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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.
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
executada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Perante este desafio o INE elaborou os questionários do RGPH-2020, que foram
apresentados/socializados com os membros do Conselho Técnico Consultivo, que é o
órgão de consulta do presidente para as atividades do INE. Assim, os principais
resultados do encontro constam no presente relatório.

1. Objetivos do encontro
Os principais objetivos do encontro foram:


Socializar o projeto RGPH-2020;



Apresentar as recomendações das Nações Unidas para a ronda dos
recenseamentos 2020, comparando com as variáveis propostas para o RGPH2020;



Recolher subsídios sobre as variáveis a serem incluídas no RGPH-2020.

2. Desenvolvimento

 Abertura

A abertura foi feita pelo Presidente do INE, que realçou a importância do RGPH-2020 e
ressaltou que foram introduzidas várias alterações nos questionários, comparados com
os do RGPH-2010. Salientou, ainda, que já foram feitos encontros com utilizadores em
todos os concelhos e que o RGPH-2020 fornecerá dados para o cálculo de 80
indicadores no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).
3

Instituto Nacional de Estatística
Gabinete do RGPH-2020

 Apresentação do projeto RGPH-2020

A presentação foi feita pela Coordenadora Técnica do RGPH-2020, que abordou os
seguintes tópicos:


Justificação do RGPH-2020;



Objectivos do RGPH-2020;



Considerações metodológicas.

 Debate/ Discussão - moderado pelo Presidente do INE

Banco de Cabo Verde (BCV)
A representante do BCV sugeriu a introdução do variável nível de escolaridade no
questionário alojamento coletivo e variáveis que disponibilizem informações sobre o
sistema de pagamento, ou seja, se o indivíduo tem conta bancária e caso não tenha,
quais os motivos para não ter.

Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais - INE
A Directora do departamento na sua intervenção pediu esclarecimentos sobre algumas
variáveis e fez algumas sugestões, nomeadamente:









Questionou o que é sistema de acondicionamento de resíduos sólidos;
Referiu que a variável necessidade de reparação dos edifícios foi testada no
RGPH-2010, mas tiveram problemas por ser muito subjetiva;
Sugeriu que no questionário edifício fosse preguntado quantos alojamentos
existem no edifício e de seguida, quantos são para habitação;
Na listagem dos membros do agregado familiar não vê a necessidade da
introdução das opções madrasta e padrasto;
Realçou que não é possível ter dados de segurança social através do RGPH;
Em relação a secção incapacidade sugeriu que as perguntas sobre mecanismos
de compensação fossem introduzidas após cada dificuldade declarada;
Relativamente as atividades económicas, sugeriu a revisão das recomendações
da OIT;
Na secção TIC propôs a inserção da variável utilização de computador e ter em
atenção as modalidades de resposta da pergunta sobre uso de internet (através
do telemóvel, computador, etc);
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Na secção formação profissional questionou se serão consideradas formações
feitas somente no país ou no exterior também;
Ressaltou a importância da definição clara de representante do agregado
familiar e cozinha.

Foi esclarecido que relativamente a incapacidade as perguntas estão de acordo com a
sequência proposta pelos especialistas do Washinton Group (WG).

Serviço de Estudos, Planeamento e cooperação (SEPC) – Ministério da Educação
A Directora do SEPC questionou onde os Cursos de Estudos Superiores
Profissionalizantes (CESP) serão enquadrados nos níveis de ensino. Em relação a
incapacidade considerou que, o que consta no questionário por agora os satisfaz. Por
último, questionou se os edifícios escolares serão contemplados no questionário
edifício.

Ficou acordado o agendamento de outro encontro para a discussão das questões
relacionadas ao CESP e foi esclarecido que os edifícios escolares serão contemplados
na cartografia censitária.

Direção Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão (DGPOG) – Ministério da
Agricultura e Ambiente
O representante desta instituição ressaltou que necessitam de dados para a atualização
da base de dados dos agregados agrícolas. Assim, sugeriu a inserção de uma variável
no questionário agregado familiar, que permite saber se no agregado existe pelo menos
uma pessoa que pratica agricultura. Propôs, também, a introdução da variável atividade
económica secundária no questionário individual.

Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação (DMSI) - INE
O Diretor do DMSI sublinhou a importância da introdução de questões sobre inclusão
financeira. Ressaltou, ainda, que as questões sobre acesso a sanita/ latrina do
alojamento e divisões ocupadas pelo agregado não deviam ser restringidas apenas aos
agregados familiares que partilham alojamento.
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Departamento de Contas Nacionais (DCN) - INE
O Diretor do DCN questionou se é possível obter, através do RGPH, o número de
emigrantes que vivem fora do país, tendo sido esclarecido que tal não é possível.

3.Encerramento
O encerramento do encontro foi feito pelo Presidente do INE, que agradeceu a presença
e contribuição de todos.
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