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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.
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).
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
apresentado aos utilizadores do concelho da Praia, Ribeira Grande de Santiago, Santa
Catarina e Tarrafal. Os principais resultados do encontro realizado em Tarrafal 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.

Desenvolvimento
 Abertura

A abertura foi feita pelo Presidente do INE que agradeceu a Câmara do Tarrafal pelo
apoio prestado para a realização do encontro. Abordou os aspetos gerais do RGPH2020 e realçou a importância desta operação para o país.
Destacou a criação da Comissão de Coordenação Concelhia (CCC) que será criada em
todos os concelhos do país e será constituída por representantes de várias instituições
dos respetivos concelhos.
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 Apresentação do projeto RGPH-2020

A apresentação 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

Delegação do Ministério da Educação do Tarrafal
A Delegada deste Ministério parabenizou o INE pela iniciativa e mostrou disponibilidade
em colaborar com o projeto RGPH-2020, principalmente na sensibilização da
comunidade educativa.
Delegação do Ministério da Agricultura e Ambiente do Tarrafal (MAA)
O Delegado manifestou o interesse em colaborar com o projeto RGPH-2020, inclusive
manifestou interesse em ceder espaço para formação dos agentes de recolha de dados.
Ressaltou a necessidade de disponibilização de dados, especialmente em
determinadas situações, como em caso de seca por exemplo. Realçou o facto de terem
solicitados dados ao INE e não obtiveram por questões relacionadas com a
confidencialidade das informações.
Foi esclarecido que a legislação não permite a divulgação de dados individuais. No caso
da agricultura, a base de dados proveniente do Recenseamento Geral da Agrícola de
2015, é da responsabilidade do MAA.
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Igreja do Nazareno Tarrafal
O representante desta instituição agradeceu o convite e mostrou-se disponível em
colaborar.
Informou-se que em relação a Igreja do Nazareno já solicitaram um encontro com o
responsável, de forma a obter apoio sobretudo na sensibilização.
Delegação do Ministério da Saúde
A Delegada destacou o facto de se incluir nos questionários do RGPH-2020, algumas
variáveis que não constam como recomendações das NU, tais como: registo de
nascimento, meio de vida, país de destino e motivos da saída do país.
Cáritas de Santo Amaro
A representante das Cáritas destacou que podem apoiar na sensibilização, uma vez que
trabalham com famílias vulneráveis que podem demostrar alguma resistência em
responder à entrevista.
Câmara Municipal do Tarrafal (CMT) e Associação Cívica de Chão Bom
Tanto o Sr. representante da CMT, como o representante da associação Cívica
mostraram disponibilidade em colaborar com o RGPH-2020, no que for necessário.
MORABI
O representante desta ONG questionou se é possível ter dados sobre crianças que
trabalham.
Respondendo à questão, ressaltou-se que a secção atividade económica do
questionário individual é direcionada a pessoas de 10 anos ou mais.

Encerramento
O Encerramento do encontro foi feito pelo Presidente do INE, que agradeceu a presença
de todos.
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Fotos do encontro

6

