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As primeiras operações experimentais que, usualmente, são levadas 
a cabo na preparação dos censos, são os testes dos questionários. 
Genericamente, o objectivo é testar a pertinência das questões, a 
sua formulação e as instruções que as acompanham, assim como a 
sequência da formulação das questões/desenho do questionário. 
Numa perspectiva mais alargada poderão ainda testar-se métodos de 
recolha e tratamento dos dados. 

Foi nesse sentido que foi preparado e realizado o primeiro teste de 
question ários dos Censos 2001, que decorreu em Outubro de 1998.  

O presente boletim dar á conta dos objectivos e metodologia que 
presidiram a esse trabalho, assim como dos principais resultados que 
foram obtidos neste teste. À semelhança do que aconteceu nos dois 
Censos precedentes, foi decidido associar ao teste dos questionários 
uma auscultação à opinião da população sobre os mesmos. 

 
No in ício dos trabalhos, foram identificados alguns potenciais problemas que 
poderão surgir no desenrolar dos próximos censos e, nesse sentido, foram 
estabelecidos os seguintes objectivos principais para este teste:  

l Quantificar o auto-preenchimento, ou seja, o preenchimento dos 
question ários pela própria população;  
 

l Identificar e quantificar os erros nos questionários auto-preenchidos; 
 

l Identificar as principais causas de erro;  
 

l Conhecer a opinião geral dos entrevistados relativamente aos 
modelos de questionários e instruções que os acompanham;  
 

l Inventariar os problemas sentidos pelos recenseadores no processo 
de distribui ção e recolha dos questionários; 
 

l Testar a viabilidade da leitura óptica dos question ários.  
Metodologia   
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De forma a atingir os objectivos atr ás enunciados, o teste foi realizado em 
todas as regiões (NUTS II) do país, incidindo em cada uma delas sobre pelo 
menos duas sec ções estatísticas, de forma a cobrir áreas predominantemente 
urbanas e outras predominantemente rurais. No total, foram abrangidos 
cerca de 1 168 alojamentos.  

Os trabalhos de campo iniciaram-se a 15 de Outubro, tendo terminado a 13 
de Novembro de 1998.  

O momento censitário foi referenciado às 0 (zero) horas do dia 19 de 
Outubro de 1998.  

Neste teste foram abrangidas as seguintes unidades estatísticas: edif ícios, 
alojamentos (familiares e colectivos), famílias clássicas a residir ou presentes 
em alojamentos familiares e indivíduos a residir ou presentes em 
alojamentos familiares. Assim, as famílias institucionais e as famílias 
clássicas residentes ou presentes em alojamentos colectivos e respectivos 
indivíduos que as integram foram exclu ídas do âmbito do teste.  

Foram utilizados três tipos de instrumentos de notação:  

l organizativos (capas de secção, subsecção e de edifício);  
 

l censitários (questionário de edifício, alojamento, família clássica e 
indivíduo), e de avaliação (questionário de opinião, de avaliação das 
respostas e de avalia ção no terreno)  

As capas de secção, subsecção e edifício, cujo preenchimento é da inteira 
responsabilidade do recenseador, permitem uma organização do trabalho 
hierarquizada em termos geogr áficos e, simultaneamente, controlar o 
número total de questionários utilizados.  

Relativamente ao questionário individual foram elaborados e testados dois 
modelos (A e B) cujas diferen ças se situaram essencialmente ao nível da 
apresentação gráfica das perguntas.  

O modelo A foi aplicado nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e 
Madeira e o modelo B nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e 
Açores.  

Como se pode observar na figura 1, aos recenseadores competiu o 
preenchimento das capas de secção, subsecção e edif ício, question ários de 
edifício e de família, assim como parte do questionário de alojamento. À 
popula ção coube responder, à 2ª parte do questionário de alojamento, aos 
question ários individuais e ainda ao questionário de opinião.  

No momento da recolha dos questionários competiu ainda ao recenseador 
verificar as respostas dadas pela população aos questionários de alojamento 
e individuais, elaborando para tal entrevistas e anotando os resultados no 
"Question ário de avaliação das respostas". A anotação, para cada pergunta, 
da situação de cada resposta dada pela população (resposta correcta, 
incorrecta, indevida ou recusa) serviu de suporte à tipificação dos erros e 
suas causas nos question ários de alojamento e individual preenchidos pelos 
indivíduos. Finalmente, e terminados os trabalhos, o recenseador preencheu 
o "Question ário de avaliação no terreno" , de forma a registar os principais 
problemas sentidos.  
Resultados

 
Avalia ção do Questionário de Alojamento  

A taxa de auto-preenchimento (preenchimento dos questionários efectuado 
pelo representante da família ou por outra pessoa do alojamento) relativa ao 
question ário de alojamento situou-se, para o total das secções estatísticas 
observadas, nos 38,6%. A taxa de recusas de resposta ao question ário, que 
no total atingiu os 3,2%, foi substancialmente superior nas áreas urbanas 
(5,6% contra 0,2% nas áreas rurais).  
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A avaliação, pergunta a pergunta, dos questionários auto-preenchidos mostra 
que não se registou qualquer caso de recusa parcial, ou seja, recusa em 
responder a uma determinada questão. 

Por outro lado, e de um modo geral, pode considerar-se as respostas como de 
qualidade bastante aceitável, oscilando as respostas correctas entre os 86,4% 
e os 99,1%.  

No entanto, à medida que o preenchimento do questionário avança e a 
complexidade das perguntas aumenta a taxa de respostas correctas vai 
decrescendo, atingindo os valores mais baixos nas perguntas "Número de 
divisões" (86,4%) e "Encargos por compra de casa" (88,9%).  

Como indicador da qualidade das respostas calculou-se ainda a percentagem 
de questionários auto-preenchidos totalmente correctos. No questionário de 
alojamento esse valor atingiu 56,2% dos casos.  

Avalia ção do Questionário de Indivíduo 

A taxa de auto-preenchimento relativa aos dois modelos do 
question ário individual situou-se nos 44,3%. A taxa de recusas 
apresentou, tanto nas áreas urbanas como nas rurais, valores pouco 
expressivos.  

No que respeita ao modelo A, as perguntas com taxas de resposta correcta 
mais elevadas, superiores a 98%, são: Sexo; Estado civil; Residência habitual 
e Nacionalidade. 

Seguidamente aparece o grupo das perguntas com respostas correctas entre 
os 81% e os 90%. De entre elas contam-se as questões relativas às 
deslocações pendulares , principal meio de vida, trabalho na semana de 
refer ência e motivo porque não trabalhou. 

Finalmente surge o grupo de perguntas mais problemáticas que integra a 
quase totalidade das vari áveis que tentam caracterizar os indiv íduos do ponto 
de vista económico. Aqui as taxas mais baixas de respostas correctas surgem 
nas perguntas Tipo de produção do estabelecimento (67,7%), Existência de 
trabalho anterior (70,4%) e Tipo de tarefas (71,5%).  

Quando se analisam os resultados do modelo B verifica-se que a qualidade 
das respostas é genericamente menor. A tendência no entanto mantém-se, 
surgindo as perguntas de cariz económico mais uma vez com as taxas de 
respostas correctas mais baixas.  

Finalmente, e tendo apenas em consideração os questionários preenchidos 
pelo próprio ou por outra pessoa do alojamento (auto-preenchimento), 
verifica-se que para o modelo A cerca de 26,3% apresentaram-se totalmente 
correctos. O modelo B apresenta resultados claramente inferiores (15,7% ).  

Questionário de opinião  

Os resultados relativos ao question ário de opinião revelaram uma 
participação bastante positiva da população. De facto, e no que 
respeita aos question ários de alojamento auto-preenchidos, em 
86,4% dos casos foi preenchido um questionário de opinião.  

Quando observamos os resultados relativos ao question ário individual, esse 
valor n ão se apresenta tão elevado mas, ainda assim, ultrapassa os 50%.  

Opinião sobre o Questionário de Alojamento  

De uma maneira geral a opinião dos indiv íduos sobre o questionário 
foi bastante positiva. Cerca de 80% consideram-no agradável ou 
muito agradável e apenas 3,1% o considerou nada agradável.  

O tempo médio de preenchimento foi de cinco minutos. Cerca de um terço 
dos indivíduos declararam que necessitaram do apoio da "folha de instruções" 
e desses apenas 4% declararam que nunca conseguiram esclarecer as suas 
dúvidas; 56% referem que ficaram esclarecidos algumas vezes, 21% dizem 
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que a folha os esclareceu frequentemente e 20% tiveram sucesso sempre que 
as consultaram. No que respeita à existência de dificuldades de resposta às 
perguntas colocadas, as quatro mais referidas foram as perguntas Encargos 
por compra de casa própria (referida por 28,9% dos respondentes ao 
question ário de opinião), N. º de divisões (referida por 25,0%), Rede de 
esgotos (21,1%) e Entidade proprietária (20,5%).  

Opinião sobre o Questionário de Indivíduo  

Avaliando comparativamente a opini ão dos indivíduos sobre os 
question ários individuais (modelo A e B), verifica-se que o modelo A 
tem uma aceitação bastante superior. De facto, 92,0% dos 
indivíduos que responderam ao modelo A consideraram o questionário 
agradável ou muito agradável, contra 74% dos que responderam ao modelo 
B.  

Relativamente à dimensão do questionário, 49% dos indivíduos que 
responderam ao modelo A consideraram-no longo ou muito longo; esse valor 
sobe para 67% quando se observam os resultados referentes ao modelo B. O 
tempo médio de preenchimento deste modelo foi de 6 minutos, valor que é 
reduzido para metade no modelo A. 

O recurso à "folha de instruções" foi ligeiramente superior nos indivíduos que 
responderam ao modelo B (27,2% contra 24,3% do modelo A). 

Já no que diz respeito à frequência com que os indivíduos obtiveram 
esclarecimentos para as dúvidas surgidas, verifica-se que as instruções 
funcionaram melhor na resposta às  dúvidas surgidas no modelo A: 3% 
declararam que nunca conseguiram esclarecer as suas dúvidas quando 
consultaram essa mesma folha, contra 6% no modelo B; 49,1% referem que 
ficaram esclarecidos algumas vezes, enquanto no modelo B esse valor é de 
63,9%; 22,6% dizem que a folha os esclareceu frequentemente (contra 
apenas 13,3% no modelo B) e 24,5% tiveram sucesso sempre que as 
consultaram, situando-se esse valor em 16,9% no modelo B. No que respeita 
à existência de dificuldades de resposta às perguntas colocadas no 
question ário de indivíduo, as três perguntas mais referidas, tanto no modelo 
A como no B, são: Tipo de produção do estabelecimento, Ramo de actividade 
e a pergunta Tipo de tarefas que executa na profissão.  

 

Leitura Óptica dos Questionários

 
Terminados os trabalhos de campo os questionários censitários foram 
submetidos a uma cadeia de reconhecimento através da leitura óptica dos 
mesmos, que permitiu obter para cada tipo de question ário indicadores 
relativos a:  

l Velocidades de processamento (ou seja, a rapidez com que o sistema 
interpreta as imagens produzidas pelos scanners); apesar do scanner 
utilizado n ão ser dos mais evoluídos, conseguiram-se velocidades de 
processamento que variam entre as 14 páginas por minuto no 
question ário de família e as 52 no questionário de alojamento; 
 

l Taxas de identificação (indicadoras da facilidade com que o sistema 
identifica e distingue cada modelo de questionário), as quais se 
situaram em cerca de 100% para todos os modelos utilizados;  
 

l Taxas de reconhecimento (que indicam a percentagem de caracteres 
correctamente reconhecidos pelo sistema, os caracteres 
incorrectamente reconhecidos e os caracteres rejeitados, ou seja, 
aqueles para os quais o sistema n ão deu qualquer sugestão); 
enquanto o reconhecimento de marcas (cruzes nas perguntas) já não 
constitui qualquer problema para este tipo de tecnologia, nos 
numéricos e alfabéticos foram obtidos resultados bastante 
encorajadores:  
 

¡ Para os caracteres numéricos, as taxas de reconhecimento 
situaram-se entre 86,7 e 97,8%, dado que os campos 
numéricos dos vários questionários apresentavam níveis de 

qualidade diferentes no respectivo preenchimento;  
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¡ Já para os campos alfabéticos, as taxas de reconhecimento 
foram um pouco mais baixas, também de acordo com o 
esperado; contudo, os valores atingidos, entre 64,1 e 90,6%, 
constituem um bom indicador, até pelo facto de ter sido 
utilizado apenas um motor de reconhecimento e de o 
"software" de reconhecimento estar a ser desenvolvido para 
atingir melhores resultados;  
 

l Espaço em disco ocupado (para estimar o espaço e recursos 
adequados para guardar e manter acessíveis as imagens dos cerca de 
20 milhões de questionários que resultarão dos Censos 2001). Para 
uma amostra de 50 questionários de cada tipo, o espaço ocupado em 
disco foi o seguinte:  
 

¡ Edifício, 145 KB  
¡ Alojamento, 120 KB  
¡ Família, 200 KB  
¡ Indivíduo, 301 KB  

  

Interessa ainda realçar que se realiza um segundo teste dos questionários, 
em Abril e Maio de 1999, cujo objectivo fundamental consiste num ensaio de 
maior dimens ão e utilização de uma t écnica mais aperfeiçoada no domínio da 
leitura óptica, o que permitirá aprofundar a investigação e experimentação 
do processo de leitura óptica dos questionários dos Censos 2001.  

  
Conclusões

 
Os resultados deste primeiro teste aos question ários dos Censos 2001, 
revelam que os objectivos estabelecidos foram plenamente cumpridos. As 
opini ões formuladas, as dificuldades encontradas e as pistas dadas pelos 
trabalhos de campo, assim como pela utilização da leitura óptica no 
processamento dos questionários, permitem fazer ajustamentos nos 
question ários, aperfeiçoar os procedimentos organizativos e continuar a 
desenvolver o sistema para processamento informático dos Censos 2001.  

Assim, as principais conclusões a destacar deste teste são as seguintes:  

l A taxa geral de auto-preenchimento conseguida (44,3%) aponta no 
sentido da necessidade de ser feito um importante esforço na 
campanha de comunicação para motivar a população a preencher os 
question ários;  
 

l Os erros de preenchimento situam-se principalmente nas perguntas 
de carácter económico, para o indivíduo, e no "número de divisões" e 
"encargos por compra de casa própria", para o alojamento; dado ser 
difícil melhorar as instruções junto das respectivas perguntas, devido 
à falta de espaço no questionário, optámos por melhorar as 
instruções distribuídas juntamente com os questionários e apelar à 
sua consulta;  
 

l Os modelos de questionários com maior aceitação são os que estão 
desenhados com base em duas colunas de texto;  
 

l Quanto à opção da leitura óptica dos questionários, parece-nos ser 
de salientar o seguinte: 
 

¡ Não foram detectadas reacções negativas, com expressão 
significativa, em relação à adaptação efectuada no desenho 
dos question ários, de modo a poderem ser utilizados na 
leitura óptica;  
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¡ As velocidades de processamento e taxas de reconhecimento, 
apesar de bastante aceitáveis, ainda podem ser melhoradas, 
mas j á apontam no sentido de que a opção pela leitura óptica 
dos question ários é a melhor solução para antecipar a 
disponibilidade dos resultados e garantir elevados padrões de 
qualidade no tratamento dos questionários.  
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