Gabinete do RGPH-2020

1º Encontro com os utilizadores –
Santa Catarina
Título:
Data:
Instituição:
Responsável:

1º Encontro com os utilizadores
12 de Abril de 2018
Instituto Nacional de Estatística
Gabinete do Recenseamento 2020

Relatório do Encontro

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Avenida Cidade de Lisboa, 18, Caixa Postal 116, Fazenda
Cidade da Praia, Santiago, Cabo Verde

Instituto Nacional de Estatística
Gabinete do RGPH-2020

Índice
Índice ..........................................................................................................................................2
Introdução ................................................................................................................................ 3
1.

2.

Objetivos do encontro ........................................................................................................... 3

Desenvolvimento ...........................................................................................................3

3.Encerramento ......................................................................................................................7
Anexos .................................................................................... Erro! Marcador não definido.

2

Instituto Nacional de Estatística
Gabinete do RGPH-2020

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).
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
recenseamentos 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 Presidente do INE que realçou a importância do RGPH-2020 e
pediu a colaboração de todas as instituições, por forma a que este projeto seja uma
atividade do País e não apenas do INE.
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.
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 Apresentação do projeto RGPH-2020

A presentação foi feita pela Diretora de Estatísticas Demográficas e Sociais 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 - moderado pelo Presidente do INE

Câmara Municipal de Santa Catarina (CMSC)
O representante da CMSC questionou se o RGPH-2020 será feito em parceria com as
CM’s e se os recenseadores do concelho que participaram no RGPH-2010 seriam
aproveitados para o RGPH- 2020.
Informamos que o RGPH-2020, será realizado pelo INE. Entretanto, destacou-se o facto
da parceria com as CM´s ser fundamental pois, serão criadas as Comissões de
Coordenação Concelhias (CCC), que serão constituídas por representantes de várias
instituições, com o objetivo de apoiar na sensibilização e em toda a logística do RHPH2020 em cada concelho. Em relação aos recenseadores, esses serão selecionados por
concurso.
O Presidente do INE realçou ainda que a CCC será presidida pela CM, sendo
constituída pelos Ministérios de Saúde, Educação, Agricultura e Ambiente,
Administração Interna, várias ONG’s, entre outras.
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Conservatória do Registo Civil
A Sra. representante desta instituição perguntou se seria considerada a variável nado
morto na secção fecundidade. Perguntou, ainda, se a variável registo de nascimento
seria aplicada a todos os indivíduos e, por último, pediu esclarecimentos sobre um dos
princípios básicos no recenseamento, ou seja, a universalidade.
Respondendo à questão, ressaltou-se que para estudar a fecundidade deve ser
considerado apenas os nados vivos. Em relação ao registo de nascimento, frisou-se que
esta pergunta é dirigida apenas para os indivíduos menores de 18 anos.
Proteção Civil de Santa Catarina
O representante da Proteção Civil perguntou se é feita a georreferenciação de todos os
edifícios e se é possível ter acesso às informações de edifícios que se encontram no
leito das ribeiras, nas encostas ou em zonas de risco, para facilitar intervenções em
casos de catástrofes.
Informou-se que uma das etapas do RGPH-2020 é a realização da cartografia
censitária- onde todos os edifícios serão georreferenciados e mapeados. Informou-se
também que esta pratica também foi feita no RGPH-2010.
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
O Sr. Representante da Paróquia pediu esclarecimentos sobre o Decreto-lei que
regulamenta a realização do RGPH-2020.
O Presidente do INE respondeu que a proposta do Decreto-lei já foi elaborada, encontrase ainda na fase de discussão. Será discutido no Conselho Nacional de Estatística para
aprovação e, posteriormente será enviada ao Ministro de tutela para aprovação.
Delegação do Ministério da Educação
O Sr. Delegado desta instituição interveio sobre os seguintes aspetos:
 Pediu esclarecimentos sobre os procedimentos que serão feitos em caso de
ausência do agregado familiar, por motivos de férias, no momento da recolha de
dados em 2020;
 Perguntou sobre o número de elementos que irão fazer parte da CCC e quais as
instituições que irão fazer parte da mesma;
 Questionou sobre aproveitamento ou não dos recenseadores que participaram
no RGPH-2010, e o perfil dos mesmos;
 Perguntou se a variável “gás canalizado” se aplica a Cabo Verde.
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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.
Quanto a constituição da CCC, não se sabe o número exato de integrantes. Entretanto,
será constituída por várias instituições e a experiência do RGPH- 2010 será aproveitada
nesta matéria.
Em relação aos recenseadores, conforme dito anteriormente, serão recrutados por
concurso e deverão ter no mínimo 12º ano de escolaridade. Serão realizados testes e
entrevistas de forma a serem contratados os melhores.
Foi ressaltado o facto de que desde 2010 o INE tem vindo a fazer a recolha digital dos
dados em todos os inquéritos, e, em 2020 não será diferente.
Sobre a disponibilidade de gás canalizado foi dito que se trata de uma recomendação
internacional, e, cada país irá absorver ou não, dependendo da sua realidade.
Repartição das Finanças de Santa Catarina
O representante desta instituição questionou se é possível ter dados sobre a
contribuição do concelho de Santa Catarina no PIB. Frisou também o facto do INE ter
vindo a divulgar os dados agregados por ilha, o que tem dificultado a formulação de
políticas públicas.
Informou que irão enviar ao INE um conjunto de sugestões para o questionário do
RGPH-2020.
O Presidente do INE esclareceu que ainda não é possível ter dados do PIB por
concelhos.
Escola Técnica de Grão Duque Henri
A Sra. Representante desta Escola perguntou se a variável “gás canalizado” se aplica
à realidade de Cabo Verde e, por outro lado, o que será feito em caso de recusa.
Respondendo à questão, foi informado que, em caso de recusa o inquiridor deverá
recorrer ao controlador, que, por sua vez, deverá recorrer ao supervisor, caso o
respondente continuar a recusar a responder o questionário. Ressaltou-se também o
facto da sensibilização ser fundamental nesta matéria.
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Liceu Amílcar Cabral
A Sra. representante deste estabelecimento de ensino, pediu esclarecimentos sobre a
idade a ser considerada nas perguntas sobre fecundidade, tendo-se respondido que
estas questões são dirigidas apenas às mulheres de 12 anos ou mais.

3. Encerramento
O encerramento do encontro foi feito pelo Presidente do INE, que agradeceu a todos os
presentes. Informou que o INE irá enviar uma carta a todos as instituições solicitando a
indicação de uma pessoa para pertencer à CCC.

Fotos do encontro
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