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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;
3

Instituto Nacional de Estatística
Gabinete do RGPH-2020



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

Desenvolvimento
 Abertura
O encontro decorreu na sala multiusos, da Câmara Municipal de Santa Cruz, tendo a
abertura sido feita pelo Presidente do INE e pelo representante da Câmara Municipal de
Santa Cruz.
O Presidente do INE, fazendo uso da palavra, agradeceu aos presentes e 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.

 Apresentação do projeto RGPH-2020

A apresentação foi feita pela Coordenadora técnica do gabinete do RGPH-2020, que
abordou os seguintes tópicos (ver anexo II):


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
Delegacia de Saúde de santa Cruz
O Represente da delegacia de Saúde de Santa Cruz teceu algumas considerações e
congratulou-se com a apresentação do projeto e realização do RGPH-2020. O mesmo,
colocou algumas questões que considera serem pertinentes que o censo pudesse
responder, nomeadamente sobre informações sobre as pessoas com doenças crónicas,
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referiu ainda sobre questões que tem a ver com o salário mensal auferido pelos
indivíduos/famílias e a existência de casa de banho, nos alojamentos.
Relativamente à primeira questão, referiu-se que, observando os objetivos do censo,
poder-se ia verificar a possibilidade de englobar algumas questões que possam vir a
responder a esta questão. Relativamente ao salário mensalmente auferido pelos
indivíduos/famílias, referiu-se que já houve tentativa de se colocar a questão em
algumas operações, porém, praticamente não houve resposta, devido à sensibilidade
da questão. Referiu-se ainda que no IDRF, existe alguma informação que dá indicações
sobre os rendimentos das famílias.
Relativamente à existência de casa de banho, as operações de terreno, realizadas junto
às famílias pelo INE contemplam esta questão e as informações são difundidas pelo
INE.
Presidente do INE complementando referiu que a questão do alcoolismo é uma
preocupação nacional, e que também o INE está engajado e tem uma colaboração
institucional com a presidência da republica e neste sentido tem apresentado alguns
estudos sobre a questão do uso de bebidas alcoólicas. E que teremos em consideração
esta questão e ver as possibilidades que porventura poderão ter melhor enquadramento
em outros inquéritos que podem ser levados a cabo, como por exemplo o inquérito às
doenças não transmissíveis.
Tendas El Shaddai
O Sr. Represente das Tendas El Shaddai também se referiu à questão relativa às
doenças crónicas, com espacial enfâse sobre o alcoolismo e a toxicodependência,
referindo-se também à questão do salário mensal auferido pelos indivíduos, pois
considera que através do cruzamento destes dados com outras variáveis, muitas
informações poderiam ser disponibilizadas no sentido de um melhor combate ao
fenómeno da toxicodependência, ou mesmo a Violência com Base no Género (VBG),
da violência/agressão sexual etc.
Refere ainda à questão de se ter informações no sentido de se fornecer informações à
Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) que possam levar à legalização e
controlo dos trapiches.
Considerando que as duas primeiras questões são o mesmo a resposta é a mesma.
Relativamente às informações sobre a legalização e controlo dos trapiches, informouse que estão fora dos objetivos do censo. E relativamente ao uso de bebidas alcoólicas
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existem outras operações do INE que apresentam algumas informações sobre o
assunto.
Relativamente a algumas questões que possam ser consequência do uso abusivo de
bebidas alcoólicas como o VBG, referiu-se que apesar de não ser um dos objetivos do
censo, este item está contemplado no Inquérito Demográfico e de Saúde Reprodutiva
(IDSR)
Igreja Adventista
O Sr. representante da Igreja Adventista do 7º dia mostrou alguma preocupação no
tocante à participação e boa preparação dos respondentes para possam responder da
melhor forma às questões colocadas como também numa boa formação dos
inquiridores.
Questionou se o RGPH-2020 iria proceder à recolha dos dados de endereço, apontando
alguns dos benefícios desta informação, exemplificando com a “Morada Certa” dos
Correios de Cabo Verde.
Endereço (morada certa dos correios de Cabo Verde) se é também parte do censo
Como resposta, referiu-se que, não obstante ser da responsabilidade das Câmaras
Municipais (a fixação, classificação e designação dos eixos de via (nome das ruas,
Avenidas etc.) o INE em 2010, fez todos os esforços para a recolha dos dados do
endereço, para se estabelecer o cadastro de endereço, porém não teve sucesso, pois
não havendo a designação dos eixos de via, nem tão pouco o número de policia
(enumeração dos prédios/casas) tal esforço mostrou-se aquém do esperado. No
entanto, mais uma vez o RGPH-2020, não irá descartar esta parte e onde possível
recolherá estes dados.
Referiu-se à questão que o INE tem em consideração que se trata da segurança dos
equipamentos de recolha de dados, o INE tem a abertura total para discutir as questões.
Camara Municipal de Santa Cruz
O Coordenador Municipal da Saúde da região sul de Santa Cruz referiu sobre
desatualização dos dados do censo 2010, ao nível das zonas e lugares, pois sentem
necessidades por exemplo na elaboração de projetos específicos para determinadas
zonas/lugares, porém não existem dados atuais sobre estas zonas/lugares, tendo estes
de recorrer aos dados de 2010, congratulando com o RGPH-2020, que trará dados mais
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atuais e que permitirão um melhor direcionamento e definição das politicas e ações
municipais, de modo que possam chegar de forma mais adequada às populações.
Ressaltou que, seria pertinente o RGPH-2020, debruçar sobre a questão da titularidade
e posse de terreno/habitação (segurança jurídica das habitações) referindo que, muitas
vezes, existem conflitos entre, que tem a titularidade e quem faz o uso/ocupa, os
terrenos/habitações, assim sendo, acredita que seria importante que o RGPH-2020,
espelhasse esta questão de titularidade/posse dos terrenos/habitação.
Como resposta, referiu-se que a questão da segurança jurídica das habitações está
sendo equacionada, e o INE deverá discuti-la e ver a possibilidades da sua inclusão.

Centro de Emprego e Formação Profissional de SZ - IEFP
A Sr.ª Represente do Centro de Formação Profissional de Santa Cruz mostrou total
abertura da instituição para colaboração com o RGPH-2020. Questionou sobre os
critérios para se realizar o Inquérito Pós-Censitário (I-PC) e porquê só algumas famílias
são selecionadas?
Levantou também algumas questões a cerca dos diferentes níveis de formação/áreas
de formação a fim de se desagregasse um pouco mais as modalidades de resposta dos
indivíduos com formação profissional e sugeriu que se introduzisse no questionário
alguma pergunta relativa ao tipo de contrato de trabalho.
Respondeu-se que estas questões estão sendo equacionadas, e já existe um
compromisso junto do Instituto do Emprego e Formação Profissional IEFP de modo a
se verificar as principais questões relativas à formação profissional.
Relativamente ao Inquérito Pós-Censitário, referiu-se que, pela natureza deste inquérito,
não pode abranger toda a população, que é a partir da definição de uma amostra
aleatória, é que as áreas a serem inquiridas são selecionadas logo as famílias
residentes nestas áreas são inquiridas, para se aferir por exemplo sobre o grau de
cobertura e da qualidade dos dados do RGPH-2020.
Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA)
Sr. Delegado do MAA em Santa Cruz mostrou total disponibilidade em colaborar com O
RGPH-2020 e teceu algumas considerações a se ter em conta salientando o facto de
se apostar fortemente na sensibilização da população e na formação/preparação dos
agentes inquiridores de modo a que se obtenha dados credíveis e de boa qualidade.
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Delegação do Ministério da Educação de Santa Cruz
Também o Sr. Representante da Delegação Escolar de Santa Cruz manifestou a
disponibilidade da instituição em colaborar com o RGPH-2020, salientando o papel das
escolas como um forte parceiro no tocante à sensibilização e transmissão das
informações do RGPH-2020.
Associação Comunitária de Achada Laje (ACAL)
Fazendo uso da palavra, a Sr.ª Representante da ACAL abordou a questão da
sensibilização que terá que ser forte, colocando enfase no papel que as lideranças
comunitárias poderão exercer, mormente num período em que as condições
económicas e sociais das famílias poderão não estar na melhor situação e que “tudo”
pode confundir-se com politica partidária.
Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV)
A Sr.ª Representante da OMCV, à semelhança dos outros intervenientes, salientou a
importância dos dados do RGPH-2020 e perguntou sobre os dados/informações
referentes ao número de mulheres “chefes de família”.
Instituto Cabo-verdiano da Criança e Adolescência (ICCA)
A Sr.ª Representante do ICCA/ACAMPAR interveio mostrando disponibilidade em
colaborar com o RGPH-2020, apontando as crianças como veículos para a transmissão
das mensagens/informações do RGPH-2020.

Encerramento
O Encerramento do encontro esteve a cargo do Sr. Representante da CMSZ e pelo
Presidente do INE.
O Sr. Represente da CMSZ agradeceu a presença de todos, ressaltou a importância
dos dados do RGPH-2020 e exprimiu total disponibilidade da câmara em colaborar com
o RGPH-2020.
O Presidente do INE, também agradeceu a disponibilidade da camara municipal e a
todos os presentes, pelas contribuições e que estas serão levadas em devida
consideração. Reforçou que um dos aspetos que o INE, em colaboração com os
parceiros irá apostar fortemente é na sensibilização e aproveitou para informar que o
INE irá enviar uma carta a todos as instituições solicitando a indicação de um ponto focal
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para integrar a Comissão de Coordenação Concelhia. Também será enviada uma carta
formalizando a solicitação para a partilha de algumas informações de âmbito
geoespacial que poderão ser úteis nos trabalhos de preparação e difusão dos dados do
RGPH-2020.

Fotos do encontro
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