DOCT/3696/CSE/C2011-2

3ª DELIBERAÇÃO DA SECÇÃO EVENTUAL PARA ACOMPANHAMENTO DOS CENSOS 2011
RELATÓRIO FINAL DOS CENSOS 2011, RELATÓRIO DE ATIVIDADE DA SEAC-2011 E CONCLUSÃO
DOS TRABALHOS DA SECÇÃO

Considerando que:

- o Conselho Superior de Estatística (CSE) é o “… órgão do Estado que orienta e coordena o
Sistema Estatístico Nacional” (nº 2, artigo 3º da Lei nº 22/2008, de 13 de maio);

- as Linhas Gerais da Atividade Estatística Oficial 2013-2017 salientam a importância de “…reforçar
a utilização de fontes administrativas na produção das estatísticas oficiais, visando a
racionalização dos recursos que lhes estão afetos e a redução da carga sobre os respondentes”;

- os recenseamentos à população e habitação (Censos) constituem uma fonte de informação
exaustiva, determinante para um conhecimento rigoroso da realidade social e económica do
País, a nível nacional, regional e local;

- a relevância desta operação estatística e a sua ampla utilização deu origem, em 2006, à
constituição no âmbito do CSE de uma Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos
2011 (SEAC 2011);

- a Secção desenvolveu a sua atividade entre 2007 e 2013, acompanhando de forma permanente
e com grande envolvimento, as diversas fases dos trabalhos relativos à realização dos XV
Recenseamento Geral da População e V Recenseamento Geral da Habitação;

- da análise realizada pela Secção durante a execução dos trabalhos censitários, resultou um
conjunto de recomendações decorrentes de preocupações expressas por diversos sectores da
sociedade e por utilizadores representantes de diferentes áreas;

- o Instituto Nacional de Estatística apresentou o Relatório de Avaliação Final dos Censos 2011.

A Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos 2011, na reunião de 4 de julho de 2013, e no
âmbito das suas competências previstas na alínea b) do nº 2 e no nº 3 do Anexo F da 27ª Deliberação
do CSE, delibera:
a) apreciar favoravelmente o Relatório de Avaliação Final dos Censos 2011 apresentado pelo
Instituto Nacional de Estatística, salientando a sua qualidade e exaustividade;
b) aprovar o Relatório da Atividade respeitante ao seu funcionamento;

c) recordar as propostas formuladas na sua 2ª Deliberação de 2009 e ainda não concretizadas
(quadro em anexo), recomendando às Autoridades Estatísticas e ao plenário do CSE que o
Sistema Estatístico Nacional possa vir a satisfazê-las recorrendo ao aproveitamento de atos
administrativos ou através de operações estatísticas específicas, dado constituírem áreas
relevantes que as estatísticas oficiais nacionais devem contemplar;
d) sensibilizar os organismos da Administração Pública para a obrigatoriedade de cooperação com
as Autoridades Estatísticas no que se refere à permissão de acesso a informação administrativa
de que dispõem para a sua utilização para fins estatísticos.
A Secção congratula-se pela forma como decorreram os Censos 2011 e expressa publicamente ao
Instituto Nacional de Estatística o seu reconhecimento pelo trabalho realizado, destacando:

- a sua disponibilidade para, em conjunto com os utilizadores, realizar uma operação estatística
que permitisse um retrato tão fiel quanto possível da realidade nacional, em conformidade com
os interesses dos utilizadores;

- a antecipação da divulgação dos resultados nas suas várias fases – preliminares, provisórios e
definitivos – e o rigor imposto ao processo de controlo do trabalho de campo e de avaliação da
qualidade;

- a elevada taxa de resposta aos Censos por preenchimento online, notável em comparação com
a registada noutros países.

No encerramento da sua atividade, a Secção agradece ainda a colaboração e o empenhamento de
todas as entidades que entre 2007 e 2013 se envolveram de forma determinante nos trabalhos da SEAC2011.

Lisboa, 13 de setembro de 2013
A Presidente da Secção, Sílvia Frazão
A Secretária do CSE, Maria da Graça Fernandes Caeiro Bento
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ANEXO

PROPOSTAS DE PRODUÇÃO ESTATÍSTICA
UNIDADE ESTATÍSTICA

PROPOSTA

EDIFÍCIO

Caracterização dos edifícios segundo novas variáveis: parâmetros de eficiência energética,
existência de painéis solares, edifícios inteligentes.

-

Localização do edifício face à sua proximidade a infraestruturas e equipamentos sociais.

-

Caracterização dos alojamentos segundo novas variáveis: existência de equipamentos de alta
eficiência energética, existência de equipamentos para a produção de energia a partir de

ALOJAMENTO

energias renováveis.

-

Caracterização do alojamento em termos de condições de acessibilidade.

-

Caracterização de situações de incapacidade e deficiência.

-

Caracterização dos movimentos pendulares, incluindo meios de transporte utilizados no trajeto
residência-local de trabalho ou estudo e duração do trajeto.

INDIVÍDUO

-

Movimentos migratórios – determinação dos fluxos migratórios de saída.

-

Caracterização da população segundo o tipo de contrato de trabalho e em situação de
“recibos verdes”.

-

Níveis de participação em projetos comunitários, associativos e em prática de voluntariado.

