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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 projecto 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. Objectivos do encontro
Os principais objectivos do encontro foram:


Socializar o projecto 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 foi feita pelo Vice-Presidente do INE que realçou a importância do
engajamento de todas as instituições, por forma a que o RGPH- 2020 seja uma atividade
do País e não apenas do INE.
Realçou o facto de Cabo Verde ser um dos poucos países africanos que, segundo as
recomendações das Nações Unidas (NU) vem realizando com regularidade os
recenseamentos demográficos, de 10 em 10 anos. Realçou também a importância e a
relevância da mudança da recolha de dados do papel para o dispositivo móvel.
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 Apresentação do projeto RGPH-2020
A presentação foi feita 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;



Objectivos do RGPH-2020;



As grandes etapas do RGPH-2020;



Informações e indicadores a disponibilizar;



Considerações metodológicas do RGPH-2020.

 Debate/ Discussão - moderada pelo Vice-Presidente do INE

Associação Unidos para o Desenvolvimento de Tinca (AUDT)
O representante desta associação agradeceu o convite e parabenizou o INE pelo projeto
apresentado. Questionou sobre o período do recenseamento (15 dias) e sobre a
logística de deslocação dos kits de terreno a diferentes localidades. Estas questões
foram levantadas, uma vez que o Sr. Lourenço pensou que se tratasse do
recenseamento eleitoral. Finalmente, reiterou o engajamento da associação na
execução do projeto.
A resposta veio no sentido de esclarecer o representante da AUDT que o projeto se
tratava do recenseamento geral da população.

Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA)
O Sr. Delegado do MAA em São Domingos agradeceu o convite e parabenizou a
iniciativa da apresentação do projeto em todos os concelhos do país.
Pediu esclarecimentos sobre os procedimentos que serão feitos em caso de ausência
do agregado familiar, por motivos de férias ou por serem emigrantes, no momento da
recolha de dados em 2020.
Finalmente, referiu que, no processo de seleção das variáveis, deve-se ter em conta
que existem normas internacionais que não se adaptam a realidade Cabo-Verdiana.
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Foi esclarecido que, caso a habitação estiver vazia, pode-se recorrer aos vizinhos para
se saber se ela é realmente habitada ou não. Caso seja habitada e o agregado esteja
ausente por motivos de férias, os questionários são aplicados posteriormente.

Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Baia (ACDB)
O representante desta associação agradeceu o convite e mostrou-se disponível em
colaborar. Enfatizou que se deve trabalhar bastante na sensibilização da população.
Ainda, perguntou o que será feito quando não se encontre o agregado familiar.
Foi dito que, caso a habitação estiver vazia, pode-se recorrer aos vizinhos para se saber
se ela é realmente habitada ou não.

Associação Comunitária para Desenvolvimento de Ribeirão Chiqueiro (ACDRC)
Na sua intervenção, o representante da ACDRC congratulou-se com o convite e com a
apresentação do projeto. Sugeriu que o INE utilize folhetos informativos e que a
sensibilização seja porta-porta.

Associação para o Desenvolvimento Integral de Mendes Faleiro-Banana (ADIMFB)
O Sr. representante da ADIMFB perguntou se seria considerada a variável sobre
pessoas que vivem exclusivamente da agricultura e pecuária.
Respondendo à questão, ressaltou-se que existe uma secção atividade económica e
que pela Classificação de Atividade Económica, pode-se contabilizar essas pessoas.

Delegação do Ministério da Educação
A Delegada do Ministério da Educação de São Domingos perguntou sobre o papel da
delegação na sensibilização dos alunos e pais, de modo a evitar alguns
constrangimentos levantados no encontro.
Informou-se que a delegação tem um papel fundamental na sensibilização da
comunidade educativa e que o INE conta com o engajamento de todos. Ainda, foi dito
que a sensibilização deverá abranger desde o pré-escolar, de modo a que possam ser
afetados o maior número de pais.
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Igreja do Nazareno
O representante desta instituição agradeceu o convite e mostrou-se disponível em
colaborar.

Câmara Municipal de São Domingos (CMSD)
O representante desta instituição parabenizou o INE pela iniciativa e mostrou-se
disponível em colaborar com o INE no projeto RGPH-2020, principalmente na
sensibilização das forças vivas do município.

Igreja Adventista e Associação Comunitária para Desenvolvimento de Achada Baleia
(ACDB)
Tanto o representante da igreja adventista, como o representante da ACDB mostraram
disponibilidade em colaborar com o RGPH-2020, no que for necessário.

Ambos,

questionaram sobre que estratégias o INE tem a fim de garantir a confiança entre o
recenseador-recenseado.
Respondendo a esta questão, foi dito que a CCC participará na seleção dos agentes de
terreno nos concelhos. Ainda, foi dito que será criada um mecanismo de controle dos
recenseadores, pois haverá controladores, supervisores no terreno.

3. Encerramento
O Encerramento do encontro foi feito Vice-Presidente do INE que agradeceu a presença
e a abertura demonstrada por todos.

Afirmou que, com o referido encontro, foi constituído a família do RGPH-2020 no
concelho e, que este só terminará em 2021.
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Fotos do encontro
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