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comunicação veiculada por esta Newsletter.
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Com a edição do presente número prossegue a disponibilização de informação
sintética, mas suficiente para que todos os interessados — utilizadores de
informação estatística e população em geral — possam conhecer as várias etapas
da preparação e execução destes recenseamentos.
Este número da Newsletter, o nº 5, tem como tema central o Programa de
Difusão dos Censos 2011, no qual se procura sistematizar um conjunto alargado
e bastante abrangente da informação estatística que estes recenseamentos irão
disponibilizar. Os prazos e a correspondente “frescura” da informação estatística
são um elemento fundamental na sua qualidade, pelo que se procurou estruturar
os resultados e os respectivos produtos de acordo com as “práticas” mais
competitivas a nível nacional e internacional.
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Nesta Newsletter visitam-se alguns sítios de outros países relativos aos
respectivos Censos e dá-se nota, da realização do inquérito piloto, dos
resultados do concurso público para o inquérito de qualidade dos Censos 2011 e
da publicação de mais um regulamento de implementação da União Europeia
sobre estes recenseamentos. Apresenta-se ainda o “testemunho” de uma
investigadora que tem feito uma ampla utilização dos resultados censitários.
Formulo os meus melhores votos para que este novo número da Newsletter
Censos 2011 tenha uma ampla divulgação e suscite o envio de sugestões que
contribuam para continuar a melhorar o seu conteúdo. Dúvidas sobre a operação
que sejam apresentadas ao INE merecerão a melhor atenção.
É firme propósito do INE que toda a informação estatística, e os Censos 2011
em particular, esteja cada vez mais perto dos Cidadãos e ao seu serviço.
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Presidente do Instituto Nacional de Estatística
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Para saber mais

“Navegando” pelos Censos do Mundo

A difusão da informação estatística oficial tem assumido particular importância na última década dada a evolução
acentuada, quer da procura da informação quer das tecnologias de suporte à sua difusão.
Os institutos nacionais de estatística (INE), dispondo de um conjunto volumoso de informação estatística sobre as
várias áreas sócio-económicas do respectivo país, têm forçosamente de acompanhar esta evolução. Nesse sentido,
todos têm vindo a apostar na Web como meio de promoção das operações censitárias e de divulgação dos seus
resultados.
Muitos destes organismos produtores oficiais de estatística constituíram sítios específicos dedicados aos Censos.
Nesta edição destacam-se alguns desses sítios: INE de Moçambique e IBGE do Brasil, que foram pioneiros na
utilização da Web e, como referências na divulgação de informação censitária, o Bureau of Census dos EUA e o INE
de Espanha.
Moçambique
No seu Portal de Estatísticas, o INE de Moçambique desenvolveu uma
área própria dedicada aos Censos, onde é possível consultar os
resultados das duas últimas operações censitárias: Censo 1997 e 2007.
Para o acesso à base de dados de resultados recorrem ao software PCAXIS (desenvolvido pelo INE da Suécia), ferramenta utilizada em mais
de 30 organismos produtores de estatísticas oficiais em todo o mundo.
Para além dos resultados é possível aceder a informação sobre a história dos Censos em
Moçambique, legislação, questionários, documentos de formação e materiais
promocionais utilizados na operação censitária de 2007.
Este espaço funcionou também como meio de comunicação com a população para
acompanhar o processo de preparação e a execução do 3º Censo Geral da População e Habitação, realizado em Agosto de 2007.

Brasil
Nos países da América Central e do Sul, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) foi um dos primeiros produtores de
estatísticas oficiais a possibilitar o acesso, via Web, a bases de dados
estatísticos.
O IBGE desenvolveu sub-sítios específicos para os Censos 2000 e 2010.
No sub-sítio do Censo 2000 é possível aceder aos resultados dessa
operação censitária e também da anterior (1991).
Nesta área é possível consultar a organização, legislação, orçamento, materiais
promocionais e textos técnicos bem como as comissões envolvidas nos trabalhos do Censo
2000.
Disponibiliza também informação sobre a história dos Censos no Brasil e no Mundo. Apresenta um conjunto de sistemas com os
resultados do Censo 2000:
· SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) – Permite aceder a base de dados agregados com os resultados do Censo e possibilita a
construção de quadros e rankings bem como a geração de gráficos e cartogramas;
· BME (Banco Multi-dimensional de Estatísticas) - Permite gerar dados agregados, seleccionando variáveis do Censo e executando
cruzamentos a partir dos microdados;
· IBGE 7 a 12 e IBGE Teen – Serviços específicos para divulgar os resultados do Censo 2000, dirigidos aos adolescentes e crianças,
disponibilizando conteúdos em linguagem adaptada a estes públicos.

O sub-sítio dedicado ao XII Censo Demográfico, a próxima operação censitária que se vai realizar em Agosto de 2010, funciona
como um canal de comunicação com a população que, através dele, pode acompanhar a preparação dos trabalhos.
Destaca-se a revista de elevado interesse e qualidade: “Tu também contas” cuja edição foi iniciada em 2000 e que já divulgou 2
números dedicados aos Censos 2010.
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Estados Unidos
O Portal do Census Bureau (USCB) dos EUA apresenta-se muito
completo em termos de conteúdos. Neste espaço, destaca-se o sítio
dedicado aos Censos 2010.
No âmbito dos Censos 2010 realçam-se as iniciativas:
· The Census Road Show – O USCB dispõe de 13 camiões TIR que circulam pelos
vários estados com uma exposição itinerante dedicada aos Censos 2010. É possível
acompanhar o calendário das exposições no sítio e num blog associado a esta
iniciativa;
· Census in School – Uma área dedicada aos professores e alunos (crianças e adolescentes) onde podem aceder a conteúdos
didácticos acerca dos Censos.
A comunicação com a população é uma das fortes apostas do USCB. Neste sítio é possível acompanhar toda a preparação da
operação na área das Novidades. Estão disponíveis vários vídeos de sensibilização da população para colaborar na resposta aos
Censos 2010.
Os questionários e a informação de apoio ao seu preenchimento estão em cerca de 60 línguas diferentes.
O USCB disponibiliza um blog dos Censos 2010, divulga a operação no YouTube e também nas redes sociais Facebook e
Twitter. No entanto, não vai ser possível responder aos
Censos 2010 através da Web.
Espanha
O INE - Espanha desenvolveu projectos inovadores na difusão
dos Censos que têm sido elogiados e considerados referências,
em seminários e reuniões internacionais no domínio das estatísticas oficiais.
No sub-sítio, específico para os Censos 2001, realça-se a possibilidade de os utilizadores
poderem construir as suas tabelas através de um interface amigável, fácil, rápido e sempre
acompanhado por tutoriais que apoiam a sua construção. Permite visualizar até 1 milhão
de células numa única selecção.
Inclui a possibilidade de aceder a Mapas municipais e estão acessíveis todos os quadros dos Censos de 1991.
É possível também aceder a microdados de 1991 e 2001 – amostras de 2% e 10% para as pessoas e alojamentos, respectivamente.
O INE-Espanha está a implementar novas funcionalidades no sistema desenvolvido para o Censo de 2001, com maior utilização
da cartografia e incorporação de informação temática.
Ainda não disponibilizou um sítio específico para os próximos Censos que se realizarão em 2011.

Novidades

INE realiza, em Abril de 2010, Inquérito Piloto

O Inquérito Piloto é a última etapa de preparação dos Censos 2011 e tem como objectivo a operacionalização de todos os
procedimentos associados às diferentes fases da operação.
Constitui um “ensaio geral” para a operação real. Nesta fase trata-se de implementar as opções técnicas e organizativas de
acordo com os resultados dos testes, associando a dimensão escala de modo a possibilitar uma melhor aproximação às condições
reais.
Este inquérito terá lugar em Abril de 2010 e abrangerá uma amostra, retirada do ficheiro dos Censos 2001, constituída por cerca
de 46.600 alojamentos, distribuídos por todas as regiões do país. Abrange 8 Municípios e um total de 29 freguesias a recensear
exaustivamente.
A metodologia de recolha segue o esquema de distribuição e recolha dos questionários porta a porta através do recenseador.
A resposta aos questionários poderá ser realizada em papel e também, à semelhança dos dois testes realizados anteriormente,
através da Internet (e-Censos), com recurso a um sistema de autenticação seguro.
O momento censitário (data de referência dos dados) do Inquérito Piloto é o dia 12 de Abril de 2010.
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Agrupamento ISEGI-QMETRICS certificam a qualidade dos Censos 2011

Na sequência do concurso público, de 15 de Outubro de 2009, o INE adjudicou ao Agrupamento
ISEGI-UNL (Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação da Universidade Nova de
Lisboa) e Qmetrics - Serviços de Consultadoria, gestão e avaliação da qualidade e satisfação, S.A., a
realização do Inquérito de Qualidade dos Censos 2011, que inclui a concepção, a definição detalhada
da metodologia e sua aplicação, a coordenação global da recolha de dados - a executar por equipa do
INE - o tratamento dos resultados e a produção dos respectivos relatórios.
O contrato terá a duração de 36 meses, iniciando-se em Janeiro de 2010 e terminando em Dezembro de
2012.

Regulamento da C. E. assegura a comparabilidade dos dados censitários dos Estados Membros
O EUROSTAT é o organismo comunitário que assegura a produção de informação
estatística harmonizada entre os vários Estados Membros. Nesse âmbito, coordenou uma
task force para os Censos, em que participaram os vários representantes das estatísticas
oficiais dos países da União Europeia.
Dos trabalhos desenvolvidos resultou a aprovação pela Comissão Europeia do Regulamento Nº 1201/2009, de 30 de Novembro
de 2009, publicado em 15 de Dezembro de 2009 no Jornal Oficial da União Europeia.
Este Regulamento, de aplicação obrigatória em todos os Estados-Membros, permite assegurar a comparabilidade dos dados dos
recenseamentos da população e da habitação, realizados pelos Estados-Membros, e a elaboração de análises fiáveis a nível da
Comunidade.
Estabelece as especificações técnicas a aplicar aos dados dos Censos, a enviar à Comissão Europeia, tendo como referência o ano
de 2011, nos termos do Regulamento (CE) nº 763/2008, em que foram definidas as variáveis estatísticas dos recenseamentos e a
desagregação geográfica a aplicar, da mesma forma, em todos os Estados-Membros.

Tema em Destaque
O Plano de Difusão para os Censos 2011
Uma das primeiras tarefas a executar na preparação dos Censos é a elaboração de um Programa de Acção, que proporciona uma
visão integrada de todas as actividades que concorrem para a realização das operações censitárias.
Em simultâneo com o Programa de Acção é preparado o Plano de Difusão dos resultados censitários.
No âmbito das suas competências, a Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos 2011 do Conselho Superior de
Estatística, na reunião de 19 de Fevereiro de 2009, deliberou apreciar favoravelmente o Programa de Difusão dos Censos 2011,
sem prejuízo dos ajustamentos que venham a revelar-se necessários até à elaboração da versão final do Programa de Acção para
os Censos 2011.

Objectivos
O programa de difusão dos Censos 2011 estão orientados em torno de 3 grandes objectivos:
· Simplificação do acesso à informação censitária - Aposta clara na utilização de novas tecnologias de informação e
comunicação na divulgação dos dados, em resposta às solicitações dos utilizadores que pretendam manusear directamente a
informação, através da utilização de sistemas dinâmicos, simples e flexíveis;
· Rapidez na disponibilização da informação - Disponibilização dos resultados dos Censos 2011 em três fases: Resultados
preliminares, provisórios e definitivos;
· Aumento da oferta de produtos de difusão - Disponibilização de um leque diversificado de produtos de difusão, em que
para além dos tradicionais quadros de apuramento e das publicações, será possível a extracção e organização dos dados, de
acordo com as preferências e necessidades dos utilizadores. Haverá ainda a possibilidade de obtenção de informação
georeferenciada e de uma amostra de microdados anonimizados.
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Área dos Censos 2011 no sub-sítio dos Censos
Constituindo actualmente a Internet o principal meio de difusão dos resultados
censitários, está disponível, desde Março de 2009, no Portal do INE um sub-sítio
específico para os Censos.
Este espaço constitui o repositório de toda a informação sobre os Censos e funciona
como principal via de comunicação com o cidadão, no duplo papel de fornecedor de
informação e utilizador de dados estatísticos.
Na área dos Censos 2011 é possível seguir a preparação da próxima operação
censitária, a realizar em Março de 2011.
Disponibiliza informação sobre o decorrer dos trabalhos associados ao projecto Censos
2011, com acompanhamento de todas as etapas antes, durante e após a operação
estatística. Inclui o Programa, Comunicação, Difusão, Aspectos organizativos,
Operações experimentais e o acesso ao e-Censos.

Produtos e Serviços de difusão
Os resultados dos Censos são sempre aguardados com grande expectativa pelos utilizadores em geral, pelo que se considera
que a rapidez na divulgação dos resultados censitários é um objectivo central da equipa responsável pela preparação,
realização e apuramento dos resultados dos Censos 2011.
Por este facto, prevê-se que a disponibilização dos resultados dos Censos 2011 se processe em três fases. Na 1ª fase serão
divulgados os primeiros resultados, designados preliminares; na 2ª fase, far-se-á a divulgação dos resultados provisórios e
finalmente na 3ª fase apresentar-se-ão os resultados definitivos.
Os resultados preliminares destinam-se essencialmente a oferecer uma antevisão da evolução de alguns indicadores, por
comparação com os Censos 2001. Estes dados serão apurados muito antes da conclusão de todo o processo de tratamento e
validação da informação recolhida.
Os resultados provisórios serão disponibilizados após a leitura óptica dos questionários e as validações de entrada dos dados.
Os resultados serão apresentados num formato que possibilita a análise comparativa com os resultados de 2001.
Os resultados definitivos serão disponibilizados após o tratamento e validação completa de todos os dados.
O Programa de Difusão dos Censos 2011 inclui uma estrutura de produtos e serviços de difusão que não só privilegia a
difusão via Web como integra o maior volume de informação passível de comparação directa entre os resultados dos Censos
2011 e os dos 3 últimos censos (1981, 1991 e 2001).

Resultados preliminares
Data de disponibilização: até 4 meses após o momento censitário.
Conteúdos informacionais: Os resultados preliminares serão baseados em contagens das unidades estatísticas - edifício,
alojamento, família e indivíduo - efectuadas durante o processo de recolha.
Desagregação geográfica: Até subsecção.
Suporte: A divulgação dos resultados preliminares será feita predominantemente através da Web.

Resultados provisórios
Data de disponibilização: até 11 meses após o momento censitário.
Conteúdos informacionais: Os resultados provisórios cobrem algumas das principais variáveis observadas em cada unidade
estatística primária - edifício, alojamento, família e indivíduo.
Desagregação geográfica: Até município ou freguesia, desde que esta tenha 1000 ou mais residentes.
Suporte: A divulgação dos resultados provisórios será feita predominantemente através da Web.

Resultados definitivos
Data de disponibilização: último trimestre de 2012.
A partir da Base de dados dos Censos 2011, desenvolver-se-ão os seguintes produtos e serviços de difusão:
Publicações, Quadros pré-definidos, Censos 2011 em Números, CensosStat, CensosMap e CensosMicro.
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Resultados definitivos

Publicações
Para alguns utilizadores, as publicações constituem ainda um meio privilegiado de acesso à informação estatística.
Publicações de Resultados
Preconiza-se a compilação da informação mais relevante dos Censos 2011. Uma publicação por cada NUTS II e uma para
Portugal, num total de 8 publicações.
Para além das tradicionais tabelas ou quadros estatísticos serão apresentadas análises, gráficos e cartogramas, de forma a
facilitar a compreensão dos dados.
Desagregação geográfica: Até município.
Suporte: Web, publicação limitada em papel.
Publicações de Metainformação
Prevê-se a edição de 2 tipos de publicações:
· Antecedentes, metodologia e conceitos – Constitui-se como um auxiliar à compreensão da metainformação
utilizada;
· Inquérito de qualidade – Apresenta as metodologias e os resultados obtidos no Inquérito de Qualidade, que será
realizado durante a operação.
Suporte: Web, publicação limitada em papel (versão bilingue).

Quadros pré-definidos
Será também disponibilizado um conjunto de quadros pré-definidos, de modo a facilitar o acesso por parte dos
utilizadores menos familiarizados com a utilização de novas ferramentas tecnológicas. O conteúdo destes quadros foi
objecto de avaliação no sentido de disponibilizar os que têm maior procura.
Conteúdos informacionais: Os quadros são organizados por temas: resumo, relativos às variáveis de edifício,
alojamento, família, núcleos familiares e indivíduos.
Desagregação geográfica: Até à freguesia.
Suporte: Web, DVD.

Censos 2011 em Números
O produto apresentará um conjunto de funcionalidades tais como: a construção de quadros estatísticos através da selecção
das variáveis e das unidades geográficas, o acesso à metainformação associada às variáveis seleccionadas, a exportação e
manipulação dos resultados.
Permitirá, ainda, a construção de gráficos e cartogramas e o acesso a documentos, imagens e vídeos associados à operação
Censos 2011.
A informação a disponibilizar conterá não só os dados dos Censos 2011 mas também os de 1991 e 2001.
Pretende-se com este produto dar continuidade à edição de 2001 do CD ROM “Recenseamentos Gerais da População e da
Habitação – Dados comparativos 1991-2001”. Este produto foi objecto de grande procura em particular por alunos e
professores dos ensinos secundário e superior.
Desagregação geográfica: Até freguesia.
Suporte: DVD.
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Resultados definitivos

CensosStat
Prosseguindo a lógica subjacente ao funcionamento do
Portal do INE, o CensosStat disponibilizará as seguintes
funcionalidades:
· Construção de quadros cruzando, de acordo com o nível
geográfico seleccionado, um número determinado de
variáveis que obedecem a um conjunto de condições;
· Totalizadores das variáveis, permitindo a sua
representação gráfica e em mapas temáticos.
Será possível, para além da produção de quadros
estatísticos, consultar a metainformação associada ao
conteúdo das variáveis, produzir graficamente o resultado
do quadro e “mapear” a área geográfica tratada.
Este serviço possibilitará também o acesso aos hipercubos
do hub do Eurostat, que conterá os resultados censitários de
outros países da União Europeia, de acordo com o
Regulamento Comunitário já aprovado. O conteúdo ficará
restringido às variáveis obrigatórias e a um número de
modalidades pré-definidas.
Conteúdos informacionais: Os níveis geográficos onde é possível efectuar cruzamento ou totalizar a maioria das variáveis são
Portugal, NUTSI, NUTSII, NUTSIII, município e freguesia. Para os níveis geográficos de secção e subsecção é possível totalizar
um subconjunto de variáveis que correspondem ao Ficheiro Síntese.
Desagregação geográfica: Até um máximo de subsecção tendo em conta a salvaguarda do segredo estatístico.
Suporte: Web (versão Português/Inglês).

CensosMap
Serviço a disponibilizar na Web que permitirá ao
utilizador georeferenciar os dados até ao nível de
subsecção.
Será possível a comparabilidade dos indicadores com os
Censos 1981, 1991 e 2001 ao nível de freguesia, secção e
subsecção sempre que a geografia o permita.
A partir das bases de dados do CensosMap, podem ser
desenvolvidos os seguintes subprodutos:
· BGRI 2011, que corresponde à base cartográfica
digital dos Censos 2011, a qual engloba os limites
administrativos e os limites estatísticos
correspondentes à secção e subsecção;
· Síntese 2011 - Ficheiro síntese - É constituído pelos
principais totalizadores, para um conjunto de
variáveis pré-definidas, tendo em conta a salvaguarda
do segredo estatístico. É possível efectuar a
referenciação cartográfica destas variáveis. Este tipo
de produto permite dar continuidade à série iniciada em 1981.

CensosMap
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Resultados definitivos
CensosMicro - Amostra de microdados anonimizados
A disponibilização deste produto é condicionada à apreciação de cada pedido, tendo
em consideração que o seu público-alvo é constituído, sobretudo, por utilizadores
especializados e investigadores.
A sua concepção tem como base a experiência da participação do INE no IPUMS
(Integrated Public Use Microdata Series International), projecto a nível mundial
em que estão actualmente acessíveis micro-dados de 130 operações censitárias de
44 países. Portugal disponibilizou dados dos Censos 1981, 1991 e 2001.
A utilização de amostras de microdados anonimizados permite, ao utilizador,
efectuar cruzamentos e análises específicas, com o nível de detalhe pretendido e
com um grau de liberdade elevado, ao mesmo tempo que garante a qualidade e a
confidencialidade dos dados. Serão utilizados os procedimentos mais eficazes para
anonimização disponíveis no momento da sua concepção e preparação.
Este produto, que representa uma inovação em relação a 2001, segue a prática internacional de difusão, para os Censos 2011, de
uma amostra de microdados anonimizados, constituída por registos aleatórios de 5 % dos indivíduos residentes.
Desagregação geográfica: Em função da salvaguarda do segredo estatístico.
Suporte: Web ou DVD.

Em Foco
Ana Paula Santana é Investigadora e Professora Catedrática da
Universidade Coimbra dedicada à docência e investigação, nas áreas
da Geografia da Saúde e Planeamento Urbano Saudável.
É actualmente Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo.

O INE tem por Missão produzir e divulgar de forma eficaz, eficiente e isenta, informação estatística oficial de qualidade, relevante
para toda a Sociedade.
A opinião dos nossos utilizadores é fundamental para melhor responder a este desafio. Nesse sentido, colocámos quatro questões a
uma investigadora que é também uma grande utilizadora dos resultados censitários.
1. Importância dos resultados dos Censos para sua actividade.
A informação dos Censos é a âncora de todo o trabalho de investigação que coordeno. Sem esta informação seria impossível
alcançar os objectivos da investigação e concretizar o papel do investigador: conhecer a estrutura da população, os problemas
sociais e económicos dos lugares e das populações e apoiar os decisores políticos na definição de estratégias adequadas às
necessidades das populações. No entanto, espero que o novo censo tenha em conta a necessidade de avaliar evoluções espaciais
dos fenómenos. Para isso será necessário ter bases territoriais comparáveis nos censos de 2001 e 2011 (subsecções).
2. Como caracteriza a facilidade de acesso e interpretação da informação dos Censos anteriores, divulgada pelo INE?
A informação tem-se tornado cada vez mais acessível ao longo dos anos. E ainda bem! O Portal do INE é a principal fonte de
acesso que utilizo. Aí, dou conta da preocupação do INE, enquanto instituição de serviço público, de facilitar o acesso à
informação e, simultaneamente, de alimentar as bases de dados pesquisáveis on-line com novos indicadores, anos e escalas.
3. A informação dos Censos anteriores, disponibilizada pelo INE, adequa-se às suas necessidades de investigação?
Sim. De facto, para os trabalhos que tenho desenvolvido, essa informação é fundamental. Todavia, existem constrangimentos no
acesso a informação anterior a 1991; a informação do Censos de 1981 não está digitalizada e não está introduzida nas bases de
pesquisa a partir do Portal do INE.
4. Sugestões para novos produtos e serviços de difusão, a implementar para a disponibilização dos dados dos Censos 2011.
O acesso ao Censos 2011 a partir do Portal do INE e a disponibilização gratuita de informação estatística nas escolas são dois
modos de difusão interessantes e muito importantes. Para os trabalhos que coordeno, necessito com grande frequência de
informação muito desagregada. Também considero que poderia ser interessante estarem disponíveis indicadores ao nível da
freguesia, dando preferência, por exemplo a concelhos urbanos e áreas metropolitanas.
A edição de uma publicação relativa ao Censo, com carácter de análise comparativa (2001-2011) em termos geográficos e
evolutiva (últimos decénios) de um conjunto de indicadores que permita ter uma leitura da evolução dos lugares e das populações,
utilizando indicadores compósitos. Poderiam ser volumes temáticos: família; habitação; mobilidade residencial; mobilidade social;
edificado; povoamento; privação sociomaterial, etc.

