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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) 20172021 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, de seguida
apresentada aos utilizadores do concelho da Praia, Ribeira Grande de Santiago, Santa
Catarina e Tarrafal. Os principais resultados do encontro realizado em Santa Catarina
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
recenseamentos 2020, comparando com as variáveis que foram recolhidas no
RGPH-2010;
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Recolher subsídios sobre as variáveis a serem incluída no RGPH-2020.

Desenvolvimento
 Abertura

O encontro decorreu nas instalações do centro paroquial, da cidade de S. Miguel, e
nesta estiveram representadas 7 instituições/entidades (ver anexo I-Lista de presença)
A abertura foi feita pelo Presidente do INE que apresentou as boas vindas e realçou a
importância do V Recenseamento Geral da População e Habitação (RGPH-2020) e
pediu a colaboração de todas as instituições, por forma a que este projeto seja abraçado
por todas as instituições e que todos possam ver os ganhos do RGPH-2020.
Destacou o facto de Cabo Verde estar a seguir as recomendações das Nações Unidas
(NU), realizando com regularidade os recenseamentos demográficos, de 10 em 10 anos.

 Apresentação do projeto RGPH-2020

A presentação foi feita pela Coordenadora do V RGPH-2020, tendo abordados os
seguintes tópicos (ver anexo III-Apresentação):


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.
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 Debate/ Discussão - moderado pelo Presidente do INE
Igreja do Nazareno
O representante da igreja do Nazareno ressaltou a importância dos dados dos censos,
apontando, no entanto, que os dados que lhes tem “valido” são os dados de 2010 e que
estão desatualizados. O mesmo questionou sobre os objetivos/resultados do censo,
nomeadamente sobre os “impactos” dos dados dos censos na melhoria das condições
de vida das pessoas.
Referiu ainda sobre a questão da resistência das pessoas no fornecimento das
informações, e perguntou sobre os métodos utilizados para ultrapassar este
constrangimento.
A Sra. Coordenadora Técnica referiu que o INE, recolhe, trata os dados, faz a divulgação
dos dados estatísticos e estas servem para a elaboração de políticas por parte dos
governos centrais e locais (como também para os privados) e estes têm a
responsabilidade de criar programas públicos para a melhoria das condições de vida
das populações.
No que refere à falta de colaboração dos respondentes, salientou-se que a
sensibilização será um aspeto onde o INE terá grande atenção, e irá apostar para que
se garanta a colaboração de todos, existindo um grande trabalho a ser realizado.
Um ponto que também se terá em consideração e que poderá contribuir para maior nível
de participação, refere-se processo de recrutamento, formação e seleção dos agentes,
inquiridores, de modo que estejam cientes dos seus deveres e direitos.

Câmara Municipal de S. Miguel
Um dos representantes da Camara Municipal de S. Miguel questionou sobre as
possíveis pendências existentes no que se refere à divisão administrativa do país, e as
zonas e lugares e como o INE iria utilizar a mesma divisão utilizada pelos municípios.
Respondendo à questão, referiu-se que, conforme a recomendação das Nações Unidas,
todos os esforços estão sendo feitos de modo a se utilizar a mesma base (mesma
geografia) desde a conceção até à difusão dos dados, assim sendo vai-se fazer uso da
divisão administrativa e da delimitação das zonas e lugares, ambos, fruto de trabalho
conjunto do Instituto Nacional de Gestão do Território (INGT) e Câmaras Municipais de
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todo o país, assim sendo na fase de disseminação dos dados, ao nível da desagregação
espacial, não iria existir “disparidades”.
Outro interveniente, representando a Câmara Municipal de S. Miguel, manifestou a
disponibilidade da câmara em colaborar com o RGPH-2020 tendo questionado sobre a
composição da Comissão de Coordenação Concelhia (CCC), além da questão referente
à inclusão (pessoas com necessidades especiais), e o que fazer para que “ninguém
fique de fora”.
Em resposta, a estas questões, ressaltou-se que o INE já vem trabalhando sobre uma
proposta de “regulamento” das CCC, que terá as funções de acompanhar e apoiar no
processo de andamento do RGPH-2020 a nível de cada concelho e que a proposta iria
ser posteriormente enviada para as instituições que porventura farão parte da CCC.
Relativamente à inclusão, aclarou-se que o INE, além dos encontros com os
utilizadores, tem marcado encontros específicos com alguns sectores que lidam de
forma mais próxima com determinadas questões, neste sentido, o INE já tem marcado
encontro tanto com representantes da Federação Cabo-verdiana das Associações de
Pessoas com Deficiência (FECAD) como também outras entidades que lidam com esta
questão, como representantes do Ministério da Educação para se discutir a questão.
Esclareceu-se também que um dos princípios dos Censos é a Universalidade, assim
sendo, todos os esforços são direcionados para que todos sejam contados e que
ninguém fique de fora. Neste sentido e de modo que as informações sejam mais
abrangentes possíveis, pondera-se contemplar e disponibilizar maior número de
variáveis nas publicações do RGPH-2020 a nível dos concelhos.

Delegação do Ministério da Educação de S. Miguel
O Representante da Delegação do Ministério da Educação mencionou o papel das
igrejas, dos lideres comunitários e das escolas no processo de sensibilização do RGPH2020 e manifestou a disponibilidade da delegação do Ministério da Educação em ser
um dos parceiros do RGPH-2020.
Questionou sobre o processo de seleção dos inquiridores, quem serão os agentes
inquiridores e que entidade teria a seu cargo a seleção dos inquiridores, se a Comissão
de Coordenação Concelhia (CCC) ou se seria feito diretamente pelo INE?
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Elucidando a esta questão, tanto o Presidente do INE, como a Sr.ª Coordenadora
Técnica do RGPH-2020, reforçou que a sensibilização terá um papel de destaque e que
terá de ser um esforço conjunto (de todos os parceiros) tendo em conta que se tem a
consciência que poderá haver alguma resistência das pessoas em responder
corretamente às questões.
Relativamente ao processo de seleção dos agentes inquiridores, esta será por concurso
publico que será lançado na(s) etapa(s) especifica(s). o INE definirá o perfil dos agentes
e as candidaturas deverão obedecer aos requisitos. Tendo em conta que os agentes
inquiridores serão escolhidos de entre os candidatos de cada concelho, tendo em conta
um maior conhecimento dos integrantes das Comissões Concelhias detêm sobre a
realidade dos respetivos concelhos, as Comissões poderão apoiar no processo de
seleção.

Complexo Educativo de S. Miguel
A Sr. Representante dessa instituição, como responsável do agrupamento das escolas
publicas de S. Miguel, manifestou a disponibilidade de colaboração e salientou o papel
das escolas como veículos de sensibilização e transmissão das informações realização
dos censos e das parcerias que podem ser estabelecidas neste âmbito.

Encerramento
O Encerramento do encontro foi feito pelo Presidente do INE que agradeceu a todos os
presentes, reforçou que o INE conta com a contribuição de todos, tendo em conta que
o Censo é do país e para o país, contando com o engajamento de todos os parceiros,
em especial na sensibilização.
Informou também que o INE, posteriormente, procederia ao envio de uma carta às
instituições solicitando a indicação de elementos para a constituição das Comissões de
Coordenação Concelhia, e à Câmara Municipal, solicitando algumas informações de
âmbito geoespacial.
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Fotos do encontro
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