Consulta pública
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Gabinete dos Censos
Outubro de 2008

O processo de consulta pública foi adoptado no âmbito dos trabalhos preparatórios
do XV Recenseamento Geral da População e V Recenseamento Geral da Habitação,
abreviadamente designados por Censos 2011.
O processo de consulta pública foi encarado como um mecanismo para prosseguir
objectivos de transparência, responsabilização e aproximação ao cidadão.

Objectivos da consulta pública

O processo de consulta pública teve como principais objectivos:
- Informar os cidadãos sobre o projecto de Programa de Acção para os Censos 2011,
nomeadamente modelo censitário a utilizar, processos de recolha de dados e
conteúdo a observar;
- Recolher a opinião, comentários e sugestões dos cidadãos com vista à criação de
uma via de relacionamento e aproximação entre a Sociedade e o Sistema Estatístico
Nacional em geral, e com os Censos 2011 em particular;
- Fazer dos Censos 2011 um projecto de âmbito nacional, com a participação de toda
a Sociedade, e não apenas “mais um projecto estatístico”, reforçando desta forma os
mecanismos de participação pública.

Período da consulta pública

O processo de consulta pública decorreu entre os dias 5 de Abril e 30 de Setembro de
2008, e esteve disponível no Portal do Instituto Nacional de Estatística, I.P.

Participação na consulta pública

Foram recebidos 223 contributos/sugestões, todos relativos ao conteúdo proposto
para observação nos Censos 2011.

Foram recebidas sugestões de cidadãos individuais, associações e organismos.
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O número de participações de cidadãos foi muito superior ao das associações e
organismos.

O número de participações na Consulta Pública evoluiu de forma heterogénea ao
longo dos 6 meses, apresentando os maiores picos nos últimos dias de participação
pública.

A distribuição por tema a seguinte:

Tema

Número de
Sugestões

Emprego e Mercado de Trabalho (recibos verdes)

77

Alimentação

39

Questões de âmbito social

38

Ambiente

37

Mobilidade e deslocações pendulares

12

Religião

10

Família e relações de parentesco

3

Diversidade étnica

2

Deficiência

2

Ordenamento do território e espaço rural

2

Actividades económicas no parque edificado

1

Total

223

As sugestões/participações versaram essencialmente:

- Propostas de introdução de novas variáveis ou modalidades em diversos
domínios para observação nos Censos 2011;
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- Manifestação de desagrado perante o “tratamento estatístico” de determinadas
situações (recibos verdes, equiparação de uniões consensuais do mesmo sexo a
núcleos familiares,… );

- Não concordância com a exclusão das variáveis religião e deficiência.

As sugestões apresentadas foram apreciadas, tendo em conta os princípios de:
- Âmbito/ pertinência das propostas apresentadas (algumas propostas estão
claramente fora do âmbito de uma operação estatística censitária; o que foi
proposto muitas vezes foi a recolha de opiniões sobre determinados assuntos e
temáticas, ou práticas e hábitos não enquadráveis em termos censitários);
- Carga estatística sobre o respondente;
- Custos decorrentes da inclusão de novas questões;
- Manutenção dos níveis de qualidade das respostas;
- Concordância com as recomendações internacionais, nomeadamente com o
regulamento europeu;
- Existência de fontes de informação alternativas (estatísticas e / ou
administrativas).
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Exemplos das sugestões recebidas

Tema

Emprego e Mercado
de trabalho
(Recibos verdes)

Nº sugestões
recebidas sobre
o tema

77

Textos com exemplos de perguntas recebidas referentes ao tema

Na pergunta Modo como exerce a profissão, alteração dos conceitos e
respectivas modalidades de forma a identificar o número de pessoas que se
encontram a trabalhar com recibos verdes.
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Observações

Na variável Situação na Profissão, a
distinção entre Trabalhador por conta de
outrem e Trabalhador por conta própria –
isolado pode não ser totalmente clara. Esta
distinção faz-se mediante a determinação
de quem definiu as condições de prestação
do trabalho (quando e onde é executado,
quanto custa, etc…).
Assim, nos casos em que estas condições
são definidas pelo próprio indivíduo, este é
considerado trabalhador por conta própria,
como isolado; nos casos em que é o
empregador a definir as condições e tendo
o indivíduo um local de trabalho fixo dentro
de uma organização, subordinação
hierárquica efectiva e horário de trabalho
definido é considerado trabalhador por
conta de outrem.
Não existindo uma coincidência entre a
situação fiscal/aspecto jurídico e as
condições em que o trabalho é
efectivamente prestado, faz-se prevalecer
esta última. Atendendo à dimensão deste
fenómeno em Portugal e parecendo válido
o argumento que refere a necessidade de
caracterizar a dimensão deste fenómeno
pode ser necessário reconsiderar os
conceitos e a forma de os enquadrar.

Tema

Nº sugestões
recebidas sobre
o tema

Textos com exemplos de perguntas recebidas referentes ao tema

Observações

Quais tipos de alimentos você considera mais saudável?
Você tem o hábito de lavar bem as frutas e verduras antes de ingeri-los?
Você sabe a diferença entre carboidratos, proteínas, vitaminas e fibras?
A sua alimentação é: omnívoro (come carnes), macrobiótico ou vegetariano

Alimentação

39

(ovo-lacto-vegetari ano / vegano / crudívoro / frutívoro)?
Preocupa-se em ter uma alimentação mais natural, biológica e saudável?
Preocupa-se em estar informado, em ler rótulos e em saber o que cada
produto contém?
Procura evitar consumir "alimentos" geneticamente modificados?
Você sabe os benefícios de uma alimentação saudável?
Tendo em conta a roda dos alimentos convencional indique o que consome
conforme a frequência - diariamente (1), semanalmente (2), ocasionalmente
(3) ou nunca (4):
Atendendo à natureza das questões
sugeridas considera-se que está fora do
- Cereais / vegetais / Legumes
âmbito dos Censos.
- Leguminosas (grãos, feijões, lentilhas)
- Frutas / Frutos secos
- Carnes (mamíferos, aves, peixes, moluscos, crustáceos, etc)
- Lacticínios
- Ovos / Mel
Se é vegetariano, fez essa escolha baseando-se em razões:
- Éticas
- Ambientais
- Saúde
- Religiosas / Espirituais
- Outra
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Tema

Nº sugestões
recebidas sobre
o tema

Questões de âmbito
social

38

Textos com exemplos de perguntas recebidas referentes ao tema

Faz voluntariado e/ou activismo para alguma associação nacional ou
internacional?
Prefere fazer voluntariado relativo a questões relacionadas com: ambientais /
direitos dos animais / direitos humanos / solidariedade?
Se não o faz no momento presente, pensa seriamente em fazer voluntariado
e/ou activismo para alguma associação nacional ou internacional?
Quais as razões pela qual você faz ou pretende fazer voluntariado?
Você conhece em sua cidade as entidades ou órgãos que exercem algum tipo
de trabalho voluntário?
Você é informado sobre algum tipo de voluntariado por meio de publicidade ou
por pessoas autónomas?
Conhece o conceito de consumo responsável / Comércio justo /
desenvolvimento sustentável?
Pratica um consumo informado ou é mais descontraído nas suas compras
Já consumiu produtos de comércio justo?
Questões para saber o número de pessoas em situação de pobreza
De que forma se preocupa com as desigualdades económicas em Portugal?
De que forma acha que devem ser combatidas?
De que forma se preocupa com as desigualdades económicas no Mundo? De
que forma acha que devem ser combatidas?
Acha que o cidadão comum tem um papel a desempenhar na luta contra a
pobreza mundial?
Costuma boicotar empresas com uma ma reputação em termos de direitos
humanos?
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Observações

Atendendo à natureza das questões
sugeridas considera-se que está fora do
âmbito dos Censos.

Tema

Nº sugestões
recebidas sobre
o tema

Textos com exemplos de perguntas recebidas referentes ao tema

Observações

Acha importante que parte do PIB seja usada em ajuda aos países em vias de
desenvolvimento?
Acha que a excelência (desempenhar o seu papel na sociedade o melhor
possível) e um valor importante? Mais ou menos do que os ganhos monetários
ou o prestigio?
O que pretende fazer para tornar este mundo melhor? Qual o seu papel na
nossa sociedade?
É um cidadão consciente e participante no desenvolvimento da sociedade em
que se insere?
É a favor de um controle da população?
É a favor que se calcule um número óptimo de habitantes para os países?
Permacultura. Sabe o que é ou pratica?
Quando pensa em Natureza, pensa em: vegetação, mar e campo, céu e
astros, ou em si também?
Acha que deviam incluir Homeopatia no estudo médico?
Acha que deviam incluir terapêuticas não convencionais no estudo médico?

Ambiente

37

Tem algum animal de estimação? Em caso afirmativo, que espécie de animal
e quantos
Pratica a escolha selectiva de embalagens?
Recicla: plásticos/metais; papel; vidro; equipamentos electrónicos; lâmpadas;
medicamentos; roupa; brinquedos; pilhas; óleos alimentares.
Procura estar informado e consciente acerca de questões ambientais?
No dia a dia preocupa-se em proteger o ambiente com acções práticas a nível
individual e social?
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Atendendo à natureza das questões
sugeridas considera-se que está fora do
âmbito dos Censos.

Tema

Nº sugestões
recebidas sobre
o tema

Textos com exemplos de perguntas recebidas referentes ao tema

Observações

Para si qual o aspecto mais importante na questão ambiental: factores de
respeito pela natureza e o planeta / factores de saúde / factores económicos.
Você já viu campanhas de combate aos crimes ambientais ou em defesa do
meio ambiente?
Você denuncia crimes ambientais?
Costuma visitar as nossas Areas Protegidas? Não__Sim__
Qual/Quais?_________
Na questão sobre o meio de transporte separação da opção motociclo da
bicicleta
Na questão sobre o meio de transporte individualizar a opção barco
Relativamente à introdução da modalidade
barco e à introdução de uma nova questão
referente ao 2º meio de transporte já tinha
sido acordada na SEAC a sua observação.

Introdução de uma questão relativa ao 2º meio de transporte
Indicação da freguesia onde trabalha ou estuda

Mobilidade e
Deslocações
Pendulares

Diga que meio/s de transporte utiliza para chegar ao emprego.
- Sempre de viatura particular____
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- Inicio a viagem em viatura particular (partilhada ou não), mas depois apanho
outro/s transporte/es______Qual/quais
- Vou sempre de transportes___

Quanto à separação motociclo/bicicleta
consideramos os argumentos
apresentados razoavelmente válidos para
a questão ser reequacionada.

- Quando vai trabalhar partilha o seu automóvel com outras pessoas
conhecidas/colegas de trabalho, amigos? Sim____ Não____
- Possui viatura movida a energias alternativa Não_____Sim_____Qual/Quais
Reside e trabalha no centro de uma cidade?
Não:_____Sim____Qual?__________
Reside na periferia da cidade? Sim____
Reside a mais de 30 km da Cidade ? Sim____
Religião
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Atendendo à natureza das questões
sugeridas considera-se que está fora do
âmbito dos Censos.
A inclusão de uma questão de resposta

Inclusão da questão sobre a religião
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Tema

Nº sugestões
recebidas sobre
o tema

Textos com exemplos de perguntas recebidas referentes ao tema

Observações

facultativa sobre religião já foi acordada.

Outros exemplos de questões neste tema:
É católico? Praticante?

Os restantes exemplos de questões são
Está de acordo com a isenção de pagamento de impostos pela igreja católica? considerados fora do âmbito dos Censos
pelo que não são colocados em discussão
Acha que os padres deviam casar?
Acha que as mulheres deviam ter as mesmas funções que os padres (por
exemplo celebrar missa, casar, baptizar, etc)?
Família e relações de
parentesco

3

Deficiência

2

Não concordância com a equiparação de uniões de facto de casais do mesmo
sexo a núcleos familiares.

A inclusão de questões relativas à
deficiência tinha já sido acordada

Questões especificas sobre a deficiência
Diversidade étnica

2

Colocar uma questão sobre etnias/raças
Temática demasiado sensível

Ordenamento do
Território e espaço
rural

2

Actividades
económicas no
parque edificado

1

TOTAL de sugestões

Questões relativas aos centros urbanos
Relacionamento da população com o meio rural e a agricultura
Questão relativa ao número de fracções não habitacionais por edifício
(Comércio, Serviços, armazéns,etc..)

223
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Atendendo à natureza das questões
sugeridas, considera-se que está fora do
âmbito dos Censos
Atendendo à natureza da questão,
considera-se que está fora do âmbito dos
Censos

