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Publicações para Março

O Director de Estatísticas Sectoriais e de Empresas, Doutor Beto
Cordeiro, participou de 1 a 2 de Fevereiro corrente, em representação do
Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE), no Seminário de
Gestores de Estatísticas Macroeconômicas, que teve lugar em
Joanesburgo, Africa do Sul.
O evento foi organizado pelo Centro Regional de Assistência Técnica do
Fundo Monetário Internacional (FMI) para África Austral (AFRITAC)
no âmbito do seu programa de capacitação regional.
Indicadores em flash
População, 2017 (Resultados Preliminares)

+ 28 872 209

Esperança de Vida à Nascença, 2017 (*)

> 54,4

Taxas de Mortalidade Infantil, 2017 (*)

> 75.9

Taxa de Crescimento do PIB 2017

> 3,7%

PIB Per Capita USD 2016

> 411,28

Fonte: INE, Projecções, Anuais, da População Total Urbana/Rural 2007 - 2040
(*) Cálculo baseado na projecção demográfica 2017, antes da recolha censítaria

Índice de Actividade Económica (IAE)
Boletim Epidemiológico Semanal (BES)

Boletim sobre Mercados Agrícolas (BMA)
Índice Preço no Consumidor Beira (IPC - Beira)
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INE NO SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO DE ESTATÍSTICAS
MACROECONÔMICAS (Continuação)
Dentre os objectivos inscritos pelo AFRITAC no quadro do
evento, destaca-se a abordagem sobre o desenvolvimento e
fortalecimento da liderança estatística, bem como a criação
de condições para o apoio aos processos de melhoramento
das necessidades dos decisores, com vista a produção de
estatísticas relevantes em apoio ao desenvolvimento social e
económicos dos países participantes.

Neste contexto, o seminário abordou os seguintes temas: (i)
funções e responsabilidades de um instituto nacional de
estatística; (ii) demanda de estatísticas para formulação de
políticas; (iii) liderança estatística; (iv) padrões estatísticos;
(v) disseminação de dados e metadados; (vi) qualidade dos
dados; (vii) desenvolvimento de estratégias práticas; e (viii)
quadro de gerenciamento baseado em resultados do FMI.

XX

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

CONSELHO CONSULTIVO
ALARGADO DO INE

“

“

JUNTOS NA REFORMA INSTITUCIONAL,
DISCIPLINA FINANCEIRA E

MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

Local: Inhassoro
De: 22/02 Á: 24/02
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Índice Preço no Consumidor Nampula (IPC - NML)
Índice P. no Consumidor Nacional (IPC - NA)
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Clima Económico
CONFIANÇA DOS EMPRESÁRIOS NA ECONOMIA ENCERRA O ANO EM ALTA
O indicador do clima económico (ICE), que é a expressão
qualitativa da confiança dos empresários do sector real,
recuperou no quarto trimestre, ao registar um aumento
considerável se comparado com o terceiro trimestre de
2017. Este facto esteve em linha com as expectativas da
procura e de emprego que se apreciaram positivamente pelo
terceiro trimestre consecutivo. Estes dados foram revelados
recentemente pela Direcção de Estatísticas Sectoriais e de
Empresas (DESE).
A recuperação do ICE no trimestre em análise deveu-se,
sectorialmente, à avaliação favorável do indicador em todos
os sectores alvo do inquérito, com excepção dos sectores de
transportes incluindo a armazenagem e de comércio que se
avaliaram negativamente face ao trimestre anterior. Assim,
o indicador da perspectiva da procura continuou pelo
terceiro trimestre consecutivo em subida de forma ligeira,
facto favorecido pela apreciação positiva do indicador em
análise, nos sectores da produção industrial, de construção e
de outros serviços não financeiros, o que permitiu suplantar
as avaliações negativas da procura futura nos sectores de
transportes, de comércio e de alojamento e restauração no
mesmo período em análise.

perspectiva dos preços mostrou sinais de subida ao registar
um ligeiro aumento, tendo assim o seu saldo se situado
abaixo da média da sua série cronológica. Contribuíram
para esta previsão “altista” dos preços no período em análise,
as opiniões inflacionistas vinculadas às actividades de
transportes, construção, comércio e de outros serviços não
financeiros que suplantaram assim as convicções
deflacionistas registadas nos sectores de produção
industrial e de alojamento, restauração e similares no
mesmo trimestre de referência.
A DESE informa ainda que em média, 30% das empresas
inquiridas enfrentaram algum obstáculo no período entre os
meses de Outubro e Dezembro. Tal representa uma
redução de 2% de empresas em dificuldades face ao
trimestre anterior. Os sectores de construção (48%), de
transportes (32%) e produção industrial (31%)
continuaram com maior proporção de empresas em mau
ambiente de negócios. Os sectores de outros serviços, com
22%, de comércio com 23% e de alojamento, restauração e
similares com 25% registaram as mais baixas proporções de
empresas com constrangimentos.

De acordo com a DESE, entre os meses de Outubro e
Dezembro, o indicador de perspectiva de emprego
consolidou a trajectória de três trimestres positivos que vem
registando, ao incrementar num ritmo ligeiro face ao
trimestre anterior, tendo por isso o nível do seu saldo se
situado próximo da média da respectiva série temporal. Essa
perspectiva favorável do emprego deveu-se às avaliações
abonatórias de possibilidades futuras de emprego em todas
as actividades inquiridas, excepto o ramo de construção que
caiu em terreno negativo no período de referência.
No quarto trimestre ora em análise, o indicador de
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FORTALECER CAPACIDADES DE PRODUÇÃO ESTATÍSTICA

Século XXI (PARIS21). O INE de Moçambique, foi
representado pela Engenheira Marta Chaquisse, chefe de
Departamento de Planificação e Coordenação Estatística.
5
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- Recomenda reunião de peritos da OCI
Tendo como foco o fortalecimento da capacidade dos
Institutos Nacionais de Estaística dos países membros da
Organização da Coferência Islâmica (OCI), de produzir
estatísticas de alta qualidade, bem como incentivá-los no
sentido de buscarem benifícios junto do Mecanismo de
Revisão de Pares com vista ao fortalecimento dos seus
sistemas estatísticos, decorreu em finais de Dezembro em
Ancara, Turquia, um Workshop sobre Mecanismos de
Revisão de Pares para os Institutos Nacionais de Estatísticas
dos Países Membros da Organização da Coferência
Islâmica (OCI).
Reunindo 27 representantes de Institutos Nacionais de
Estatística de 25 países membros da OIC nomeadamente,
Afeganistão, Albânia, Bangladesh, Camarões, Chade, Costa
do Marfim, Egito, Gabão, Gâmbia, Irã, Jordânia,
Cazaquistão, Kuwait, Quirguistão, Malásia, Marrocos,
Moçambique, Níger, Palestina, Arábia Saudita, Senegal,
Tunísia, Turquia, Uganda e Uzbequistão e 11
representantes de 4 organizações internacionais (o
Eurostat, PARIS21, a Comissão da União Africana (AUC) e
SESRIC, o evento foi organizado pelo Centro de Pesquisa e
Treinamento Estatístico, Econômico e Social para Países
Islâmicos (SESRIC), em coordenação e parceria com os
escritórios das Estatística das Comunidades Européias
(Eurostat) e das Estatísticas para Desenvolvimento no
Publicações para Março

De entre os temas abordados no encontro, destaque vai para
a contextualização do Programa de Revisão de Pares nos
Institutos Nacionais de Estatísticas incluindo a
apresentação dos resultados do inquérito sobre revisão de
pares, a condução do mecanismo da Revisão de Pares
realizada pelas Organizações Internacionais (Eurostat,
Paris 21 e African Union Comission) e a partilha de
experiências dos países participantes sobre a condução do
mecanismo da Revisão de Pares. Os organizadores da
iniciativa defendem que o fortalecimento dos processos de
produção de estatísticas de qualidade está intrisecamente
ligado a compreensão dos mecanismos de revisão de pares,
daí a importância da sua contextualização, condução e
finalmente, o conhecimento sobre a forma como ele deve
ser conduzido.
Durante a abordagem do capítulo sobre a contextualização
do Programa de Mecanismos de Revisão de Pares nos INE
da OIC, foi destacado que através do mecanismo de revisão
de pares, pretende-se a credibilização e a confiabilidade dos
Sistemas Nacionais de Estatística, contribuindo-se deste
modo para o fortalecimento da capacidade do sistema de
produzir estatísticas de alta qualidade.

Indicadores Económicos Financeiros das Empresas (IEFE)
Índice de Produção Industrial (IPI)

Índice Preço de Produção Industrial (IPPI)
Caderno de Informação Rápida (CIR)
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As revisões de pares na estatística
Os processos de revisão de pares são feitos pelo organismo
que centraliza a disseminação das estatísticas na Europa, o
Eurostat, pelo consórcio Paris 21 e pela Comissão da União
Africana. No primeiro caso baseia-se na estrutura e nos
procedimentos das avaliações parciais do Sistema
Estatístico Europeu e é concebido para países candidatos e
países com um sistema estatístico desenvolvido.
Os objetivos dessas avaliações têm como finalidade
determinar a conformidade dos Institutos Nacionais de
Estatística, de acordo com os princípios do Código de
Práticas das Estatísticas Europeias; avaliar o papel de
coordenação dos Institutos Nacionais de Estatísticas no
sistema estatístico e destacar práticas que contribuam para
promover a cooperação, entre outros aspectos.
A Revisão, no quadro do consórcio Paris 21 tem por
objectivo principal, promover boas práticas de governação
dentro dos Sistemas Estatísticos Nacionais, promover a
Organização, Planeamento Estratégico, Prestação de
serviços aos usuários, Financiamento e Sustentabilidade. A
revisão de pares junto dos Institutos Nacionais de
Estatística dos países Africanos foi lançada pela Comissão
Econômica para África das Nações Unidas e tem em vista
garantir a partilha de experiências relativas a boas práticas
nos processos de produção e disseminação da informação
estatística.

Publicações para Março

Boletim Estatístico Mensal (BEM)
Boletim Epidemiológico Semanal (BES)

Boletim sobre Mercados Agrícolas (BMA)
Índice Preço no Consumidor Beira (IPC - Beira)
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SADC
MAIORIA DOS PAÍSES REGISTOU AUMENTOS NAS TAXAS DE INFLAÇÃO
EM OUTUBRO
A maioria dos Estados Membros da SADC registou
aumentos na taxa de inflação mensal, em Outubro de 2017,
com excepção do Botswana, Seychelles, Tanzânia e Zâmbia,
que registaram quedas de 0,1%, 0,1%, 0,1% e 0,7%,
respectivamente. O maior aumento foi registrado pela RDC
(3,6%), seguido por Angola (2,8%). Estes dados foram
tornados públicos através da publicação SADC
Harmonised Consumer Price Indices, referente ao passado
mês de Outubro.

Inflação anual por divisões
No que diz respeito às divisões principais da Classificação
de Consumo Individual por Finalidade (COICOP), três
divisões registaram uma inflação anual inferior à média
regional, de 10,4%, em Outubro de 2017, em relação a
Outubro de 2016. Estas divisões incluem Transportes
(5,3%), Comunicações (6,2%), e Alimentos e Bebidas não
alcoólicas (8,6%). As restantes divisões registaram taxas de
inflação anuais acima da média do SADC, de 10,4%, com a
categoria de despesas "Serviços Diversos e Serviços", a
registarem o maior aumento, correspondente a18,5%.

Inflação mensal por divisões
Todas as divisões acima indicadas registaram aumentos na
inflação mensal, em Outubro de 2017, com excepção da
categoria "Educação", que permaneceu no estágio em que se

Publicações para Março

encontrava na observação anterior. A categoria de despesas
"Diversos bens e serviços" registou o maior aumento,
correspondente a 1,3%.
Inflação anual por país
As taxas de inflação anuais referidas, respeitantes a
Setembro de 2017 nos Estados Membros da SADC,
indicam que três Estados-Membros continuaram
registando taxas de inflação acima de dois dígitos, desde
Janeiro de 2017: são eles: Angola (28,9%), República
Democrática do Congo (RDC) (49,1%) e Malawi (12,1%).
Enquanto isso a Zâmbia registou a menor taxa de inflação,
1,3%, em Outubro de 2017. Estes dados foram tornados
públicos através da publicação Índices Harmonizados de
Preços no Consumidor da SADC, referente ao mês de
Outubro.
Em relação aos restantes Estados Membros da organização,
as taxas de inflação anuais registadas apontam para 2,3%
para Botswana, Lesoto (5,5%), Madagáscar (8,3%),
Maurícias (4,3%), Moçambique (7,4%), Namíbia (5,5%),
Seychelles (2,8%), África do Sul (4,8%), Suazilândia
(5,2%), Tanzânia (5,1%) e Zimbabwe (2,1%).
De acordo com a publicação, em comparação com a taxa de
inflação média regional anual da região, que é de 10,4%, em
Outubro de 2017, doze Estados Membros da SADC
registaram taxas anuais abaixo da média regional, enquanto
três Estados Membros, a saber: Angola, RDC e Malawi,
registaram taxas superiores à média regional.

Índice Preço no Consumidor Nampula (IPC - NML)
Índice P. no Consumidor Nacional (IPC - NA)
Índice P. no Consumidor Cid. de Maputo (IPC - MPM) Ind. de Confiança e de Clima Económico (ICCE)

Boletim
Informativo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

N° 57

ANORAMA

Fevereiro 2018

Pagína

07

NECESSÁRIO ELEVAR O NÍVEL DE FIABILIDADE DA ESTRUTURA DE
PREÇOS

O Presidente do Instituto Nacional de Estatística (INE),
Dr. Rosário Fernandes desafiou a instituição que dirige a
cimentar as sinergias com o Ministério da Indústria e
Comércio, o Banco de Moçambique, assim como com
outras instituições relevantes, por forma a elevar o nível de
fiabilidade e aprimoramento da base de dados da estrutura
de preços e oferecer maior credibilidade ao cálculo dos
agregados macroecómicos integração do Sistema de
Contabilidade Nacional.
O Presidente falava recentemente na abertura de uma acção
de formação de um total de 35 técnicos das Delegações
Provinciais do INE, em matéria de recolha e tratamento de
informação sobre preços para o cálculo do Índice de Preços
ao Consumidor (IPC). Fernandes destacou na ocasião, a
importância da promoção da estruturação de tabelas de
preços em todas as capitais provinciais, distritais e Postos
Administrativos, em estreita colaboração com os governos
locais, municipais e organizações económicas e da
sociedade civil.
Nesta linha de visão estratégica, o mais alto responsável da
instituição instou-a a promover a expansão dos índices de
preços ao consumidor em todas as capitais provinciais
tendo como prazo-limite Junho de 2019; pois, tal é o papel
Publicações para Março

determinante desse factor, para o cálculo dos fenómenos da
inflação, estacionalidade e deflação de preços.
Foram ministradas durante a formação, matérias sobre a
Teoria e prática de compilação de produção do Índices de
Preços ao Consumidor, Produção do boletim local do IPC e
sobre Leitura e interpretação de índices e variações de
preços.
Beneficiando inquiridores, que são os responsáveis pela
recolha de informação nos mercados e estabelecimentos
comerciais, bem como chefes dos departamentos de
Estatísticas Económicas das Delegações Provinciais do
INE, a formação, teve a a duração de cinco dias e inscreve-se
no processo de actualização períodica do pessoal envolvido
na actividade de recolha de dados para a produção do IPC.
Terminada a a capacitação espera-se dos técnicos a
aquisição de competências para o melhoramento dos
processos de recolha tratamento da informação sobre
preços observando de forma rigorosa a metodologia
definida, a produção da publicação mensal do IPC e melhor
leitura e interpretação correcta dos resultados apurados e
publicados.

Índice Preço no Consumidor Nampula (IPC - NML)
Índice P. no Consumidor Nacional (IPC - NA)
Índice P. no Consumidor Cid. de Maputo (IPC - MPM) Ind. de Confiança e de Clima Económico (ICCE)
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INCAM
INQUÉRITO PILOTO REALIZADO COM SUCESSO
Terminou com sucesso a recolha de dados na Província de
Maputo, no quadro do inquérito-piloto, de preparação do
Inquérito Nacional sobre as Causas de Mortalidade
(INCAM). A operação, que teve lugar em Dezembro
último, decorreu nos Distritos de Boane, Matola e Manhiça,
designadamente nos Bairros Eduardo Mondlane, e
Gueguegue e Boane Sede, Ndlavela e 1º de Maio e Maluana,
Manhiça Sede e 3 de Fevereiro, respectivamente.
Informações recolhidas junto de responsáveis da Direcção
de Censos e Inquéritos do INE, indicam que o inquérito
consistiu na realização das chamadas entrevistas de autópsia
verbal, abrangendo um total de 562 inquiridos. A consulta
serviu igualmente para a testagem do aplicativo informático
a ser usado no registo dos dados recolhidos durante a
realização do inquérito nacional.
As estatísticas sobre as causas de mortalidade são essenciais
para a medição das condições sanitárias e do bem-estar da
população. Todavia, a falta de informação fiável,
particularmente sobre as causas de morte, constitui um
problema comum na maioria dos países em
desenvolvimento. Para os países onde os sistemas de
estatísticas vitais não funcionam (ou funcionam com
limitações), os censos populacional assumem-se como uma
oportunidade única para criar um marco amostral que
permita estudar as causas de mortalidade à escala nacional.
É, pois, na esteira de procura de respostas para colmatar a
lacuna, que após o censo populacional de 2017 o INE se
prepara para a realização de uma operação de consulta com
vista a apurar as causas de mortalidade no País. O último
INCAM decorreu entre 2007 e 2008, tendo sido realizado
em colaboração com o Ministério da Saúde contando ainda
com a assistência técnica da MEASURE Evaluation, CDC e
do Bureau de Censos dos Estados Unidos da América e com
financiamento da USAID e do UNICEF. Durante a referida
pesquisa foram visitados pelos inquiridores, 17.000
agregados familiares.
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Indicadores Económicos Financeiros das Empresas (IEFE)
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DIRECÇÃO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, VITAIS E SOCIAIS (DEMOVIS)

Maria Alfeu
Técnica Demográfica

 2000 e 2001 - Monitora de várias disciplinas (Bases

Maria Alfeu
Naturalidade: Mapanguela - Massinga
Data de nascimento: 28 de Março de 1974
Nacionalidade: Moçambicana.

técnico – económicas em Geografia, Demografia e
Geografia da População) do Curso de Geografia na
Universidade Eduardo Mondlane.
 2000 a 2004, Membro colaborador do Grupo
Técnico Multsetorial de luta contra HIV/SIDA em
Moçambique.
 2000 a 2004, Auxiliar de investigação no Centro de
Estudos de População da Universidade Eduardo
Mondlane
 2002 a 2004 – Assistente estagiária de várias
disciplinas (Demografia, Geografia da população e
dos povoamentos, Planeamento urbano,
População e desenvolvimento e seminário de
especialização I e II) na Universidade Eduardo
Mondlane

Percurso académico – ensinos primário, secundário,
superior
 1983 a 1987- Ensino primário (EP1) na Escola

Primária de Rio das Pedras _ Massinga
 1988 e 1989- Ensino primário (EP2) na Escola

Primária do 2º Grau “3 de Fevereiro” - Cidade de
inhambane
 1990 a 1992- Ensino Secundário (ESG1) na Escola

Secundária Emília Daússe - Cidade de inhambane
 1993 e 1994 - Ensino Secundário (ESG2) na Escola

Pré-Universitária de Xai-Xai - Gaza
 1996 a 2001- Ensino Superior na universidade

Eduardo Mondlane
Especialidade
 Licenciatura em Geografia
Percurso profissional
 2000 a 2011 - Professora da disciplina de Geografia
na Escola Secundária Eduardo Mondlane
(Delegada de disciplina)
Publicações para Março

Ingresso no INE
2004 – Ingresso ao INE, na DEMOVIS
(Departamento de Estudos Demográficos) como
Técnica Superior de Demografia
Como caracteriza o papel do INE?
O INE como órgão de produção de estatísticas
oficiais, tem um papel determinante na planificação e
na monitoria dos programas de desenvolvimento do
país, bem como no fornecimento de bases para a

Boletim Estatístico Mensal (BEM)
Boletim Epidemiológico Semanal (BES)

Boletim sobre Mercados Agrícolas (BMA)
Índice Preço no Consumidor Beira (IPC - Beira)
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DIRECÇÃO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, VITAIS E SOCIAIS (DEMOVIS)
há ainda muito trabalho que deve ser feito no sentido
de divulgar o que o INE pode oferecer. Muitos
conhecem o INE como aquela instituição que recolhe
dados porque é vista no terreno a fazer isso, mas, falta
ainda um mecanismo adequado de fazermos com que
estes dados voltem àquelas pessoas que as forneceram
mas, já em forma de indicadores e incutirmos dessa
forma a cultura estatística na população no geral.
moçambicano.

Sua participação nos censos da população
2006 e 2007 - Membro do Gabinete Central do
recenseamento Geral da População e Habitação de 2007 –
Comissão de Capacitação
2016 e 2017 - Membro do Gabinete Central do
recenseamento Geral da População e Habitação de 2017 –
Comissão de Métodos e Análise

Como caracteriza a importância da estatística?
A estatística é muito importante na medida em que é através
dela que se consegue estabelecer um retrato da realidade
socioeconómica e demográfica do país e ou de qualquer
lugar, permitindo assim uma maior eficiência na aplicação
dos recursos públicos com vista ao bem-estar e melhoria das
condições de vida da população. Por um lado, é impossível
fazer uma planificação adequada sem dados estatísticos
fiáveis; por outro, é através da estatística que se pode fazer a
monitoria dos diferentes programas de desenvolvimento
numa região.

Os desafios do Censo 2017
O desafio que nos espera, falo especialmente da minha área
de trabalho, é o de analisar os dados, produzir quadros e
relatórios de análise contendo indicadores sóciodemográficos que descrevem os diferentes níveis
administrativos do nosso país. O outro desafio, não menos
importante, será o de convencer aos nossos utilizadores de
dados estatísticos que, apesar dos constrangimentos que se
verificaram ao longo do processo – refiro-me
concretamente às manifestações que se verificaram durante
a capacitação do pessoal de campo a todos os níveis e
durante a recolha de dados, os nossos
dados continuam com a mesma elevada
qualidade que sempre os caracterizou.
Lições do Censo 2017 que podem
ser úteis para futuras operações
estatísticas do género
Uma das grandes lições que se pode
tirar deste processo é de que logo desde
o inicio da operação deve haver muita
clareza em relação aos procedimentos
administrativos. Particularmente no
capítulo dos processos de recrutamento
do pessoal – formadores,
recenseadores, contrioladores, etc.
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DIRECÇÃO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, VITAIS E SOCIAIS (DEMOVIS)
Importância das projecções da população
Enquanto os Censos acontecem de 10 em 10 anos e fazem o
retrato real da população num momento exacto, as
projecções fazem uma previsão do tamanho e composição
da população durante um período mais longo. Por outras
palavras, as projecções auxiliam no conhecimento e na
quantificação de demandas futuras em diversas áreas, tais
como: educação, saúde, acção social, etc. O facto de se
projectar a população para um período que vai além das
datas dos próximos censos, não significa uma antecipação
dos seus resultados. O facto é que para fins de planificação é
recomendável dispor de dados estatísticos para um período
mais ou menos longo.

indicadores enquanto não se realizam os censo
populacionais, portanto, depois de 10 anos que é o período
que intermedeia dois censos. Por outro lado, os inquéritos
permitem fazer um estudo aprofundado de determinadas
características da população. Por exemplo, quando se
pretende saber sobre situação de emprego, é mais
recomendável fazer-se um inquérito específico sobre a força
de trabalho. Os inquéritos são mais baratos
comparativamente aos Censos, uma vez que não cobrem
toda a população mas, a qualidade dos seus dados é igual se

Entretanto, o que os nossos usuários não entendem, é que
quanto maior for o nível de detalhe geográfico, demográfico
e temporal, menos precisas as projecções se tornam. Temos

Qual foi o momento mais marcante na sua carreira
como funcionária do INE?
O momento mais marcante foi durante o Censo de 2007.
Fui destacada para apoiar a província de Gaza a partir da
formação dos formadores locais até à recolha de dados.
Durante a recolha de dados fui escalada para apoiar o
distrito de Chicualacuala, onde fiquei durante 15 dias sem
nenhuma comunicação (o distrito na altura não tinha
nenhuma rede de telefonia móvel). Na mesma altura tive
que ir, acompanhada pelos formadores regionais, recensear
a população de uma comunidade que havia sido esquecida
durante a actualização cartográfica. Trata-se da
comunidade de Makhandezulu, no interior do Parque do
Limpopo.

sido solicitados por exemplo a produzir projecções de
população a nível dos postos administrativos, bairros ou
localidades. Este é um grande desafio para INE, uma vez que
até então, o método usado para a produção das projecções
(método das componentes), só nos permite produzir uma
projecção com um nível de precisão aceitável apenas até ao
distrito.
Sua participação nos inquéritos intercensitários
2004/5 - Participação no Inquérito Integrado a Força do
trabalho (IFTRAB 2004/5)
2008/9 e 2014/15 - Participação nos Inquérito sobre o
Orçamento familiar
2011- Participação no Inquerito Demográfico e de saúde
IDS Plus2011
Importância dos inquéritos intercensitários
Os inquéritos inter-censitários são muito importantes na
medida em que são eles que garantem a disponibilidade de
Publicações para Março

não mesmo superior à dos Censos, por causa da elevada
qualificação dos inquiridores quando comparados com os
recenseadores.

Outro momento que me marcou foi a primeira vez que parei
na frente de uma sala cheia de usuários, alguns dos quais
meus docentes, para apresentar os resultados do Inquérito
Demográfico de Saúde (IDS 2011). Foi um grande desafio
para mim. Eu já tinha dado aulas por muitos anos mas nunca
tinha estado na frente daquele tipo de auditório e para falar
em nome do INE.

Índice Preço no Consumidor Nampula (IPC - NML)
Índice P. no Consumidor Nacional (IPC - NA)
Índice P. no Consumidor Cid. de Maputo (IPC - MPM) Ind. de Confiança e de Clima Económico (ICCE)

Boletim
Informativo

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA

N° 57

ANORAMA

Fevereiro 2018

FOTOTECA

Pagína

12

Gabinete de Imprensa

Vice - Presidente para aréa Demografica Manuel Gaspar, Presidente Rosário Fernandes e o Vice - Presidente para aréa Economica Valeriano Levene

Constituição do Comité de Parceria: INE, Suécia, Noruega, FNUAP, Itália, Canadá, União Europeia, Banco Mundial, USAID, UNICEF, DFID, PNUD, FMI, FSDMOÇ

Director Nacional - Azarias Nhanzimo, Director Nacional Adjunto - Adriano
Matsimbe, Chefe de Repartição - Raul Cumbe, Director Nacional - Beto Cordeiro
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VAMOS TODOS CONTAR MOÇAMBIQUE
RESULTADOS PRELIMINARES, CENSO 2017 E DEFINITIVOS DE 2007 E 1997

e

TANZÂNIA

a

2017

1997

i

N

756.287
370.155
386.132
6

Cabo Delgado
L

q

a

g

o

ZÂMBIA

1997

u

s

2007

a

s

2017

HM- 1.865.976 1.170.783
H906.680
575.280
M959.296
595.503
D14
9

2007

HM- 2.333.278 1.606.568 1.287.814
H- 1.131.236
777.755
623.332
M- 1.202.042
828.813
664.482
D28
19
16

MALAWI

i

Niassa

2017

2007

2017

1997

2007

1997

HM- 6.102.867 3.985.613 2.975.747
H- 2.941.344 1.966.886 1.479.925
M- 3.161.523 2.018.727 1.495.822
D75
49
37

b

HM- 2.764.169 1.783.967 1.144.604
H- 1.349.992
868.282
548.930
M- 1.414.177
915.685
595.674
D27
18
11
Lago Chirua

Nampula

Tete
Albufeira de Cahora Bassa

2007

1997

m

2017

HM- 5.110.787 3.849.455 2.891.809
H- 2.422.399 1.858.370 1.402.249
M- 2.688.388 1.991.085 1.489.560
D49
37
28

a

Zambezia
ç
2017

1997

2007

HM- 1.911.237 1.412.248 974.208
H915.621
677.523 465.942
M995.616
734.725 508.266
D31
23
16

o
2017

HM- 2.221.803 1.642.920 1.289.390
H- 1.071.830
799.751
628.747
M- 1.149.973
843.169
660.643
D33
24
20

Manica
ZIMBÁBWÈ

1997

2007

M

e

Sofala

Niassa
Cabo Delgado
Nampula
Zambezia
Tete
Manica
Sofala
Inhambane
Gaza
Maputo
Cidade de Maputo
MOÇAMBIQUE

2017

2007

Total
AE
4.620
5.840
14.125
13.708
6.342
4.006
5.435
3.596
3.500
5.063
2.271
68.506

Total
AC

Resultados Preliminares, censo 2017
População
Total

Homens

Mulheres

1.696 1.865.976
906.680
959.296
2.180 2.333.278 1.131.236 1.202.042
4.903 6.102.867 2.941.344 3.161.523
5.128 5.110.787 2.422.399 2.688.388
2.413 2.764.169 1.349.992 1.414.177
1.411 1.911.237
915.621
995.616
1.895 2.221.803 1.071.830 1.149.973
1.273 1.496.824
687.102
809.722
1.297 1.446.654
666.656
779.998
1.518 2.507.098 1.178.487 1.328.611
665 1.101.170
529.510
571.660
24.379 28.861.863 13.800.857 15.061.006

Densidade
(Hab/Km²)

14
28
75
49
27
31
33
22
19
96
3.671
36

l

d

16
17
23
22
15
12
13
14
14
8
7
161

Total
Total Local/
Postos
Bairros
Adm.
45
116
56
165
72
254
57
315
36
136
37
140
38
125
26
118
50
160
29
125
0
63
446
1.717

Total de
Distritos

Província

2017

2007

1997

1997

a

HM- 1.496.824 1.271.818 1.123.079
H687.102
565.484
491.242
M809.722
706.334
631.837
D22
19
16

2017

2007

1997

HM- 1.446.654 1.228.514 1.062.380
H666.656
548.777
456.909
M779.998
679.737
605.471
D19
16
14

n

Inhambane

Gaza

HM- 28.861.863 20.252.223 15.278.334
H- 13.800.857 9.746.690 7.320.948
M- 15.061.006 10.505.533 7.957.386
D36
25
19

MOÇAMBIQUE

ÁFRICA DO SUL

Legenda
2007

1997

HM- 2.507.098 1.205.709 806.179
H- 1.178.487
576.012 379.789
M- 1.328.611
629.697 426.390
D96
46
31

Maputo
SWAZILÂNDIA

a

2017

2017

C

2007

1997

HM- 1.101.170 1.094.628 966.837
H529.510
532.570 473.728
M571.660
562.058 493.109
D3.671
3.649
3.223

Cidade de Maputo

Limite do País

HM - Homens e Mulheres

Limite de Província

H

Linha da Costa

M

- Mulheres

D

- Densidade

Adm - Administrativo

- Homens

Local - Localidade

0
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