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Tratamento de DadosTratamento de Dados  

Os dados recolhidos num recenseamento s ão extremamente volumosos e 
estão contidos em cerca de: 

3, 5 milh ões de questionários de Edifício 

5, 2 milh ões de questionários de Alojamento 

3,7 milhões de questionários de Família 

9,9 milhões de questionários de Indivíduo 

Assim, torna-se evidente a complexidade e meios que envolve o tratamento 
de todos estes dados, de forma a obter coerência entre as v árias questões 
contidas nos diferentes questionários (unidades estatísticas), assegurando 
uma elevada qualidade e integração que permitam obter dados para qualquer 
nível de divis ão geográfica. 

Pensando nestes problemas, o INE tem vindo a pesquisar a possibilidade de 
recorrer a novas tecnologias de leitura óptica de documentos (Scanning) , 
com interpretação dos mesmos (ICR), a fim de suportar todo o tratamento 
informático dos dados dos Censos 2001. O problema maior desta tecnologia 
situa-se na menor taxa de interpretação ao nível de caracteres alfabéticos 
manuscritos que existem em campos de resposta livre, por exemplo, 
profissão. Tem sido nesta área que o INE tem vindo a investigar e 
desenvolver Software específico para minimizar o problema.  

O tratamento dos dados pode descrever-se da forma seguinte: 

a) Preparação/verificação de 22,3 milhões questionários; 

b) Scanning de questionários (40 milhões de páginas A4), 
utilizando 4 Scanners da gama mais elevada, durante cerca 
de 70 dias;  

c)  Interpretação de marcas, caracteres num éricos e 
alfabéticos, com o apoio de motores de reconhecimento 
(ICR), tecnologia a disponibilizar pela empresa que ganhar o 
concurso internacional em fase de conclusão (benchmark); 

d) Correcção de caracteres não reconhecidos ou reconhecidos 
de forma incorrecta (falsos positivos); 

e) Recuperação de expressões interpretadas de forma 
incompleta ou incorrectamente pelos motores, com recurso a 
DLL desenvolvida para o efeito pelo INE e apoiada em 
dicionários; 

f) Codificação automática das respostas em campos 
alfabéticos, sempre que existir uma interpretação correcta 
dos motores de reconhecimento ou uma recuperação 
posterior pela DLL; 

g) Codificação assistida por computador para as respostas 
em campos alfab éticos que não for possível codificar de forma 
automática; 

h) Validação da coerência dos dados e respectiva correcção, 
após a correcção de caracteres, segundo regras estabelecidas 
pelo INE;  
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i) Tratamento estatístico de não respostas, segundo métodos 
probabilísticos; 

j) Cálculo de variáveis derivadas com apoio de Software 
desenvolvido pelo INE; 

k)  Constituição da base de dados e disponibilização da 
informa ção através de CDRom, SIG e publicações ao nível 
nacional e regional. 

O tratamento dos dados vai desenrolar-se ao londo de 28 semanas de 
trabalho, prevendo-se dispor de resultados preliminares logo após a 
conclusão da recolha e dos primeiros resultados definitivos no 1ª trimestre de 
2002, envolvendo os meios seguintes:  

l 36 Preparadores  
l 4 Scanners  
l 15 Estações de interpretação  
l 50 Postos de validação/correcção, em três turnos diários  
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