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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 executada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
Assim, perante este desafio o INE já elaborou o documento do projeto RGPH-2020, que
foi apresentado/socializado com os parceiros de Ribeira Grande de Santiago, e os
principais resultados do encontro constam no presente relatório.

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


Socializar o projeto RGPH-2020 com os utilizadores;



Apresentar as recomendações das Nações Unidas para a ronda dos censos
2020, comparando com as variáveis que foram recolhidas no RGPH-2010;



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

2.Desenvolvimento
 Abertura
A abertura da reunião foi feita pela Diretora das Estatísticas Demográficas e Sociais.
Em nome do Concelho de Administração do INE, agradeceu a presença de todos e,
realçou a importância do RGPH-2020 para o país. Na sua intervenção, ressaltou que o
RGPH é a maior operação estatística realizada no país, não só pelos dados/indicadores
fornecidos, mas também pela logística de que necessita. Ainda, salientou que o objetivo
do encontro era apresentar o Projeto RGPH-2020 aos utilizadores do concelho da
Ribeira Grande de Santiago, com vista a recolher subsídios para elaboração dos
questionários. Finalmente, agradeceu e solicitou a colaboração de todos nesta
operação.
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 Apresentação do projeto RGPH-2020
A presentação foi iniciada pela Coordenadora Técnica do projeto que abordou os
seguintes tópicos:


Contexto e justificação do RGPH-2020;



Princípios básicos do RGPH;



Enquadramento legal e institucional do RGPH-2020;



Objetivos do RGPH-2020;



As grandes etapas do RGPH-2020;



Informações e indicadores a disponibilizar;



Considerações metodológicas do RGPH-2020;



Cartografia Censitária do RGPH-2020.

Seguidamente um técnico do INE, enquanto elemento da unidade de cartografia
censitária do Gabinete do RGPH-2020, apresentou os objetivos da cartografia
censitária, alguns produtos de difusão de dados e questionamentos acerca das
necessidades dos utilizadores no que se refere à informação cartográfica (a
apresentação se encontra em Anexo).
 Debate/ Discussão - moderada pela Diretora de Estatísticas Demográficas
e Sociais do INE

A Diretora de Estatísticas Demográficas e Sociais do INE realçou que o RGPH-2020 irá
fornecer um manancial de informações importantes que permitem calcular os
indicadores para seguimento e avaliação do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Sustentável (PEDS), dos Objetivos do desenvolvimento Sustentável (ODS), da Agenda
Estatística para o Desenvolvimento 2017-2021 (ENDE), e responde aos compromissos
internacionais, as Agendas Mundial (2030) e Africana (2063).
Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA)
O representante desta instituição salientou que em Ribeira Grande de Santiago não
existe uma delegação do MAA, mas sim uma antena deste Ministério. Assim, questionou
sobre a indigitação do representante do MAA para integrar a Comissão de Coordenação
Concelhio (CCC) no Concelho.
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A Coordenadora técnica do RGPH-2020 respondeu que iria ser enviada uma nota à
delegação do MAA em São Domingos a solicitar a indigitação de uma pessoa na
Ribeira Grande de Santiago.

Associação dos Municípios de Santiago
A representante desta instituição agradeceu o convite e, sugeriu a possibilidade de
serem consideradas as seguintes variáveis no questionário do RGPH-2020:
 Zonas de identificação de riscos e epidemias;
 Existência de elevador e de piscina no questionário edifício e condições de
acessibilidade para as pessoas com deficiência;

Propôs ao INE a possibilidade de disponibilizar dados do RGPH-2020, formato shapefile
para download dos utilizadores, citando como exemplo os dados disponíveis no IDECV do INGT.
Respondendo às questões, foi dito que a variável elevador iria ser incluída no RGPH2020, e que internamente iria ser discutida e avaliada a inclusão das piscinas e
identificação de zonas de riscos e de epidemias.
O técnico da unidade de cartografia respondeu as questões relacionadas com a
disseminação dos resultados, dizendo que estão agendados encontros com o INGT e
Serviço Nacional de Proteção Civil para se analisar estas questões.
Escola Secundária de Salineiro
O Sr. Representante desta instituição sugeriu a inclusão de questões sobre indivíduos
com alguma deficiência que não conseguem ingressar no sistema de ensino no
concelho.
Foi informado que existe uma variável sobre “incapacidade” no questionário do RGPH2010, que poderá ser cruzada com a as informações relativas à frequência escolar para
poder obtenção desta informação.

Adiantou-se também que o Gabinete terá um encontro com a Federação Cabo-Verdiana
de Associações de Pessoas com Deficiência (FECAD), para recolher suicídios no
sentido de melhorar a proposta do questionário de RGPH-2020.
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Centro de Saúde de Cidade Velha
A Sra. Delegada de Saúde no concelho reforçou a importância dos dados estatísticos e
solicitou a inclusão de variáveis sobre o alcoolismo, pois considera ser um problema no
concelho.
A Coordenadora Técnica do RGPH-2020 informou que o Gabinete irá agendar um
encontro para discussão mais pormenorizada sobre o assunto.
Entretanto, a Dra. Noemi Ramos informou que o INE e a Presidência da Republica,
realizaram um estudo sobre o alcoolismo, onde será possível obter alguns dados sobre
esta problemática. Também, informou que se encontra no terreno o III Inquérito
Demográfico e de Saúde Reprodutiva (IDSR) cujo questionário contempla algumas
variáveis sobre o alcoolismo.

Espaço turístico Por do Sol
O representante desta instituição agradeceu o convite e enfatizou a importância da
formação dos agentes de terreno em qualquer operação estatística. Afirmou que o
sucesso dos dados recolhidos depende, em grande medida, da fase de recolha.
Finalmente, questionou e pediu esclarecimento sobre o processo de seleção e formação
dos agentes de terreno.
Respondendo a esta questão, foi dito que a formação será realizada em cascata, sendo
que em primeiro lugar serão formados os formadores na Praia, e, posteriormente, estes
irão formar os controladores e recenseadores nos respetivos concelhos de residência.
Referiu-se à necessidade de se uniformizar o modelo de formação para os
recenseadores e controladores.
Relativamente ao processo de seleção tanto dos formadores como dos recenseadores
foi dito que o Gabinete irá definir um perfil destes agentes para candidatura, e a seleção
será feita mediante analise documental e entrevista dos candidatos.
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Representante da CMRGS
Na sua intervenção, o representante da CMRGS congratulou-se com o convite e a
apresentação do projeto.
Ressaltou a importância de dados estatísticos e, informou que, no município existem
técnicos no terreno a fazer o cadastro social.
Questionou sobre a constituição da CCC, realçando que a Câmara é a primeira
interessada no RGPH-2020, e reforçou a disponibilidade da Câmara em colaborar com
INE neste projeto.
Foi dito que o INE pretende criar uma CCC a nível dos concelhos, sob a presidência da
Câmara, e que em 2010 essa comissão era formada pelos representantes dos
Ministérios da Saúde, Educação e Agricultura. Entretanto, para o RGPH- 2020,
pretende-se incluir também representantes da Policia Nacional, das Forças Armadas e
das associações existentes em cada Concelho.
Ressaltou-se que o INE enviará uma nota às instituições para indigitação de uma
pessoa para fazer da referida Comissão.

3. Encerramento
O encerramento do encontro foi feito pela Diretora de Estatísticas Demográficas do INE
que agradeceu às intervenções feitas e pela abertura demostrada por todos os
presentes em colaborar com o INE na execução do RGPH-2020.

Informou também que, brevemente será agendado reuniões mais individualizadas com
as instituições para discussão do questionário.
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Fotos do encontro

8

