem por objectivo fornecer orientação e sugerir uma lista de controlo simples 
para ajudar aqueles que se proponham desenvolver uma Estratégia Nacional para o Desenvolvimento de 
Estatísticas (NSDS). Embora essas estratégias sejam geralmente lançadas por Departamentos Nacionais de 
Estatísticas (NSO) de países em 
desenvolvimento em resposta a 
imperativos profissionais ou 
técnicos, este documento considera 
os desafios que enfrentam os NSO 
encarregados da preparação e 
implementação de tais estratégias 
como uma resposta à divulgação de 
uma importante política 
governamental de desenvolvimento, 
o que inclui, entre outras 
possibilidades, Documentos de 
Estratégias para a Redução da 
Pobreza (PRSP) ou equivalentes 
(veja o quadro), planos de acção 
relativos aos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
e estratégias sectoriais. Para 
simplificar, ao discutir políticas 
nacionais, o presente documento 
referir-se-á doravante unicamente a 
estratégias de redução da pobreza 
(PRS). Contudo, as orientações e os 
pontos levantados podem aplicar-se 
de maneira idêntica a outras 
iniciativas em matéria de política 
estratégica. 

PRSP 
Os Documentos de Estratégia para a Redução da Pobreza (PRSP) 
constituem um pré-requisito para a maioria dos subsídios e 
empréstimos concedidos pelo Banco Mundial e pelo FMI aos países 
com baixos rendimentos. São elaborados pelos países, através de um 
processo participativo que envolve instituições nacionais, bem como 
parceiros externos de desenvolvimento. Os Documentos de Estratégia 
devem ser actualizados a cada três anos, com relatórios anuais que 
expõem os progressos obtidos na implementação da estratégia, bem 
como os seus resultados e o seu impacto. 
 
Os PRSP apresentam um diagnóstico das causas da pobreza no país e 
descrevem os principais programas e políticas macroeconómicos, 
estruturais e sociais que tenham por objectivo promover o crescimento 
em larga escala e reduzir a pobreza num prazo de três anos. Devem 
também apresentar as necessidades em termos de recursos financeiros 
dessas políticas e as suas principais fontes de financiamento, inclusive 
as necessidades externas de financiamento. Os PRSP incluem as metas 
que as políticas pretendem alcançar num prazo definido e os sistemas 
de monitoramento e avaliação necessários para medir o progresso 
anual. Representantes do Banco Mundial e do FMI efectuam uma 
Avaliação Conjunta para verificar se a estratégia e os dados em que se 
baseiam são credíveis, identificando, se necessário, em que pontos a 
qualidade e a disponibilidade dos dados devem ser reforçadas. Quando 
as circunstâncias e os prazos não permitirem o desenvolvimento de um 
PRSP completo, é possível produzir um PRSP provisório (I-PRSP), 
como um primeiro passo. O I-PRSP resume as informações e as 
análises disponíveis sobre a situação de pobreza de um país, descreve a 
estratégia existente para a redução da pobreza e prepara o processo para 
a produção de um PRSP completo e desenvolvido de maneira 
participativa.

 
3. Este documento foi redigido do ponto de vista do Departamento Nacional de Estatísticas, muito 
embora reconheça que a demanda de dados por parte de tais políticas se estende para além do sistema nacional 
de estatísticas (NSS), como no caso de NSDS. O seu objectivo é complementar às recomendações relativas ao 
monitoramento e à avaliação que constam do PRSP Programme Sourcebook1 (Livro de Referência do 
Programa PRSP), do Banco Mundial, bem como as orientações pormenorizadas sobre processos de definição 
                                                 
1 http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0,, 
contentMDK:20175742~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201,00.html 
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de NSDS fornecidas nas recomendações da apresentação geral de Estratégias Nacionais para o 
Desenvolvimento de Estatísticas do PARIS212. É feita referência também às Guidelines for Preparing a 
STATCAP Master Plan (Directrizes para a preparação de um plano STATCAP), do Banco Mundial, que 
oferece uma interessante sinopse das áreas técnicas em questão. Outros textos de referência a consultar são o 
Data Quality Assessment Framework (DQAF – Quadro de Avaliação da Qualidade dos Dados) e o General 
Data Dissemination System (GDDS – Sistema Geral de Disseminação de Dados) do FMI, cujos pormenores 
podem ser encontrados no site dessa instituição. 
 

Etapas preliminares à definição de uma PRS 
 
4. O debate entre os responsáveis pela formulação de políticas e os profissionais de estatística 
encarregados de produzir os dados que servem de base à análise dessas políticas deve ser iniciado bem antes 
de finalizada a apresentação pública da política, de preferência durante as fases iniciais da PRS ou equivalente. 
A participação nas fases iniciais contribui para que as necessidades actuais e futuras da PRS em matéria de 
dados possam ser identificadas pelos profissionais de estatística. Todavia, na prática, pouco pode ser feito para 
melhorar a cobertura e o alcance dos dados disponíveis para análise na primeira vez que uma PRS ou 
estratégia equivalente é elaborada, em virtude do tempo necessário ao desenvolvimento de novas séries de 
dados. Por isso, os esforços devem concentrar-se em optimizar o uso dos dados que já estiverem disponíveis. 
 
5.  Chris Scott ressaltou que “nos últimos tempos, a comunidade internacional tem dado maior atenção ao 
monitoramento e à avaliação como áreas em que os dados estatísticos devem ser usados para dar respaldo à 
elaboração de políticas …”, acrescentando que, “… para promover uma abordagem mais ampla da relação 
entre os dados e a elaboração de uma política”, é importante, em particular, “… consciencializar-se de que os 
resultados de uma política são fortemente afectados pelo uso de estatísticas e de procedimentos estatísticos nos 
estágios iniciais da elaboração da política, tais como a identificação de problemas, a concepção de programas, 
a definição da política e a enunciação de previsões precisas3”. 
 
6. A ênfase no monitoramento e na avaliação (M&A) posteriores à implementação de uma PRS deve 
tornar-se um conceito natural para os departamentos de estatísticas. Esse processo representa com efeito uma 
óptima oportunidade, visto que promove uma consciencialização, nos mais altos níveis do governo, sobre a 
importância de contribuir para a produção de estatísticas oficiais nas quais se baseie o M&A. Contudo, uma 
ênfase excessiva no M&A funciona como uma camisa-de-força para o sistema estatístico, que, no final acaba 
por ser-lhe prejudicial. Os NSO devem procurar adoptar uma estratégia estatística a longo prazo que abranja 
todas as necessidades em matéria de dados para as PRS, e não apenas aquelas relacionadas ao M&A. 
 
7.  A figura 1 adiante provém do World Bank Sourcebook (Livro de Referência do Banco Mundial), 
documento que fornece um grande número de indicações para países que estejam a elaborar um PRSP, 
inclusive capítulos sobre Monitoramento e Avaliação e sobre Consolidação de Sistemas Estatísticos. O 
objectivo da figura é ilustrar uma possível sequência de etapas necessárias à definição e à implementação de 
uma estratégia de redução da pobreza. 
 
8. Embora o monitoramento e a avaliação tenham, no gráfico, uma ramificação exclusiva, os dados 
estatísticos constituem a base de todas as ramificações do lado esquerdo. Abaixo, uma análise de cada 
ramificação: 
 

                                                 
2 http://www.paris21.org/documents/1100.pdf 
3 Chris Scott. Measuring Up to the Measurement Problem: The role of estatístics in evidence-based policy–making, 
PARIS21, Janeiro de 2005. 
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• Identificação de problemas – compreender a natureza da pobreza 
É preciso dispor de dados para identificar os problemas da sociedade. Isso significa reunir um vasto 
leque de informações descritivas de base sobre a sociedade e a actual situação da economia, 
juntamente com quaisquer outros dados disponíveis sobre os grandes obstáculos ao desenvolvimento, 
e as principais questões sociais e económicas a que a estratégia pretende suprir. Em geral, o simples 
facto de estabelecer novas conexões entre os dados pode evidenciar áreas críticas. Mas os factores 
determinantes da pobreza são geralmente complexos, sendo também necessário proceder a uma 
análise pormenorizada para os identificar e revelar as verdadeiras causas subjacentes da pobreza. Sem 
isso, as autoridades correm o risco de instaurar políticas ineficazes ou manifestamente erróneas, 
criando problemas ao invés de os resolver. 
 

 
Figura 1. Como uma PRS pode desenvolver-se a nível nacional4

Compreender a natureza 
da pobreza 

Monitorar resultados e 
avaliar o impacto 

Actores e processos 
participativos, inclusive: 
• agências centrais do 

governo e grupos de 
trabalho 
interministeriais 

• parlamentos e outras 
estruturas 
representativas 

• o público, inclusive 
as classes mais 
pobres 

• a sociedade civil 
• parceiros externos 

Definir os objectivos para a  
redução da pobreza 

Definir a estratégia de redução da 
pobreza e de crescimento, 
inclusive: 
• macropolíticas e políticas 

estruturais 
• governança 
• políticas e programas 

sectoriais 
• orçamento e financiamento 

com base na realidade 

Implementar programas  
e políticas 

 
 

• Definir os objectivos para a redução da pobreza … 
É necessário dispor de dados para que se possam definir objectivos e metas que sejam ao mesmo 
tempo audaciosos e realistas (o Anexo 1 fornece alguns exemplos possíveis, mencionados no Livro de 
Referência do Banco Mundial). Metas ambiciosas estão fadadas ao fracasso, além de serem, na 
realidade, desmotivantes. Metas fáceis demais de atingir não promovem os progressos sociais e 
económicos concretos tão profundamente necessários, e suscitam cinismo relativamente ao processo 
político. Séries estatísticas temporais que registem de maneira precisa os progressos obtidos e as 
dificuldades enfrentadas eliminam parte da incerteza quanto a prováveis evoluções, e ajudam as 
autoridades e o público a chegarem a um acordo sobre objectivos plausíveis e adequados tanto ao 

                                                 
4 Fonte: PRSP Sourcebook Overview, Banco Mundial (http://povlibrary.worldbank.org/files/5301_overview.pdf) 
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prazo definido para o Documento de Estratégia para a Redução da Pobreza, em geral de três anos, 
quanto ao termo, mais distante, dos planos de acção dos ODM, fixado para 2015. 
 

• … e definir uma estratégia de redução da pobreza e de crescimento, bem como um orçamento e 
um financiamento com base na realidade 
Uma vez definidos os objectivos globais, é preciso dispor de dados estatísticos para prever tendências 
e moldar cenários alternativos que contribuam para definir políticas eficazes e rentáveis. Análises 
pormenorizadas também ajudam a compreender melhor a contribuição relativa, para o bem-estar da 
população pobre, de segmentos económicos importantes, tais como a agricultura e o sector informal, e 
a garantir a formulação de um conjunto de políticas apropriadas e abrangentes. 

 
• Implementar programas e políticas 

Depois que a estratégia e os programas tiverem sido definidos, é necessário dispor de dados para gerir 
a produção de inputs e avaliar os progressos rumo aos objectivos fixados. Isso inclui estatísticas 
financeiras e dados sobre subsídios oficiais para o desenvolvimento, a fim de medir os inputs 
provenientes do governo e de doadores; estatísticas derivadas de sistemas administrativos, a fim de 
medir outputs intermédios, tais como um maior número de professores e um melhor ambiente escolar; 
estatísticas e inquéritos administrativos para medir outputs de serviços públicos; e estatísticas com 
base em inquéritos, a fim de medir resultados e impactos. 
 

• Monitorar os resultados …  
É necessário dispor de dados tanto para monitorar os progressos das políticas implementadas como 
para avaliar a sua eficiência. Há uma clara distinção entre os dois. Monitorar, em geral, tem por base 
um certo número de indicadores estratégicos, e visa a fornecer, para autoridades, um panorama de alto 
nível dos progressos relativos a um vasto campo de acção. Essas informações devem ser obtidas a 
partir de metodologias internacionalmente aceites, conforme o caso, a fim de facilitar a comparação 
dos progressos feitos a nível regional e internacional. 
 

• … e avaliar o impacto 
A avaliação é um trabalho mais fundamental, que se focaliza em questões específicas relacionadas 
com a política, a implementação e os resultados. Procura estabelecer a distinção entre as causas e os 
efeitos e mobiliza um grande número de dados, exigindo muita pesquisa e a análise pormenorizada de 
séries temporais. Em geral, é efectuada quando as coisas não funcionam como esperado, possibilitando 
assim a identificação das causas e a adopção de medidas correctivas para a política ou para a sua 
implementação, conforme o caso. 
 

9. A partir das análises acima, é possível tirar conclusões sobre os dados estatísticos necessários ao 
fornecimento de informações básicas e efectuar uma análise mais profunda da questão da pobreza, de maneira 
a consolidar a PRS, ou seja: 
 

• Análise situacional – dados sobre rendimentos e pobreza, informações sectoriais tais como dados 
sobre morbidade e mortalidade, número de alunos matriculados e taxas de alfabetização, acesso a 
serviços públicos, dados demográficos e estatísticas vitais, dados sobre os principais indicadores 
económicos (o Produto Nacional Bruto, por exemplo), a produção industrial, o emprego, as 
transacções comerciais e os índices de preços. 

• Dados sobre tendências históricas – tanto para índices sociais como económicos, incluindo níveis de 
pobreza, progressos relativos ao cumprimento dos ODM, tendências económicas, etc. 

• Dados geográficos e outros dados desagregados – apresentados por região ou distrito, grupo étnico, 
etc., em função da estrutura política e social do país. Além do facto de preferirem concentrar os 
esforços para a redução da pobreza em regiões ou populações carentes, muitos países estão a 
implementar uma política de descentralização, vinculada ou não à PRS. Esse processo tem em geral 
um impacto considerável na criação de capacidades e competências profissionais ao nível local. 
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• Comparabilidade internacional – para facilitar a elaboração de relatórios e a comparação de 
indicadores nacionais com os de países vizinhos que se encontrem no mesmo estágio de 
desenvolvimento. Quer os países desejem ou não adoptar as melhores práticas metodológicas 
internacionais — o que é fortemente recomendado por organismos como as Nações Unidas, o FMI, 
etc. — é importante definir e implementar padrões claros e transparentes para a recolha de dados 
estatísticos. A subscrição ao Sistema Geral de Disseminação de Dados ou ao Padrão Especial de 
Disseminação de Dados do FMI, se for o caso, é uma forma de garantir esse critério. 

• Previsão e planeamento dos impactos da política – pode ser ou não uma função do NSO, que, em 
todos os casos, deve tomar parte do processo, contribuindo com o seu conhecimento e a sua 
experiência relativamente aos dados e às fontes de dados. 

• Recolha regular e fiável de dados futuros – a PRS é um material vivo, que visa a oferecer orientação 
para o desenvolvimento social e económico por um tempo considerável. Para que haja monitoramento 
e gestão efectivos dos progressos, é indispensável garantir a recolha dos dados necessários. 

 
10. À primeira vista, pode parecer impossível lidar com as imensas necessidades em termos de dados. 
Todavia, muitos requisitos são interligados e podem já ter sido cumpridos, ou representam simplesmente uma 
questão de boas práticas rumo às quais muitos NSO já estão a trabalhar. 
 
11. O que é imprescindível, contudo, é uma perfeita compreensão dos tipos de dados necessários, bem 
como uma clara definição sobre que instituição é responsável pela recolha dos diversos componentes, e quem 
se encarrega de reunir e analisar o conjunto. Se essa definição puder ser ratificada por ministros do governo, a 

decisão ganhará um peso considerável, 
como no caso da Mauritânia, onde o 
acordo colectivo foi assinado por um 
Comité Ministerial. Como mencionado 
acima, os dados necessários para 
alicerçar uma estratégia política central 
não se restringem unicamente ao 
monitoramento e à avaliação. Este 
argumento pode ser desenvolvido ainda 
mais, na medida em que os dados 
necessários a um sistema estatístico que 
funcione plenamente são mais amplos 
que os dados necessários à elaboração d
uma estratégia de redução da pob
Em outras palavras, as necessida

termos de dados da PRS não constituem uma fronteira para a estratégia de desenvolvimento estatístico mais 
ampla, pois esta inclui também necessidades que não correspondem à PRS, nomeadamente o trabalho 
quotidiano de organismos de regulação do governo e o fornecimento de serviços públicos. A Figura 2 
apresenta uma representação pictórica desse conceito. As áreas da PRS não abrangidas pelo sistema estatístico 
incluem dados qualitativos resultantes dos processos participativos mencionados na Figura 1, que contribuem 
para a concepção e a implementação da PRS. 

Estratégia Nacional 
para o 
Desenvolvim ento 
de Estatísticas

Figura 2: Relação entre a Estratégia Nacional para o 
Desenvolvim ento de Estatísticas e a Estratégia de Redução da 

Pobreza e outras iniciativas estratégicas

Necessidades 
de dados de 

outras estratégias

Inform ações 
qualitativas

Necessidades de dados
para as PRS

Estratégia Nacional 
para o 
Desenvolvim ento 
de Estatísticas

Figura 2: Relação entre a Estratégia Nacional para o 
Desenvolvim ento de Estatísticas e a Estratégia de Redução da 

Pobreza e outras iniciativas estratégicas

Necessidades 
de dados de 

outras estratégias

Inform ações 
qualitativas

Necessidades de dados
para as PRS

e 
reza. 

des em 

 
12. As orientações do PARIS21 para a elaboração de NSDS têm por base quatro princípios gerais 
(consultar o Anexo 2), enunciados abaixo: 
 

1. estar integrada aos processos da política nacional de desenvolvimento, contar com apoio político e ser 
voltada para a demanda; 

2. ser desenvolvida de maneira global; 
3. ser abrangente, coerente e duradoura; 
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4. identificar claramente o estádio em que o sistema estatístico se encontra e onde e como precisa ser 
desenvolvido. 

 
13. Esses princípios genéricos têm por objectivo fornecer orientação, e não funcionar como um manual de 
instruções, visto que a sua aplicação poderá variar consideravelmente de um país para outro. Mais 

particularmente, nos países em que 
uma PRS estiver a ser implementada, o 
primeiro princípio muito 
provavelmente terá sido aplicado, pois 
toda NSDS que corresponda a uma 
PRS deve contar com apoio político, 
pelo menos no que tange às áreas em 
que a PRS tem necessidades 
estatísticas específicas. Da mesma 
forma, se a NSDS for desenvolvida no 
âmbito mais largo da PRS, segundo a 
abordagem global e participativa que 
isso implica, então pode esperar-se que 
o segundo princípio seja 
automaticamente aplicado, visto que as 
partes interessadas, inclusive os 
ministérios directamente envolvidos, 
farão tudo para garantir que as suas 
necessidades em termos de dados 
sejam satisfeitas. 

Mauritânia 
O Departamento de Estatísticas participa no processo da PRS tanto ao 
nível de supervisão como de técnica. O Director Geral do Departamento 
Nacional de Estatísticas é membro da Secretaria de Coordenação que 
presta apoio ao Comité Interdepartamental para a Redução da Pobreza. 
Este último funciona ao nível ministerial e é formado por altos 
funcionários do governo. Tal como o nome indica, a função da 
Secretaria de Coordenação é orientar e supervisionar todos os aspectos 
do processo. Ao nível técnico, cada um dos cerca de 30 Comités 
Técnicos Departamentais inclui representantes do Serviço de 
Estatísticas. A sua missão é fornecer informações e consultadoria aos 
comités que, por sua vez, têm por função principal a concepção e o 
desenvolvimento de estratégias para os seus respectivos sectores. 
 
Os dados estatísticos são também considerados como um sector 
transversal separado e independente, sendo o objecto de um Comité 
Técnico exclusivo. Com representantes de todos os sectores 
importantes, mantém estreitos vínculos com funcionários responsáveis 
pela elaboração de NSDS. O relatório final do Comité Técnico é 
integrado ao componente Monitoramento e Avaliação da PRS. Neste 
sentido, torna-se parte da política de desenvolvimento nacional, embora 
ainda precise concorrer, juntamente com outras prioridades da PRS, por 
recursos financeiros. 

 
14. O terceiro e o quarto princípios são mais complexos a nível técnico. A restrição das necessidades 
adicionais de dados em função de prioridades que possam ser atingidas de forma duradoura a médio prazo, 
considerando os recursos disponíveis, constitui provavelmente uma das grandes preocupações de NSO, ao 
procurarem manter a coerência e a proporção dos pedidos adicionais de dados em relação aos pedidos 
existentes no âmbito do sistema estatístico. Ao mesmo tempo, ao passo que as autoridades se mostram 
dispostas a pagar por estudos estatísticos ou programas de recolha de dados que contribuam directamente para 
a PRS, pode ser bem mais difícil serem persuadidas a financiar quaisquer melhorias na infra-estrutura 
estatística, se essas melhorias não apresentarem nenhuma compensação imediata, ou a investir em actividades 

que não sejam relacionadas com a PRS. 
 
15. De maneira evidente, isso pode 
constituir um ponto de tensão, visto que 
o NSO deve ser receptivo a necessidades 
da PRS que originaram as políticas 
centrais do governo. Todavia, o sistema 
estatístico é fortemente interconectado e 
dependente de uma infra-estrutura 
praticamente invisível para não 
especialistas — bases de amostragem da 
população, registos de negócios, padrões 
e metodologias pertinentes e eficazes. Se 
não for dada atenção suficiente a esses 
alicerces, a qualidade das estatísticas 

produzidas arrisca ser duvidosa, provavelmente com consequências graves para todas as políticas que delas 

A definição de prioridades 
Profissionais de estatística não elaboram políticas. São os governos 
que o têm de fazer, em resposta a demandas e necessidades do seu 
eleitorado. Os estatísticos podem legitimamente solicitar verbas e 
recursos para desenvolver os sistemas de informação necessários ao 
fornecimento de dados, à implementação e ao monitoramento de 
políticas. Mas se os inputs não forem suficientes, cabe ao governo 
definir prioridades que correspondam aos seus próprios objectivos. 
No âmbito deste processo, os profissionais de estatística devem 
conjugar essas prioridades para que formem um conjunto coerente, 
viável e sustentável. São também responsáveis pelo 
desenvolvimento da infra-estrutura estatística que serve de base às 
suas actividades (bases de amostragem, etc.) e devem certificar-se de 
que as autoridades estão plenamente conscientes das consequências 
do financiamento ou não de determinadas actividades estatísticas. 
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procederem. Cabe ao NSO a responsabilidade de manter a integridade do sistema estatístico, o que significa 
equilibrar os recursos necessários à produção de séries estatísticas exigidas pela PRS com os investimentos 
necessários para que se possa aprimorar a infra-estrutura estatística e avançar ao encontro das melhores 
práticas internacionais, tais como definidas nos Princípios Fundamentais de Estatísticas Oficiais das Nações 
Unidas5. 
 

Etapas de desenvolvimento de uma PRS e de uma NSDS que tenha por base 
uma PRS 
 
16. O restante deste documento expõe de maneira pormenorizada como o NSO pode trabalhar a partir de 
uma PRS e desenvolver uma NSDS correspondente. Essas etapas devem ser constantemente reforçadas pela 
defesa do uso de dados estatísticos na concepção de uma PRS ou de outra estrutura similar. 
 
17. A abordagem global pode ser enunciada de maneira muito simples: 
  

Etapa 1: reunir e consolidar os dados existentes como um input fundamental para o desenvolvimento 
da PRS. 
Etapa 2: identificar indicadores centrais da PRS e outras necessidades prioritárias em termos de 
dados, e determinar as informações básicas necessárias para as gerar (por exemplo: as taxas de 
mortalidade infantil requerem estatísticas fiáveis sobre óbitos e estimativas precisas sobre a 
população). 
Etapa 3: analisar os dados existentes e as fontes de dados, inclusive pesquisas internacionais, e 
identificar onde novas e melhores informações são necessárias. 
Etapa 4: determinar o que precisa ser feito para preencher lacunas em termos de dados ou aprimorar a 
qualidade ou a base metodológica de fontes de dados existentes. 
Etapa 5: analisar as necessidades em termos de recursos e de priorização. 
Etapa 6: monitorar, ajustar e desenvolver constantemente o sistema estatístico em relação à demanda 
societal, a fim de garantir o suprimento ininterrupto todos os elementos necessários. 

 
18. Na prática, as coisas não são tão simples. Os utilizadores centrais são em geral incapazes de enunciar 
que tipo de dados desejam, de maneira simples e sem ambiguidades. Diferentes utilizadores podem pedir a 
mesma informação com ligeiras diferenças e não se mostrarem dispostos a ceder em relação a algo que satisfaz 
à maioria das suas necessidades, mas não a todas, e que satisfaz a vários utilizadores ao mesmo tempo; ou 
negar-se a chegar a um acordo em relação às prioridades, no caso de elas excluírem as suas próprias 
necessidades. Nunca haverá recursos financeiros e humanos suficientes para realizar tudo o que é preciso; e 
mesmo se fossem disponibilizadas verbas adicionais suficientes, não é fácil formar e recrutar profissionais 
qualificados. A falta de profissionais talvez continue a ser uma séria dificuldade relativamente ao que pode ser 
feito num certo número de anos. Algumas informações, tais como dados precisos e atempados sobre 
nascimentos e óbitos, ou informações sectoriais sobre saúde ou educação, dependem de fontes e registos 
administrativos que são, na melhor das hipóteses, incompletos ou, no pior dos casos, totalmente inoperantes. 
Solicitar-se-á que as informações sejam fornecidas imediatamente, embora alguns sistemas de informação 
requeiram um tempo e um esforço consideráveis para produzir dados de maneira que os resultados tenham um 
real significado. Os profissionais mais capacitados são geralmente contratados por outras instituições, que 
podem oferecer salários mais altos. Quanto aos doadores, persistem em financiar iniciativas no campo 
estatístico que atendam às suas próprias necessidades, em detrimento de prioridades nacionais. Um número 
insuficiente de veículos ou de computadores, sistemas de comunicações inadequados, demandas contraditórias 

                                                 
5 http://unstats.un.org/unsd/goodprac/bpabout.asp 

11 



com recursos limitados, nomenclaturas estatísticas ou padrões de qualidade desactualizados ou inadequados 
para os objectivos fixados — a lista de problemas é interminável. 
 
19. Apesar das dificuldades e dos riscos que representam esses problemas, a abordagem básica em seis 
etapas permanece válida. Toda a arte do bom administrador é a de gerir e priorizar essas dificuldades na 
medida do possível, produzindo ao mesmo tempo o máximo de dados que possam ser obtidos de maneira 
realista durante um período de tempo definido. As diversas etapas são explicadas com mais pormenores 
adiante. Apesar de serem apresentadas como se ocorressem na sequência de 1 a 6, na prática as etapas são 
parte de um processo interactivo que pode repetir-se muitas vezes à medida que o debate em torno da PRS é 
desenvolvido. 

Etapa 1: reunir e consolidar os dados existentes como um input fundamental para o 
desenvolvimento da PRS  
 
20. Como indicado acima, uma PRS requer um grande volume de dados em todas as fases do seu 
desenvolvimento. O NSO deve mostrar-se reactivo a essas necessidades, reunindo todas as informações 
disponíveis e apresentando-as de maneira que possam ser facilmente compreendidas e assimiladas. Devem 
incentivar os profissionais especializados a utilizar plenamente os dados, mas devem também estar preparados 
para informar, de maneira construtiva, sobre os limites desses dados, especialmente quando isso puder afectar 
as conclusões tiradas. 

Etapa 2: identificar indicadores centrais da PRS e outras necessidades prioritárias em termos de 
dados 
 
21. É pouco provável que todos os dados requeridos pelo processo da PRS estejam disponíveis. Mesmo se 
o NSO fornecer uma ampla gama de dados em resposta a necessidades expressas pelo governo, uma nova e 
vasta estratégia governamental tentará inevitavelmente lançar novas ideias e políticas que terão consequências 
sobre as estatísticas. O NSO deverá explorar essas consequências juntamente com os especialistas sectoriais e 
trabalhar com eles para identificar indicadores centrais da PRS e outras necessidades em matéria de dados. 
Quando for preciso produzir indicadores complexos, tais como taxas de emprego, esses indicadores deverão 
ser desmembrados para que sejam identificados todos os elementos dos dados e as suas fontes. As séries de 
dados existentes deverão provavelmente ser aprimoradas ou alargadas em termos de abrangência e cobertura; 
as informações poderão ser solicitadas com maior frequência e divulgadas num intervalo de tempo mais curto; 
serão solicitadas novas séries de dados que efectuem o acompanhamento de novas iniciativas estratégicas; 
serão solicitadas informações mais fiáveis sobre sectores importantes, tais como saúde e educação, bem como 
informações concernentes ao governo local. Os NSO devem estar conscientes sobre essas mudanças nas 
necessidades, mas, de maneira realista, devem verificar constantemente a sua própria compreensão dos factos 
junto dos funcionários e ministérios mais activamente envolvidos nas PRS. Na Mauritânia, os profissionais de 
estatística participam em cada comité técnico que desenvolve políticas e iniciativas sectoriais. Esta é uma 
maneira sensata de garantir que os estatísticos estejam a participar plenamente no projecto e compreendam 
perfeitamente as necessidades emergentes em termos de informação. Esta abordagem deve tornar-se 
sistemática para que nada seja deixado de lado. As informações devem ser divulgadas para todas as partes — 
no Uganda, por exemplo, isso é feito através de informativos mensais. É mais sensato discutir primeiramente 
com ministérios centrais (Finanças, Planeamento, Gabinete do Presidente ou Vice-Presidente), pois têm uma 
visão larga das principais políticas em questão, e posteriormente com ministérios sectoriais. As necessidades 
do governo local também devem ser analisadas. O programa de empréstimos STATCAP, do Banco Mundial, 
fornece uma estrutura pormenorizada para a elaboração de um plano director estatístico; o guia de concepção 
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de NSDS fornece o mesmo tipo de instrumento para a elaboração de NSDS. Esses documentos podem ser 
usados para orientar e estruturar o diálogo com os utilizadores e para acompanhar as acções6. 
 
22. Regra geral, este processo suscitará uma ampla variedade de necessidades em termos de dados. Haverá 
muitos elementos em comum entre as necessidades de ministérios diferentes, embora seja provável que haja 
um grande número de pequenas diferenças de definição no trabalho solicitado. Cabe ao NSO condensar tudo 
isso numa formulação de demanda coerente, aplainar as diferenças de definição e buscar, sempre que possível, 
conciliar as divergências para minimizar as solicitações de dados. Mesmo se o NSO não for pessoalmente 
responsável pela recolha de determinadas informações – por exemplo, dados sobre saúde e educação, em 
relação aos quais a responsabilidade cabe aos respectivos ministérios – ficará em geral encarregado, em 
conformidade com a legislação em matéria de estatísticas, da coordenação global do sistema e da manutenção 
de padrões estatísticos relativamente ao governo como um todo, uma missão que não deve ser desconsiderada. 
 
23. O relatório final sobre as necessidades em matéria de dados deverá ser aprovado conjuntamente pelos 
organismos governamentais que participam na PRS. É preferível que essa aprovação se dê nos altos escalões 
do governo, garantindo assim a sua primazia e evitando que, posteriormente, as suas obrigações sejam 
renegadas pelos participantes. 

Etapa 3: analisar os dados existentes e as fontes de dados, inclusive pesquisas internacionais, e 
identificar onde novas e melhores informações são necessárias 
 
24. O relatório sobre as necessidades deve ser confrontado com os dados que já estiverem disponíveis, a 
fim de identificar lacunas. Quando houver dados disponíveis, devem ser definidos padrões de qualidade ou de 
pertinência, e os dados disponíveis devem ser comparados a esses padrões para verificar se correspondem aos 
objectivos definidos. 
 
25. Se os dados não forem suficientemente precisos ou fidedignos para que possam ser usados com 
confiança para a finalidade a que se propõem, deve considerar-se que também precisam de ser desenvolvidos. 
De maneira similar, devem avaliar-se os dados para verificar se estão a ser produzidos com uma frequência 
suficientemente alta, de maneira a atender às necessidades da PRS (por exemplo, é preciso dispor de dados 
anuais para monitorar o progresso ano após ano?) e com um nível de desagregação adequado (por exemplo, 
para lidar com a descentralização de serviços do governo, até ao nível de distrito). Se nenhuma dessas 
condições for atendida, mais uma vez é preciso considerar que essas séries de dados precisam de ser 
desenvolvidas. 
 
26. Vale a pena notar que os dados podem ser usados de diversas maneiras e, embora sejam adequados a 
uma finalidade, tal como fornecer informações básicas sobre uma situação, podem não ser adequados a outra, 
tal como medir tendências de um ano para outro, quando o que se busca são informações muito mais precisas. 
Ao compilar a auditoria dos dados, essas questões devem ser cuidadosamente examinadas. 
 
27. No processo de avaliação da qualidade e da adequação em relação aos objectivos, o DQAF, 
elaborado pelo FMI, pode ser de grande utilidade. Esta metodologia estabelece cinco dimensões a 
partir das quais medir a adequação, podendo ser usadas como benchmarks em relação aos quais é 
possível medir a qualidade de séries de dados existentes (consulte a Figura 3). 
 

                                                 
6 http://siteresources.worldbank.org/SCBINTRANET/Resources/239410-
1113334813340/GUIDELINES_FOR_PREPARING_A_STATCAP_STATISTICAL_MASTER_PLAN.doc and 
http://www.paris21.org 
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Figura 3: Aspectos da qualidade analisados pelo Data Quality Assessment Framework (DQAF: Quadro de Avaliação 
da Qualidade de Dados), do FMI 
 

Questões Centrais 
 

Dimensões DQAF FMI 
 

Como a qualidade dos dados estatísticos é afectada pelo contexto e pelos recursos 
legais e institucionais? Existe uma consciencialização a respeito da qualidade nas 
actividades de gestão? 
 

0. Pré-requisitos da qualidade 
 

Quais são as características que garantem a estrita objectividade na produção de 
dados estatísticos, de maneira a preservar a confiança dos utentes? 
 

1. Garantia de integridade 
 

De que maneira as práticas utilizadas correspondem às práticas metodológicas 
aprovadas a nível internacional para conjuntos de dados específicos? 
 

2. Adequação metodológica 
 

As fontes de dados, as técnicas estatísticas, as avaliações de controlo e as técnicas 
de validação, inclusive estudos de revisão, são adequadas para reflectir a realidade 
que deve ser capturada por conjuntos de dados específicos? 
 

3. Precisão e fidedignidade 
 

De que maneira as necessidades dos utilizadores são atendidas no que tange à 
pertinência dos produtos estatísticos, à sua frequência, à sua coerência e ao seu 
ciclo de revisão? 
 

4. Prestabilidade 
 

Os usuários dispõem com facilidade de dados e metadados efectivos? Dispõem de 
alguma assistência? 
 

5. Acessibilidade 
 

 
Fonte: FMI, http://dsbb.imf.org/vgn/images/pdfs/dqrs_Genframework.pdf 

 
28. Um factor importante é que o DQAF aponta para aquilo que designa como “pré-requisitos da 
qualidade”, incluindo a estrutura legal e institucional que serve de base ao sistema estatístico. Embora não 
sejam directamente relevantes para as necessidades imediatas em termos de dados da PRS, essas questões são 
cruciais para garantir que a produção de dados seja sustentável a longo prazo. São identificadas como um 
componente central do plano director STATCAP de estatística, e deverão ser consideradas como parte do 
conjunto de uma NSDS. Se forem necessárias mudanças fundamentais, o vasto debate que terá lugar durante a 
preparação de uma PRS constituirá uma excelente ocasião para promover uma discussão pública a esse 
respeito. As outras questões identificadas como pré-requisitos são: a suficiência de recursos dedicados às 
actividades estatísticas, a importância dos dados estatísticos produzidos e a gestão da qualidade. São pontos 
fundamentais em qualquer sistema estatístico e, se suscitarem dúvidas, devem ser analisadas como parte da 
resposta do NSO ao PRS. 

Etapa 4: determinar o que precisa ser feito para preencher lacunas em termos de dados ou 
aprimorar a qualidade ou a base metodológica de fontes de dados existentes 
 
29. Ao final da etapa 3, deve ter-se uma avaliação clara sobre as falhas em matéria de dados. A etapa 
seguinte consiste em determinar de que maneira essas lacunas serão preenchidas. Em alguns casos, bastará 
simplesmente rectificar instrumentos existentes, tais como inquéritos aos lares, ou aprimorar a qualidade de 
séries de dados que já existem, seja alargando o campo ou actualizando a metodologia. Outras lacunas exigirão 
medidas mais radicais e levarão um certo número de anos para proporcionar resultados concretos, 
provavelmente depois de passar por uma sequência de etapas. Por exemplo, para melhorar a contabilidade 
nacional, será provavelmente necessário dispor de dados mais precisos sobre a produção industrial, o que, por 
sua vez, requer previamente melhorias nos registos dos negócios. 
 
30. Muitas operações estatísticas são interdependentes. Para efectuar melhorias eficazes numa área sem 
afectar de maneira negativa outras séries de dados, é necessário um planeamento cuidadoso, a fim de garantir 
que as melhorias são correctamente sequenciadas e que conexões essenciais entre os indicadores não foram 
esquecidas. Este planeamento e o raciocínio em que se apoia são o cerne da NSDS. Instaura um plano 
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operacional que garante o equilíbrio entre as melhorias feitas ao sistema estatístico e os recursos humanos e 
financeiros disponíveis para concretizar essas melhorias, bem como a prioridade dada a cada elemento (por 
exemplo, a produção de dados sobre saúde é mais urgente que a produção de dados sobre a degradação do 
meio ambiente? Em caso afirmativo, 
devem ser processados com maior 
rapidez?), além de designar as 
responsabilidades pela continuidade 
do trabalho. 
 
31. O plano deve explicar de 
que maneira as lacunas de dados 
serão preenchidas: por produtos 
“prontos para usar”, tais como o 
“Living Standards Measurement 
Survey” (Inquérito de Avaliação dos 
Padrões de Vida), do Banco 
Mundial, que mede a pobreza, ou 
como o “Demographic and Health 
Survey” (Inquérito Demográfico e 
Sanitário), da USAID, para a 
obtenção de dados sobre a saúde? 
Ou seria necessário desenvolver 
localmente novas séries de dados ou 
reforçar as séries existentes? Se as 
séries existentes forem aprimoradas, 
que impacto isso terá sobre a 
coerência das séries temporais? E se 
houver um impacto mensurável, 
quais são as implicações no que tange à capacidade de monitorar resultados de PRS? É possível escolher entre 
fontes alternativas (por exemplo, dados sobre a educação podem ser obtidos através de inquéritos junto dos 
lares ou pela compilação de dados oriundos de registos administrativos escolares)? E essa escolha seria feita 
com base em critérios de custo ou de fiabilidade? O plano deve especificar se os alicerces fundamentais da 
infra-estrutura estatística estão firmemente assentados, tais como bases de amostragem para inquéritos sociais 
e registos de negócios e, se tal não for o caso, explicar de que maneira serão desenvolvidos e em que prazo. 

O Departamento de Estatísticas Gerais e outros ministérios que participam 
na iniciativa estão encarregados de inquéritos de planeamento (incluindo 
um inquérito bianual sobre o padrão de vida que tem por base os núcleos 
familiares) e da recolha de outros dados necessários aos seus programas de 
trabalho, utilizando, como orientação, o sistema de indicadores de 
monitoramento e avaliação da estratégia de redução da pobreza e de 
crescimento. O Departamento de Estatísticas exerce um papel de liderança 
na coordenação do trabalho de recolha de dados da sociedade como um 
todo (particularmente em aspectos relacionados com a população pobre), na 
consolidação de actividades no âmbito do sistema e na ampla divulgação 
das informações. 
 
O sistema de indicadores está a ser desenvolvido para fornecer informações 
pormenorizadas nos níveis regional e provincial, com distinção entre zona 
urbana e rural, por sexo, e níveis de desagregação maiores, como sector 
económico, classe social e etnia. As metas de progresso são fixadas para o 
curto e o médio prazos e são definidos indicadores intermédios para 
monitorar os progressos efectivos durante o processo. 

Vietname 
A missão de coordenar os numerosos actores que contribuem para a vasta 
estratégia de redução da pobreza e de crescimento cabe ao Ministério do 
Planeamento e do Investimento. Cada ministério, organismo do governo ou 
província responsável pelo desenvolvimento do projecto deve incorporar os 
objectivos globais às suas próprias actividades e aos planos de 
implementação, e monitorar e avaliar os resultados. Se necessário, podem 
propor medidas e políticas para melhorar o desempenho. 

 
32. Todas essas questões devem ser sistematicamente analisadas. É bem possível que nem todas possam 
ser respondidas de maneira satisfatória em virtude dos limites de recursos e de prazos. Neste caso, é preciso 
estar consciente desse facto e analisar as suas consequências de maneira transparente. 
 
33. Os governos nacionais geralmente designam a responsabilidade de supervisionar e coordenar o 
processo da PRS para um importante ministério (no caso do Vietname, o Ministério do Planeamento e do 
Investimento) ou outra instituição de alto nível (no caso da Mauritânia, o Comité Interdepartamental de 
Ministros para a Redução da Pobreza). No âmbito deste vasto campo de acção, o NSO deve estar preparado 
para assumir a função de liderança no desenvolvimento do sistema estatístico, o que normalmente deveria ser 
parte das missões oficiais desse Departamento. O processo da PRS oferece uma óptima oportunidade para 
reforçar essa função junto do governo e aumentar a visibilidade e o estatuto da autoridade central estatística. 
Mesmo nos países em que o NSO não seja o principal responsável pela recolha de dados, é muito provável que 
os organismos responsáveis por esse trabalho procurem orientação e assistência para o desenvolvimento dos 
seus sistemas estatísticos, o que constitui uma boa oportunidade para que os profissionais de estatística 
ressaltem a importância da coerência das definições e da metodologia de todo o sistema estatístico. 
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34. Essas responsabilidades não devem ser desconsideradas. Representam um desafio, pois o 
Departamento de Estatística pode não dispor dos meios adequados para empreender esse trabalho ou não ter a 
autoridade moral e o apoio político necessários para promover e implementar a coerência, entre outras coisas. 
Mais uma vez, trata-se de uma questão que a NSDS deve analisar de maneira explícita. 

Etapa 5: analisar as necessidades em termos de recursos e de priorização 
 
35. É extremamente importante certificar-se de que os responsáveis pelo desenvolvimento de sistemas de 
informação dispõem de recursos adequados para atingir os objectivos fixados. Um elemento importante da 
NSDS é estimar o custo das necessidades de dados adicionais e de melhorias na qualidade. Uma vez que o 
governo tenha aprovado esses orçamentos e as melhorias institucionais, metodológicas e dos dados 
encomendados, a NSDS e o seu financiamento devem tornar-se um componente integral do envelope 
financeiro da PRS. 
 
36. A maneira mais simples de estimar o custo adicional é estabelecer uma lista pormenorizada das 
actividades e efectuar um orçamento para cada uma delas, com base no custo unitário dos profissionais e das 
actividades existentes. O orçamento deve identificar as possíveis repercussões em matéria de recursos 
humanos, infra-estruturas materiais e outros recursos suplementares. Esta tarefa não é particularmente difícil, 
mas requer reflexão metodológica e acções, dividindo tarefas mais amplas em unidades menores que sejam 
mais fáceis de gerir e orçamentar. Esses orçamentos devem ser incorporados aos debates sobre a PRS, 
fornecendo dados que contribuam para a tomada de decisões sobre o financiamento de prioridades imediatas e 
as necessidades a longo prazo em matéria de dados, tanto no campo económico como social. É essencial 
assegurar-se de que os custos da criação de capacidade estatística adicional estejam incluídos nos planos de 
financiamento da PRS. É bom observar que é mais importante dispor de uma fonte de verbas contínua para 
desenvolver e manter um sistema estatístico a longo prazo do que receber uma quantia de uma só vez, mesmo 
se esta última for mais elevada. 
 
37. Depois do financiamento, a maior dificuldade para promover as melhorias necessárias no plano 
estatístico é a disponibilidade de profissionais qualificados. Para que um jovem recém-diplomado por uma 
universidade se torne um profissional competente na área de estatística, são necessários quatro ou cinco anos 
de experiência. As competências necessárias são raras, e é pouco provável que haja uma equipa de 
profissionais qualificados disponíveis que possam ser atraídos para departamentos de estatística. Isso significa 
a contratação a nível regional no mercado aberto ou a elaboração de um plano adequado de desenvolvimento 
de recursos humanos. Seja qual for a solução adoptada, a NSDS deverá explicar donde provirão os 
profissionais adicionais necessários e apresentar os custos, as implicações administrativas e o calendário. O 
impacto que as dificuldades em matéria de profissionais pode ter sobre o desenvolvimento estatístico deve ser 
cuidadosamente analisado e claramente enunciado. 
 
38. É possível que os recursos disponíveis não sejam suficientes para solucionar todas as principais 
questões estatísticas dentro dum prazo aceitável. Uma das maneiras de superar essa dificuldade é definir os 
objectivos prioritários, mas é também importante adoptar uma postura honesta e pragmática em relação ao que 
pode ser alcançado. A curto prazo, as circunstâncias podem impor a implementação de sistemas de informação 
de breve duração, financiados por doadores, ou o uso provisório de “truques” para reforçar sistemas de dados 
insatisfatórios, enquanto sistemas duradouros estão a ser desenvolvidos ou reconstruídos para uso a longo 
prazo. Embora não seja o ideal, pode ser a opção menos má e, havendo planos bem definidos para suprir aos 
pontos fracos, é um meio-termo aceitável a curto prazo. 
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Etapa 6: monitorar, ajustar e desenvolver constantemente o sistema estatístico em relação à 
demanda societal, a fim de garantir o suprimento ininterrupto de todos os elementos necessários 
 
39. À medida que a PRS evolui graças à experiência, o sistema estatístico e a NSDS que lhe serve de 
orientação devem também evoluir. Os produtos que foram prometidos em troca de novas verbas devem ser 
desenvolvidos em conformidade com o calendário previsto. Por fim, a NSO deve procurar fazer com que o 
relatório de progresso anual da PRS abranja questões estatísticas, tanto para manter um elevado perfil da 
estatística como para demonstrar que os seus compromissos estão a ser cumpridos. 
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Anexo 1: Quadro 2 do Livro de Referência PRSP. 
 
Exemplos de Indicadores e Metas para a Redução da Pobreza 

 Indicadores intermédios 
(inputs e outputs) 

Indicadores de resultados 
finais 

(resultados e impacto) 

Objectivos de 
Desenvolvimento  

do Milénio 
Pobreza e 
desigualdade 
 

• Percentagem de estradas em 
boas condições 

• Propriedade de bens 
produtivos (terras, gado ou 
outros activos tangíveis) 

• Número de pobres 
• Hiato de pobreza 
• Rendimento médio 
• Índice de Gini 
• Rácio dos quintis 

• Reduzir a pobreza 
extrema pela metade 
até 2015 

• Implementar uma 
estratégia nacional 
para o 
desenvolvimento 
sustentável até 2005 

• Reverter as 
tendências de perda 
dos recursos 
ambientais até 2015 

Estabilidade 
macroeconómica 
 

• Inflação 
• Flutuações da taxa de 

câmbio 
• Desemprego 
• Défice fiscal 

• Taxa de crescimento 
económico per capita 

• Desemprego 

 

Segurança • Taxa de desemprego 
• Variação na produção de 

matérias-primas essenciais 
• Despesas e número de 

beneficiários de programas 
de obras públicas 

• Variação no consumo 
de alimentos 

• Variação de 
rendimentos 

• Emaciação na 
população infantil 

• Prevalência da 
desnutrição 

• Taxa de óbitos por 
violência 

 

Saúde • Imunização de crianças (%) 
(sarampo, DTP3, todas, 
nenhuma) 

• Tratamento da diarreia 
infantil (%) 

• Tratamento de infecções 
respiratórias agudas em 
crianças (%) 

• Atendimento obstetrício 
(%) (médico, enfermeira ou 
parteira qualificada; % em 
estabelecimentos públicos, 
% em casa) 

• Uso de métodos modernos 
de contracepção (%) 

• Idade ao dar à luz o 
primeiro filho 

• Suplementação de vitamina 
A para crianças 

• Combustível usado para 
cozinhar 

• Recém-nascidos com 
peso abaixo do normal 
(% de crianças) 

• Taxa de mortalidade 
infantil 

• Taxa de mortalidade de 
crianças com menos de 
5 anos 

• Crianças raquíticas (%) 
• Crianças com peso 

abaixo do normal (%) 
• Crianças com infecções 

respiratórias (%) 
• Taxa de fertilidade na 

adolescência 
• Prevalência de anemia 
• Taxa de fertilidade 

total 
• Taxa de infecção por 

doenças sexualmente 
transmissíveis 

• Prevalência de VIH em 
adultos 

• Prevalência de 

• Reduzir a mortalidade 
de recém-nascidos e 
crianças em dois 
terços até 2015 

• Reduzir a mortalidade 
materna em três 
quartos até 2015 

• Acesso universal a 
serviços médicos de 
reprodução até 2015 
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 Indicadores intermédios 
(inputs e outputs) 

Indicadores de resultados 
finais 

(resultados e impacto) 

Objectivos de 
Desenvolvimento  

do Milénio 
tuberculose 

• Esperança de vida no 
nascimento 

Educação • Gastos com a educação 
primária em relação ao 
produto nacional bruto 

• Percentagem de escolas em 
boas condições materiais 

• Rácio aluno-professor 
• Taxa de absentismo de 

professores 

• Resultados em 
matemática e ciências 
no 3o ano de 
escolarização 

• Resultados em 
matemática no 7o e 8o 
ano de escolarização 

• Taxa de analfabetismo 
de adultos 

• Taxa de analfabetismo 
entre mulheres 

• Rácio líquido de 
matrículas (níveis 
primário, secundário e 
terciário e por sexo) 

• Alunos que completam 
o 4o ano (% grupo) 

• Meninas que 
completam o 5o ano (% 
grupo) 

• Expectativa de 
escolarização de 
meninas 

• Taxa de repetência (por 
nível de escolaridade e 
sexo) 

• Média de anos de 
escolarização de 
adultos 

• Educação primária 
universal até 2015 

• Eliminar as 
disparidades entre os 
sexos na área de 
educação até 2005 

Cidadania • Acesso aos media e à 
Internet 

• Número de partidos que 
participaram nas últimas 
eleições parlamentares 

• Número de jornais diários 
• Taxa de alfabetização da 

população feminina 
• Controlo das mulheres 

sobre os rendimentos 
• Número de estações de 

televisão e rádio 

• Número de mulheres 
no parlamento e no 
governo 

• Percentagem da 
população que vota nas 
eleições parlamentares 
(por sexo) 

• Prevalência de 
violência doméstica 

• Percentagem da 
população carcerária 
mantida na prisão sem 
acusação 
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Anexo 2: Trecho extraído de “Guia para a concepção de uma Estratégia 
Nacional para o Desenvolvimento de Estatísticas (NSDS)7” 
 
Capítulo 10: Princípios de base de uma NSDS 
 
Uma NSDS eficaz deve respeitar os princípios enunciados adiante e atender às necessidades em matéria de 
dados para a concepção, o monitoramento e a avaliação de estratégias de redução da pobreza, outras 
estratégias nacionais de desenvolvimento e os Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). Em 
princípio, isso não significa “um trabalho como outro qualquer”: a gestão para a obtenção de resultados muitas 
vezes requer uma “mudança na mentalidade” que leve ao uso de estatísticas para o desenvolvimento. Não é 
uma tarefa fácil e será preciso tomar muitas decisões difíceis. A mudança pressupõe ao mesmo tempo 
“ganhar” e “perder.” 
 
1. A NSDS deve ser integrada aos processos e ao contexto da política nacional de desenvolvimento e 
levar em conta compromissos regionais e internacionais. Deve portanto: 
 
• contar com apoio político e com o compromisso das autoridades, e ser endossada por alto(s) 

funcionário(s) do governo; 
• ser voltada para a demanda, oferecer simplicidade para os utilizadores e atender a necessidades e 

prioridades em matéria de dados, ajudando os governos dos países a exercer uma gestão direccionada para 
a obtenção de resultados; 

• desenvolver estatísticas como um bem público, financiadas por verbas outorgadas pelo governo e 
complementadas (se for o caso) por subsídios internacionais; 

• ser incorporada como parte da política nacional de desenvolvimento, inclusive para a concepção, o 
monitoramento e a avaliação de Estratégias de Redução da Pobreza, estratégias sectoriais e outros planos 
de desenvolvimento nacionais, bem como para a avaliação dos progressos relativos aos ODM; 

• respeitar as leis e os regulamentos em vigor, recomendando alterações quando necessário; 
• actuar dentro do contexto nacional, tanto cultural como institucional. 
 
2. A NSDS deve ser desenvolvida de maneira global, incorporando princípios de gestão com base em 
resultados e atender aos padrões de qualidade. Deve portanto: 
 
• ser o resultado de um processo construído a partir de consenso e da defesa dos seus princípios e 

contribuir para promover compromisso e parcerias, com procedimentos de consulta claros e 
abrangentes; 

• ser o resultado de processos genuinamente geridos a nível nacional, próprios ao país, abrangentes e 
participativos, nos quais tomem parte todos os grupos de actores (ou seja, utilizadores, especialistas e 
produtores; governo, sector privado e sociedade civil; organismos internacionais e regionais, doadores 
bilaterais e agências especializadas); 

• incorporar os princípios de gestão com base nos resultados na concepção da NSDS e gerir a sua 
implementação com o auxílio de indicadores de desempenho (ou seja, para o fornecimento de dados 
estatísticos, relação custo/benefício, satisfação do utente, governança, apoio a políticas nacionais, 
confidencialidade) e um plano de monitoramento, avaliação e relatório de desempenho; 

                                                 
7 Secretariado do consórcio PARIS21. Guia para a concepção de uma Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Estatística, 
Novembro de 2004. 
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• seguir os valores e princípios apresentados no Fundamental Principles of Official Statistics (Princípios 
Fundamentais de Estatísticas Oficiais), das Nações Unidas, a fim de produzir dados úteis e de alta 
qualidade que ganharão a confiança dos utilizadores de estatísticas; 

• usar como referência os padrões, as recomendações e as experiências internacionais, a fim e capitalizar 
o know-how mundial e garantir a coerência entre os países. 

 
3. A NSDS deve ser abrangente e coerente, e fornecer a base para o desenvolvimento sustentável de 
estatísticas de alta qualidade (ou seja, “adequadas às suas finalidades”). Deve portanto: 
 
• abranger todo o Sistema Estatístico Nacional (NSS), inclusive toda a recolha de dados, a análise, a 

divulgação e o uso por parte de censos, pesquisas e sistemas administrativos, bem como os mecanismos de 
coordenação e consulta (reconhecendo que a implementação talvez precise de ser sequenciada); 

• fornecer uma plataforma para o desenvolvimento sustentável de estatísticas a longo prazo, analisando, 
simultaneamente, as necessidades imediatas em matéria de dados para o progresso do desenvolvimento; 

• fornecer um recurso para a tomada de decisões com base em factos concretos, com alta qualidade (ou 
seja., “adequado às suas finalidades”): pertinência, precisão, atempamento, independência; 

• funcionar como uma estrutura coerente para a assistência internacional e bilateral no campo da estatística 
e para evitar sistemas paralelos de monitoramento e avaliação, geralmente ligados a programas de 
doadores. 

 
4. A NSDS deve identificar claramente o estágio em que o sistema estatístico se encontra, como deve ser 
desenvolvido e como atingir esse objectivo. Deve portanto: 
 
• apresentar uma avaliação da situação actual da NSS (em que estágio se encontra), incorporando uma 

estimativa completa da produção de resultados estatísticos, mensurados em relação a critérios 
definidos; 

• manter a produção e os procedimentos estatísticos, desenvolvendo-se a partir de actividades 
existentes e processos em andamento, durante a concepção e a implementação da NSDS; 

• definir uma perspectiva para as estatísticas nacionais (aonde se quer chegar); estratégias para 
concretizar essa perspectiva (como se quer chegar), que analisem as dificuldades institucionais e 
organizacionais e integrem todas as estruturas de planeamento estatístico; e indicadores de desempenho 
(como saber que se chegou aonde queria) – e não apenas um plano de trabalho; 

• incorporar sub-estratégias para liderança e administração, gestão financeira, recursos humanos, 
comunicações, infra-estrutura (por exemplo, tecnologias da informação) e difusão, bem como as áreas 
técnicas de trabalho (por exemplo, contabilidade nacional, estatísticas sobre a pobreza e sobre a saúde, 
etc.); 

• elaborar um programa integrado para a criação de capacidade estatística que: 
o crie capacidade para implementar e adaptar a estratégia 
o transforme as estatísticas em informação por meio de análises, difusão, publicidade e educação 

dos utentes 
o esteja organizado em prioridades e prazos (não se pode fazer tudo ao mesmo tempo) 
o forneça a estrutura para planos (anuais) de implementação 
o seja suficientemente realista, pragmático e flexível para lidar com mudanças nas prioridades, novas 

necessidades em termos de dados e lições aprendidas, e que ofereça o máximo possível de 
simplicidade para a sua realização; 

• definir em linhas gerais as necessidades em matéria de financiamento, atendendo às necessidades dos 
utilizadores, mas sendo realista relativamente aos recursos (o que implica em priorização, sequenciamento 
e rentabilidade: por exemplo, examinar formas alternativas de compilação de dados, tais como fontes 
administrativas e pesquisas de amostragem). 
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