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Internamente, foram realizados vários encontros com todos os Departamentos/Divisões
do INE com os seguintes objetivos:
o
o

Apresentar as propostas de questionários para o RGPH-2020;
Recolher subsídios sobre as variáveis a serem incluídas no RGPH-2020.

1. Departamento de Metodologia e de Sistemas de Informação – 10/07/2018

As intervenções e sugestões estão descritas a seguir em função de cada unidade
estatística / questionário.


Questionário Edifício:
o
o
o
o
o

Foi questionado se o endereço do edifício será preenchido de forma automática
ou vai ser perguntado ao respondente;
Relativamente ao número de pisos sugeriu-se que a opção de resposta fosse
aberta (numérica) e não em categorias;
Foi pedido esclarecimentos sobre um material utilizado no revestimento exterior
da parede de frente do edifício, nomeadamente ladrilhos;
Caso o edifício seja duplex, foi questionado como o mesmo será enquadrado no
tipo de edifício;
Foi sugerido que todas as perguntas com opções de resposta categóricas,
fossem alteradas para numéricas, caso seja possível.



Questionário alojamento:
o Relativamente as formas de acessibilidade ao alojamento sugeriu-se a
introdução das respostas sim e não para cada item;
o Foi proposto a separação da fossa séptica e rudimentar nos sistemas de
evacuação de águas residuais.



Questionário individual:
o Acrescentar outras questões sobre TIC’s;
o Inserir escolha múltipla nas questões sobre mecanismos de compensação para
dificuldades de visão e audição (secção incapacidade);
o Foi sugerido a inclusão de uma pergunta sobre a residência do indivíduo a 5
anos atrás;
o Nos motivos para imigração foi proposto o acréscimo da opção asilo.



Questionário sem abrigo:
o Acrescentar data de nascimento do sem abrigo.

2. Divisão comunicação, difusão e relações institucionais, e Divisão de estudos,
planeamento e coordenação estatística - 11/07/2018
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Questionário Edifício:
o Foi questionado se se interessa saber se o elevador está a funcionar, além de
perguntar se o edifico tem elevador.



Questionário sem abrigo:
o Acrescentar pergunta que permite saber os motivos para a pessoa estar na
situação de sem abrigo.

3. Departamento de Contas Nacionais e Departamento de Estatísticas Económicas
e Empresariais



Questionário Edifício:
o Acrescentar pergunta sobre a existência de energia renovável no edifício;
o Adicionar outra questão sobre o tipo de material que será utilizado na reparação
do edifício;
o Foi questionado se o edifício em construção será recenseado ou não.



Questionário agregado familiar:
o Incluir uma questão que permite saber a situação do indivíduo perante o
emprego antes de sair de Cabo Verde;
o Foi perguntado se carro avariado deve contar quando se questiona se o
agregado familiar tem viatura;
o Questionou-se se o pagamento de juros no banco é considerado renda.



Questionário individual:
o Inserir questão sobre salário do indivíduo;
o Na secção direitos de propriedade, questionar qual a proveniência da
propriedade (compra, invasão, doação, herança, etc.).

4. Departamento de estatísticas demográficas e sociais e Departamento de
administração - 13/07/2018



Questionário alojamento:
o Inserir variável que permite saber qual o espaço útil disponível no alojamento.



Questionário agregado familiar:
o Incluir pergunta que permite saber a proporção de população servida com
recolha de lixo;
o Introduzir questões sobre fontes de água melhorada;
o Foi sugerido a alteração da data de recolha de dados sobre emigração;
o Introduzir questão sobre as causas da mortalidade;
o Substituir o termo automóvel para viatura, pois este último é mais abrangente.
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Questionário individual:
o Na secção segurança social, inserir todas as instituições que oferecem proteção
social;
o Na secção registo de nacimento tirar filtro só para menores de 18 anos e alargar
para toda a população.
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