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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
O Presidente da Câmara de São Salvador do Mundo cumprimentou e deu as boas
vindas a todos os presentes. Enfatizou a importância do RGPH-2020 para o país e
mostrou disponibilidade em colaborar com o INE, para que se tenha dados atualizados
e fiáveis.
A abertura foi feita pelo Vice-Presidente do INE que agradeceu a Câmara pelo apoio
prestado para a realização do encontro. Destacou 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. Na sua intervenção, realçou o facto de Cabo Verde ser um dos poucos
países africanos que vem realizando com regularidade os recenseamentos
demográficos e utilizando novas tecnologias.

3

Instituto Nacional de Estatística
Gabinete do Censo 2020

 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
O Vice-Presidente referiu que o RGPH é a única operação que permite contar tudo e,
ressaltou o facto deste recenseamento ser diferente dos outros, na medida em que visa
disponibilizar informações 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).
Presidente da Câmara Municipal de São Salvador do Mundo (CMSSM)
Na sua intervenção, o Presidente da Câmara Municipal congratulou-se com o projeto
apresentado e mostrou total disponibilidade em colaborar com o INE. Afirmou, ainda,
que este projeto só terá sucesso se o município estiver engajado, uma vez que
conhecem melhor o terreno. Realçou a importância da criação da Comissão de
Coordenação Concelhia (CCC), que irá ser liderada pela Câmara Municipal, mas terá
forte engajamento de todos.
Assessor do Presidente da CMSSM
O assessor do Presidente da CMSSM aproveitou a oportunidade e questionou sobre os
dados publicados pelo INE sobre o desemprego e a pobreza referentes ao município.
O Vice-Presidente do INE esclareceu que o INE estaria para num outro momento
realizar um encontro de debate sobre os temas referidos. Entretanto, aproveitou para
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dizer os dados que mais suscitam inquietação são os dados sociais e que a analise dos
dados deve ser transversal a todas as áreas.
CMSSM
Na sua intervenção congratulou-se com o projeto apresentado pelo INE e, enfatizou o
facto de que se deve iniciar atempadamente os trabalhos. Ainda, questionou sobre a
forma como os dados do RGPH-2020 serão disponibilizados.
Respondendo à questão, ressaltou-se que existe uma lacuna no INE no tocante a
comunicação, mas que estão sendo feitos esforços no sentido de melhorar a divulgação
de dados. O Vice-presidente do INE reforçou, ainda, que os dados do RGPH-2020 serão
disponibilizados a todos e em todos os municípios.

Centro de Juventude
O representante desta instituição agradeceu o convite e enfatizou a importância do
referido encontro para o avanço do projeto. Questionou sobre qual será o primeiro passo
e quem fara parte. Afirmou que devesse iniciar a sensibilização do RGPH-2020, pois o
ano 2020, vai ser complicado pois haverá o recenseamento eleitoral.
Informou-se que já foi criada o Gabinete do RGPH-2020 e que já se iniciou-se os
trabalhos. Ainda, foi informado que uma das etapas do RGPH-2020 é a realização da
cartografia censitária que será realizada no inicio de 2019.
Foi dito, ainda, que o INE pretende criar uma Comissão de Coordenação Concelhia
(CCC), que esta será constituída por representantes de várias instituições, com o
objetivo de apoiar na sensibilização e em toda a logística do RHPH-2020 em cada
concelho.

Ministério da Agricultura e Ambiente
O representante desta instituição agradeceu o convite para o encontro. Referiu a
importância de iniciar os trabalhos atempadamente e, questionou se o período do
recenseamento não é pouco.
A Coordenadora Técnica do RGPH-2020 informou que tendo em conta as experiencias
de outros recenseamentos, o período da recolha será suficiente, uma vez que haverá
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recenseadores a cobrir cada Distrito de Recenseamento (DR) e que para município ou
DR maior serão recrutados mais recenseadores.
Escola Secundaria Carlos Alberto Gonçalves
O representante desta instituição perguntou que estratégias o INE tem a fim de garantir
a confiança entre o recenseador-recenseado, de modo a garantir a fiabilidade dos
dados. Ainda, questionou sobre os concursos seriam feitos a nível local.
Respondendo a estas questões, foi dito que um dos objetivos da criação da CCC será,
precisamente na seleção dos agentes de terreno nos concelhos. Ressaltou-se que
serão utilizadas novas tecnologias e que, em grande, medida controla a qualidade dos
dados. Ainda, foi dito que antes dos recenseadores haverá controladores, supervisores
e a própria CCC, a fim de minimizar a falsificação de dados

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.
Fotos do encontro
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