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INE leva de volta os mapas usados no Censo 2017 às estruturas
de base


Inhambane testemunha arranque da iniciativa

No quadro do seu programa de disseminação dos produtos do censo
2017, o INE, através da Direcção de Censos e Inquéritos iniciou um
périplo pelo País, com a finalidade de levar às estruturas locais, os mapas
cartográficos do Censo 2017. O objectivo da iniciativa é “devolver” aos
161 distritos, 443 Postos Administrativos e 1724 Órgãos Executivos de
Recenseamento (Localidades, Bairros da Cidade e Vilas), os mapas
utilizados durante a realização do IV Recenseamento Geral da População
e Habitação, operação estatísticas que teve lugar em Agosto de 2017.
O arranque desta actividade ocorreu recentemente, tendo sido escalados
os Distritos de Zavala e Inharrime, na Província de Inhambane. Em
Zavala, primeiro destino, o INE, cuja missão foi liderada pela Delegada
Provincial, Janeth Migano, foi recebida por representantes da estrutura
local, nomeadamente o Administrador do Distrito, Chefes dos Postos e
das Localidades.
No acto da apresentação e recepção dos produtos, Inácio Jona,
Cartógrafo e responsável pelo pré-censo na província de Inhambane, fez
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uma explicação sobre os elementos integrantes dos mapas. Deu
igualmente a conhecer o tamanho da população para cada segmento da
divisão administrativa.
Durante a a explanação, o técnico deixou claro que os mapas são fruto da
actividade conjunta entre o INE e as estruturas locais, por isso, o INE
achou por bem devolve-los aos respectivos "donos".

Reagindo a apresentação e recepção dos mapas, o Administrador e outros
representantes locais, manifestaram-se surpresos, pois não sabiam que o
INE dispõe destes produtos representando todas as suas unidades de
gestão com dados do censo associados.
"Nos estávamos habituados a ter a informação dos Censos em tabelas e
não pensávamos em ter as nossas aldeias, localidades retratadas em
mapas censitários" – disse o Administrador. Num outro desenvolvimento,
o mesmo responsável viu nos mapas um instrumento essencial de apoio a
planificação e gestão do território, bem como para o próprio
conhecimento, visto que neles estão representados os limites, a
toponímia, as vias de acesso, os estabelecimentos de ensino, as unidades
sanitárias, as áreas habitadas, as fontes de abastecimento de água, os
rios, as antenas de telefonia, entre outros serviços. Por seu turno, o
Presidente da Autarquia de Quissico, solicitou a produção e
disponibilização dos mesmos intrumentos, para facilitar a gestão do
território do município.
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Já no Distrito de Inharrime, o Chefe do Posto Administrativo da vila -sede,
convidou a brigada do INE para a Localidade Dongane, com o objectivo de
confrontar o mapa censitário com a realidade. Antes de receber o mapa, o
Chefe da Localidade disse que a sua área de jurisdição era composta por
nove subunidades e queria ver essas representadas. Nesta prova dos
nove, o INE “venceu e convenceu”.

Como nota de fecho, destacar que a entrega deste tipo de produtos
(mapas do Censo) é uma experiência pioneira na história do INE.
Além da entrega e ou devolução do produto aos co-produtores, o INE
pretende expor-se junto aos seus diferentes usuários com a perspectiva
de receber criticas e sugestões para melhorar a consistência na sua base
geoespacial.

v. 24 de Julho nº 1989, Caixa Postal 493, Maputo, República de Moçambique - Telef .: + 258 84 356 55 04 82 30 35 982 84 33 35 020
www.ine.gov .mz
You
Tube

