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Introdução
Desde 1960, Cabo Verde vem realizando Recenseamentos de População de 10 em 10 anos
sendo que os quatros realizados após a Independência (1980, 1990, 2000 e 2010),
abordaram também a habitação.

Assim, de acordo com as recomendações das Nações Unidas que propõe uma periodicidade
decenal para a realização dos Recenseamentos, o Governo pretende realizar o V
Recenseamento Geral da População e Habitação em 2020 (RGPH-2020), que será uma
prioridade Nacional, no quadro do Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável (PEDS)
e da Agenda Estatística para o Desenvolvimento (ENDE) 2017-2021 e, responde aos
compromissos internacionais, as Agendas Mundial (2030) e Africana (2063).
O RGPH-2020, será uma operação estatística executada pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), com a supervisão do Conselho Nacional de Estatística (CNEST). Os resultados
permitem a(o):


Formulação, seguimento e avaliação de políticas, planos e programas de
desenvolvimento;



Diálogo entre as autoridades central e locais, contribuindo para a boa governação;



Apoio ao ordenamento do território e à descentralização;



Reforço da integração estatística.

Assim, perante este desafio o INE elaborou o documento do projeto RGPH-2020 que foi
apresentado/socializado com os diferentes parceiros internacionais, e, os principais
resultados do encontro constam no presente relatório.

1

Objetivos do encontro

Os principais objetivos do encontro eram os seguintes:


Apresentar/ socializar o Projeto RGPH-2020;



Recolher subsídios para a redação da versão final do Projeto RGPH-2020;



Analisar diferentes cenários de financiamento.
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Desenvolvimento

1

Abertura

O encontro de socialização do Projeto RGPH-2020 foi organizado conjuntamente pelo INE e
Nações Unidas.
A abertura foi feita pela Coordenadora Residente do Sistema das Nações Unidas em Cabo
Verde e pelo Presidente do INE.
Na sua intervenção, a Sra. Representante agradeceu a presença de todos os parceiros e
sublinhou a complexidade de um recenseamento. De igual modo, salientou que Cabo Verde
está a passar por uma transição demográfica, tendo uma pirâmide diferente dos outros países
da região. Ressaltou, os objetivos do encontro insistindo na realização de parcerias para
obtenção de financiamento.

O Presidente do INE, na sua intervenção agradeceu a Sra. Coordenadora Residente das NU
por ter aceitado realizar conjuntamente o encontro, facto que considera de elevada
importância. Igualmente, agradeceu a todas as instituições internacionais pela disponibilidade
e participação no encontro. Realçou que o objetivo do encontro era apresentar o Projeto
RGPH-2020, com os parceiros de desenvolvimento de Cabo Verde com a finalidade de
recolher subsídios para a redação da versão final, e, sensibilizar a comunidade internacional
para apoiar, como tem sido o hábito em outras operações estatísticas.
Segundo o mesmo, além dos resultados tradicionais sobre a população e habitação
resultantes de um Recenseamento, o de 2020 vai permitir produzir alguns indicadores dos
ODS.

2

Apresentação do Projeto

O Projeto foi apresentado pela Coordenadora Técnica do RGPH-2020, que abordou os
seguintes tópicos:


Contexto e justificação do RGPH-2020;



Enquadramento legal e institucional do RGPH-2020;



Objectivos do RGPH-2020;



As grandes etapas do RGPH-2020;
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Informações e indicadores a disponibilizar;



Orçamento do RGPH-2020.

Durante a apresentação foi ressaltado o facto de que a recolha de dados no terreno, será
feita com dispositivos móveis, tal como em 2010, e também o facto de que a formação da
equipa de terreno será feita em cascata, ou seja, primeiro serão formados os técnicos de INE
que não trabalham no gabinete do RGPH-2020, depois, numa segunda etapa, serão
formados os formadores de forma centralizada na Praia, e por último os recenseadores e
controladores a nível descentralizado, ou seja, nos respetivos concelhos de residência.
Importa mencionar que o documento da apresentação se encontra em Anexo deste relatório.

3

Debate/ Discussão

O debate que sucedeu a apresentação foi moderado pelo Vice-Presidente do INE que falou
da importância do engajamento de todos os parceiros neste projeto. Assim, a seguir
apresenta-se as intervenções dos diferentes parceiros:
 Concelho Nacional de Estatística
O Presidente do CNEST reforçou, de igual modo, a relevância do engajamento de todos e
referiu à existência de uma Secção Especializada Eventual de Acompanhamento do RGPH2020 (SEEA), constituída por 9 instituições, que foi criada no seio do CNEST para fazer o
seguimento de todos os assuntos relacionados com o RGPH-2020.
 Cooperação Espanhola
O representante da Cooperação Espanhola questionou como todos os equipamentos
adquiridos no âmbito do RGPH-2020 seriam aproveitados posteriormente. Segundo o
Presidente e o Vice-Presidente do INE, a ideia é aproveitar os equipamentos para outras
operações de terreno do INE, ceder a outras instituições do país que estejam a precisar e,
ainda, aproveitar no âmbito do centro de referência para apoiar outros países.
 Embaixada do Brasil
A representante da Embaixada do Brasil reiterou a complexidade do RGPH-2020 e o facto de
ser bastante custoso. Assim, ela realçou o facto de a Cooperação Brasileira não ter
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modalidades de financiamento direto, mas estão abertos para apoiar com assistência técnica
e empréstimos de equipamentos. Reforçou ainda o facto do IBGE estar disponível para
colaboração institucional, mas também ressaltou a necessidade do INE enviar à embaixada
todos os pedidos de colaboração e assistência técnica com antecedência, tendo em conta a
questão do planeamento do IBGE.
 Comissão Nacional para a UNESCO em Cabo Verde

A Comissão Nacional para a UNESCO em Cabo Verde incidiu sobre os dados a serem
disponibilizados relativamente a educação, comunicação e género.

Avançou, ainda, que a UNESCO poderá apoiar o RGPH-2020, com assistência técnica e
formações. Entretanto, iriam contactar o Bureau Central para definir as possíveis áreas de
apoio.
 Organização Internacional de Migração (OIM)

A Representante da OIM afirmou que o INE pode contar com a referida instituição, que fará a
ponte com a CEDEAO, que já se disponibilizou a apoiar Cabo Verde neste projeto.
 Cooperação Luxemburguesa

Os representantes desta cooperação preferiram não avançar com o nível de apoio pelo facto
de não conhecerem muito bem o projeto.
 Banco Mundial
Para o Banco Mundial, o fortalecimento da capacidade estatística é essencial no âmbito da
colaboração da sua instituição com outras organizações/países. Assim, informou que o Banco
Mundial costuma apoiar projetos desta natureza, tendo financiado grande parte do
recenseamento da República do Congo, no âmbito de um outro projeto a nível do país.
 Embaixada de Senegal
A Embaixada de Senegal, através da sua representante afirmou o compromisso de apoiar
Cabo Verde no que se refere a contactos no Senegal.
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 FNUAP
A Representante do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) solicitou ao INE
pormenores do que precisa efetivamente em termos de apoio.

Encerramento do encontro
No encerramento do encontro o Presidente do INE afirmou que ao nível desta instituição
existe um grande desafio, mas acredita que é um desafio de todos nós. Referiu ainda que em
2010 o INE teve apoio da assistência técnica do Brasil, da Cooperação Espanhola, do
FNUAP, e de várias outras instituições. Assim, deseja que essas instituições continuem a
apoiar o INE.

A Sra. Coordenadora das Nações Unidas reiterou a complexidade deste trabalho e a sua
abrangência, propondo a realização de reuniões frequentes com os parceiros para se fazer o
ponto da situação do projeto.
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Programa do encontro
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Fotos Encontro
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