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INTRODUÇÃO 

No âmbito do Programa Global para os Censos 2001, e de acordo com o 
cronograma aí apresentado, realizou-se, em Abril de 1999, o 2º teste aos 
questionários dos Censos 2001. Ao realizar esta operação experimental, 
pretendeu-se, em primeiro lugar, dar seguimento ao teste de Outubro de 1998, 
cujos objectivos se prendiam essencialmente com o estudo do design e do 
conteúdo dos questionários. 

Assim, o teste de Outubro permitiu identificar, para além do formato de 
questionário preferido pelos respondentes, quais as questões cuja formulação 
levantava maiores dificuldades na resposta. No teste de Abril, reformularam-se 
algumas questões e introduziram-se novas variáveis em alguns question ários, 
nomeadamente nos questionários de edif ício e de alojamento. 

Para além disso, com esta operação experimental pretendeu-se testar um novo 
modelo remuneratório dos intervenientes no trabalho de campo e alguns 
procedimentos organizativos e de controlo do trabalho de campo.  

OBJECTIVOS  

Para o teste de Abril de 1999 foram definidos os seguintes objectivos: 

1ª PRIORIDADE 

l Avaliar a dificuldade e qualidade das respostas face a nova formulação 
de perguntas às questões que foram detectadas como mais complexas 
no teste de Outubro; 

l Testar o sistema de interligação dos questionários e sistema de 
referencia ção/identificação dos mesmos. Este objectivo prende-se com a 
necessidade de identificar os vários modelos de questionário de forma 
hierárquica e sequencial com o intuito de obter um ficheiro de dados que 
permita sempre relacionar, dentro de um edifício, qualquer unidade 
estat ística com as restantes; 

l Estruturação e teste de uma primeira versão de tratamento por leitura 
óptica compreendendo as fases de validação/correcção;  

l Estimativa de meios a envolver no tratamento dos Censos-2001 baseado 
na leitura óptica dos questionários; 

2ª PRIORIDADE 

l Teste de modelo alternativo de registo de dados através de teclado, com 
vista a uma análise comparativa de tempos, qualidade e custos; 

l Validação da cartografia proveniente da BGRI; 

l Análise do nível e qualidade da intervenção das Autarquias Locais;  

Introdução 
Objectivos 
Metodologia  
Execução do Trabalho de Campo 
Considerações Finais 

 

Óåëßäá 1 áðü 6Censos2001- 2� Teste

7/3/2002http://www.ine.pt/censos2001/Organizacao/2teste.asp?id=2



l Esquematização do sistema de apuramento dos primeiros Resultados; 

l Validação dos sistemas de alerta ligados à recolha de dados. 

  

METODOLOGIA  

De forma a atingir os objectivos atrás enunciados, dada a 
experiência passada e a não viabilidade de outras opções, o método de 
recolha da informação seguiu o modelo de distribuição/recolha porta a 
porta de dos questionários de alojamento, família e indivíduos por parte 
de dos recenseadores.  

Os trabalhos de campo iniciaram-se a 5 de Abril de 1999, tendo 
terminado a 30 de Maio na maior parte das regiões. O momento 
censitário foi referenciado às 0 (zero) horas do dia 19 de Abril de 1999; 
a semana de referência para as variáveis econ ómicas foi a de 12 a 18 de 
Abril de 1999.  

Tendo em atenção os objectivos atrás enunciados, as unidades 
estat ísticas família institucional e as famílias clássicas residentes em 
alojamentos colectivos e respectivos indiv íduos que as integram foram 
excluídas do âmbito deste teste, sendo no entanto recenseados os 
alojamentos colectivos. 

A figura 1 procura ilustrar o que atrás foi dito, apresentando o modelo 
de hierarquização das unidades estatísticas observadas.  

 

Figura 1 – Unidades estatísticas observadas no teste de Abril de 1999 

  

SELECÇÃO DAS ÁREAS A OBSERVAR AMOSTRA 

Para o teste foram seleccionadas 13 freguesias completas, com o apoio do ex-
Serviço de Metodologia Estatística e de forma a obedecer aos seguintes 
critérios: 

l Freguesias pequenas com 2 a 4 secções estatísticas; 

l Representatividade ao nível de NUTS II; 

l Nas regiões Norte e Lisboa e Vale do Tejo, 3 freguesias em cada, sendo 
uma APU, outra AMU e outra APR, de acordo com a "Tipologia das Áreas 
Urbanas"; 

l Freguesias que não pertencessem à amostra mãe; 

l Freguesias para as quais existisse cartografia actualizada pela BGRI; 

O resultado desta selecção foi o que se apresenta seguidamente: 
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Quadro 1 - FREGUESIAS PARA O TESTE DE ABRIL DE 1999 

Como se pode verificar foram seleccionadas 13 freguesias com um total de 49 
secções, o que em 1991 correspondia a cerca de 16000 alojamentos e a cerca 
de 35000 indivíduos.  

Nem todas as freguesias seleccionadas obedecem à totalidade dos critérios 
expostos atrás, pois para a maior parte ainda não se dispunha à data de 
cartografia actualizada pela BGRI. Por outro lado, as freguesias APU do Norte e 
de Lisboa e Vale do Tejo pertencem à amostra mãe. 

ÂMBITO E INTERVENIENTES 

Para levar a cabo esta tarefa, estruturou-se um modelo organizativo 
semelhante ao utilizado nos Censos 91, com uma cadeia de agentes 
intervenientes cuja base são os recenseadores, que respondem perante o seu 
coordenador de freguesia, que por seu turno presta contas apresenta o seu 
trabalho ao Delegado Regional; esta cadeia difere da dos Censos 91 por não 
existir a figura do Delegado Concelhio ( a dimensão da operação não o 
justificava); o esquema seguinte pretende ilustrar o que atr ás foi dito. 

 

Figura 2 – Níveis de intervenção regional 

  

1. INSTRUMENTOS DE NOTAÇÃO 

REGIÃO  DT/CC/ 
FRG  Design.  TIPO SEC SUBS  EDIF91 ALOJ91 FAM91. POP91 

NORTE  13 12 
13  

S. Nicolau APU 4  29  412  1366  1277  3957  

13 02 
02  

Câmpelo   AMU 4  33  924  973  743  2451  
03 11 

13  
Baião  APR 3  24  984  1018  644  2412  

CENTRO  06 03 
30  

Trouxemil APU 3  18  939  1001  863  2952  
18 06 

03  
Chãs de 
tavares  

APR 2  10  686  686  468  1394  

LISBOA E 11 06 
46  

S. 
Mamede  

APU 10 40  643  3340  2930  7072  
V.DO 
TEJO  

11 12 
02  

Sapataria AMU 4  26  845  1000  810  2246  

11 09 
08  

Igreja 
Nova   

APR 3  26  897  972  729  2016  
ALENTEJO  02 05 

11  
Sta. 

Maria da 
Feira  

APU 4  36  1182  1300  1130  3544  

ALGARVE  08 14 
08  

Sta. Luzia AMU 3  39  1119  1181  537  1837  

08 15 
02  

Budens  APR 4  15  1646  1954  685  1747  
AÇORES  43 02 

05  
Fontinhas APR 2  6  498  501  411  1418  

MADEIRA  31 09 
02  

Faial  AMU 3  22  823  824  662  2264  

TOTAL  49  324  11598  16116  11889 35310 
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Foram utilizados dois tipos de instrumentos de notação: organizativos (capas 
de secção, subsec ção e de edifício), e de recolha de informa ção - os 
questionários censitários (questionários de edifício, de alojamento de família e 
de indivíduo);, - de notar que ao questionário de alojamento cumpre a dupla 
função de instrumento de recolha de informação e de capa organizativa. 

Para além disso, foram utilizados instrumentos de notação para controlo do 
trabalho de campo (o questionário de controlo e o relatório final de controlo) e 
ainda novos modelos de recibos de pagamento de forma ção, de trabalho 
efectuado e de entrega de questionários, bem como o mapa de despesas da 
freguesia.  

 

Figura 3 – Instrumentos de notação utilizados no teste de Abril de 1999 

  

Como se pode observar na figura 3, aos recenseadores competiu o 
preenchimento das capas de secção, subsec ção e edifício, dos questionários de 
edifício e de fam ília, assim como da primeira parte do questionário de 
alojamento. Só em caso de recusa ou incapacidade do respondente o 
recenseador deveria preencher os questionários individuais e a segunda parte 
do questionário de alojamento. 

À popula ção coube responder, na ausência do recenseador, a parte do 
questionário de alojamento e aos questionários individuais. 

Após a recolha dos questionários de cada subsecção completa, competiu ainda 
ao coordenador da freguesia controlar a qualidade das respostas de uma 
amostra de question ários de alojamento, família e individuais, elaborando para 
tal um 2º contacto (por visita ou via telefone) com alguns alojamentos para 
preenchimento do questionário de controlo.  

Relativamente ao conte údo dos questionários censit ários, registaram-se 
algumas alterações face aos utilizados no teste de Outubro de 1998; para além 
da introdução de novas questões, as existentes foram na sua maioria 
reformuladas por forma a serem mais perceptíveis a quem as responde, 
cuidando-se a sua sequência l ógica no questionários e respeitando os "saltos" 
de coerência necessários. Também a cor dos questionários foi alterada 
respeitando as exigências do sistema de leitura óptica.  

O quadro seguinte procura sintetizar as alterações ao nível do conteúdo:  

  

 
  

  

  

  

  

Questionário  Alterações face ao teste de 
Outubro de 1998  

Alteração das modalidades das vari áveis 
" Elementos resistentes" e "Paredes 
exteriores" para: 

-"Tipologia estrutural da constru ção" 
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Quadro 2 - 
Alterações 
face ao 

teste de Outubro de 1998 

  

EXECUÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO  

Para uma boa execução do trabalho de campo é crucial que a primeira 
tarefa seja o reconhecimento exaustivo da área de trabalho por cada 
interveniente no recenseamento da freguesia, nomeadamente o 
reconhecimento dos limites das subsecções, secções e da própria freguesia 
para evitar a subcontagem e/ou sobrecontagem de unidades estatísticas. 

Esta tarefa dever á ser efectuada pelo recenseador acompanhado do respectivo 
coordenador da freguesia, permitindo assim, que também a cartografia seja 
validada.  

Os trabalhos de distribuição de questionários, também eles cruciais para a 
qualidade de execu ção do trabalho de campo, foram calendarizados para os 15 
dias imediatamente anteriores ao momento censitário.  

O primeiro contacto entre o recenseador e o recenseado é fundamental para 
que a recolha decorra sem problemas; assim, é necessário sensibilizar 
previamente cada família para a necessidade de colaborar com o INE e de como 
o poderá fazer, eliminando, assim, possíveis desconfianças quanto ao caracter 
carácter da visita do recenseador. 

Quanto aos trabalhos de recolha dos questionários, é importante que se 
desenvolvam no prazo definido e julgado suficiente para assegurar a qualidade 
da sua execução; de facto, quanto maior for o per íodo para a recolha, maior é o 
risco de perda de qualidade e oportunidade da informação que está a ser 
recolhida ou que ainda falta recolher, mas o mesmo não deve ser tão curto que 
impeça a cobertura adequada da recolha no terreno. 

- Edifício  

" Principais materiais utilizados no 
revestimento exterior" 

Inclusão da vari ável " Posicionamento 
do edif ício" 

Inclusão da vari ável " Altura relativa 
face aos edifícios adjacentes" 

- Inclusão da variável " Configuração do 
rés-do-chão"  

- Alojamento  

Nos alojamentos familiares ocupados, a 
variável "forma de ocupação" distingue 
agora três modalidades: "residência 
habitual", "uso sazonal ou secundário" e 
"vago"; esta Esta última variável não 
inclui explicitamente a situação de 
"ocupante ausente ou emigrado" 
observada em Outubro de 1998. 

Inclusão da vari ável "Época do contrato 
de arrendamento" 

- Inclusão da variável "Sistema de 

aquecimento disponível"  

- Família  -  

- Indivíduo  

- Na vari ável "Nível de ensino" 
procedeu-se à separação das 
modalidades "Bacharelato", 
"Licenciatura", "Mestrado" e 
"Doutoramento";  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

De uma forma global, foram atingidos os objectivos propostos para esta 
operação experimental. No que se refere aos objectivos de 1ª prioridade, 
constata -se que algumas das novas perguntas introduzidas nos questionários 
deverão ser reformuladas; por outro lado, o sistema de referenciação/ 
identifica ção dos questionários revelou-se adequado na opinião dos 
intervenientes, mas foram frequentes os erros detectados, pelo que se 
recomenda um reforço desta questão na formação. 

Também para a maior parte dos objectivos de 2ª prioridade foi possível retirar 
contributos, ; o sistema de alerta ligado à recolha de dados foi validado 
resultando num melhor conhecimento das situações de recolha mais anómalas. 

Quanto à validação da cartografia proveniente da BGRI, a única conclusão que 
nos permitiu tirar é que a qualidade é muito boa, mas a grande dimensão das 
cartas é inoperacional. 
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