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AplicaAplicaçãção para Organizao para Organizaçãçãp e Controlo dos Trabalhos de Campo p e Controlo dos Trabalhos de Campo 
(AOCTC) (AOCTC) 

Sendo o recenseamento um processo de recolha exaustiva de informação por 
recurso a um grande número de pessoas (na ordem das dezenas de milhar), 
requer obviamente, a utilização de diversos documentos de apoio à 
organização e ao controlo do trabalho de campo. Exemplo disso, são os v ários 
recibos comprovativos de entrega de questionários ou de pagamento aos 
vários intervenientes, os relatórios de ponto de situação, os relatórios de 
desvios em relação a valores esperados, todos eles ferramentas de uso 
obrigatório ao nível do controlo . 
 

Para sistematizar, uniformizar e controlar todos estes elementos, o INE 
concebeu e desenvolveu uma ferramenta informática - Aplicação para a 
Organização e Controlo do Trabalho de Campo (AOCTC) - a instalar em cada 
Câmara Municipal e em Juntas de Freguesia de maior dimensão. 
 

A AOCTC recebe, como "inputs", as fichas de inscrição de todos os 
intervenientes ao nível local e as capas de subsecção com as contagens das 
unidades estatísticas recenseadas na subsecção. 
 

Através da ficha de inscrição, é possível atribuir a cada interveniente, um 
código em função do nível geogr áfico e da sua posição na hierarquia dos 
trabalhos. 
 
Fichas de Inscrição  

 

 

 
A capa de subsecção permite conhecer o ponto de situação da recolha, e 
cruzando com a informação das fichas de inscrição, emitir desde recibos de 
pagamentos até mapas de apuramento dos resultados.  

Capa de Subsecção  
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A AOCTC permite saber, quase em tempo real, quem fez o quê, quem é 
responsável pelo quê, agregando a informação desde a subsecção estatística 
até qualquer nível administrativo da região.  
Em síntese, a AOCTC é um elemento excelente:  
l No apoio à execução das tarefas de natureza logística do trabalho de 
campo;  
l Na sistematização da informação dos instrumentos auxiliares ao nível dos 
concelhos;  

l Na sistematização dos dados para o apuramento dos resultados 
preliminares.  
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