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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS PRELIMINARES 

IV RGPH 2017



Com elevada honra e sentido de orgulho nacional, o Instituto Nacional de Estatística (INE), 

apresenta aos estimados compatriotas e residentes, em todo o território nacional, os 

Resultados Preliminares de Recolha Estatística, referentes ao IV Recenseamento Geral da 

População e Habitação (RGPH) 2017, realizado de 1 a 15 do pretérito mês de Agosto.

O IV RGPH 2017, como os outros três que lhe antecedem - 2007, 1997 e 1980, desde a 

proclamação da independência nacional, foi um acontecimento magnânimo, pois se tratou 

de operação de recolha de Dados Soberanos, à escala nacional, os quais permitirão que 

tenhamos o acervo de informação sócio-demográfica e do parque habitacional, actualizada, 

como elementos indicativos para a formulação de políticas públicas, bem como de 

estruturação da base amostral  para a realização de inquéritos de índole vária, em cada dois 

Censos Gerais.

Em todos os Censos anteriores foram divulgados Resultados Preliminares, que se seguiram 

à divulgação dos Resultados Provisórios de Recolha Censitária, e que se antecedem à 

proclamação dos Resultados Definitivos.

Os Resultados Provisórios, são obtidos a partir da leitura genérica da recolha de campo, nos 

30 dias que antecedem o Inquérito de Cobertura, que têm a finalidade de gerir as 

discrepâncias de apuramento primário, a cargo dos Supervisores e Controladores Locais. 

Os gestores do Inquérito de Cobertura, quadros dirigentes e séniores do INE, são deslocados 

do Gabinete Central do Recenseamento, sediado em Maputo, Os Resultados Provisórios 

sendo, em regra, muito genéricos e de elevada margem de dispersão, apenas garantem as 

balizas globais 
(por exemplo, tendência da massa demográfica, em número de habitantes), não oferecendo 

detalhes intermédios, nem indicadores específicos.

Os Resultados Preliminares, tornados públicos hoje, com referência ao dia 30 de Dezembro, 

têm, comparativamente aos Resultados Provisórios, a vantagem de corporizarem alguns 

detalhes, nomeadamente: 

" descentralização até ao nível do distrito, da população por sexo " média de pessoas por 

agregado familiar
" densidade demográfica e outros conexos. 

Os Resultados Preliminares constituem, por definição, o preview sincrético e a ante-câmara, 

dos Resultados Definitivos, porém sem se confundirem com estes. 

Comportando uma estratificação, mais detalhada que os Provisórios, os Resultados 

Preliminares, pela sua parcial desagregação e detalhamento de alguns indicadores, já 

poderão oferecer elementos seguros, para o desenho de projecções de politicas públicas, 

mormente nos domínios sócio-demograficos e de habitações particulares (não colectivas). 
As habitações particulares, de alojamento de agregados familiares, variam desde casa 

convencional (flat ou apartamento), parte de um edifício comercial, casa mista, casa-

comboio (Básica), casa improvisada, à palhota, conquanto sejam de ou para habitação.



Para efeitos de apuramento estatístico, entende-se por Agregado Familiar, todo o grupo de 

pessoas, ligadas ou não por laços de parentesco, vivendo na mesma habitação, e 

compartilhando as mesmas refeições (mesma mesa) e, de um modo geral, as despesas 

correntes.

Por outro lado, entende-se por População Residente, para efeitos censitários, as pessoas 

que moram habitualmente no Agregado Familiar, presentes ou não, no momento da 

entrevista do recenseador, desde que, em caso de ausência, o período fosse inferior a 6 

meses em relação ao dia do Momento Censitário (1 de Agosto de 2017). 

No apuramento preliminar, a contagem é nominal, extraida do apuramento de cada 

recenseador de campo, através das Fichas de Apuramento Preliminar (AP1), combinado 

com o Apuramento via SCO (Sistema de Controlo Operacional), aplicativo especificamente 

desenhado para operações censitárias, com a finalidade de facultar o registo diário de 

população residente recenseada, agregados familiares e número de habitações.

O aplicativo SCO, associado à tecnologia de Leitura Óptica (aplicável aos Resultados 

Definitivos), constituem as Grandes Inovações introduzidas no âmbito do IV RGPH 2017.

O Piloto de Outubro de 2016 e o IV RGPH de Agosto de 2017, foram realizados em ambiente 

de conjuntura político-militar e económico-financeira e social atípico, de limitação de acesso 

de comunicação com o hinterland ou áreas restritas, de restrição orçamental de 

funcionamento, de complexidade burocrática do Sistema de Pagamentos, e de ausência de 

um Sistema de Gestão de Estímulos de Produtividade e Competitividade, em Censos e 

Inquéritos, associado ao Sistema de Gestão de Riscos, então activado.

Tal combinação sinérgica estimularia os actores censitários do mais alto gabarito e 

experiência, com qualidades exímias de destreza, aprumo e  especialização, que o INE 

dispõe, como fundamento de capacitação contínua, durante os ensaios preparatórios, dos 

Gabinetes de Recenseamento, em toda a espiral de comando, até aos Órgãos Executivos 

Locais (OERs).

Os próximos Censos Gerais, deverão ter cobertura total do Orçamento do Estado, como de 

lei, e enfrentar Novos Paradigmas de abordagem da problemática da Escolha Óptima de 

Actores Censitários, a diferentes níveis, em particular os Locais.

Não obstante as adversidades e limitações de ordem vária, quer o Piloto 2016, quer o IV 

RGPH 2017, foram realizados com notável êxito, nos prazos previstos, e com a qualidade 

mínima exigida nas Boas Práticas Internacionais de exercício censitário.

De realçar que a Cartografia Digital só iniciou com o III Censo Geral 2007 (1980 - sem 

cartografia, 1997 - com cartografia analógica). O IV RGPH, como atrás referido, traz 

vantagem comparativa, com a inovação acrescida, e modernidade tecnológica (SCO e 

Leitura Óptica), implicando custos orçamentais acrescidos.

O custo global do Censo Geral 2017, mais do que duplicará, comparativamente ao III Censo 



Geral, se considerarmos toda a cadeia de processamento, desde a cartografia, até à 

disseminação e difusão dos Resultados Definitivos, situando-se em mais de 75 milhões de 

Usd, acumulados (2015/2019), dos quais mais de 65% já executados.

O  Instituto Nacional de Estatística (INE), expressa o seu mais profundo reconhecimento e 

gratidão:

?Aos Conselhos Provinciais do RGPH
?Aos Órgãos Delegados de Produção de Estatísticas Oficiais (ODINEs)
?Aos Membros do Gabinete Central do Recenseamento
?Aos Gabinetes Provinciais, Distritais e Locais de Recenseamento
?À Task Force de Gestão de Processamento de Dados do IV RGPH 2017
?Aos Supervisores, Controladores, Formadores, Recenseadores e Guias Locais
?Ao INGC e STAE
?As empresas de Logística e Transporte contratadas
?Aos Parceiros de Cooperação, em geral
?Aos Órgãos de Comunicação Social, em geral, 
?À Sociedade Civil em geral, e
?A Todos os Colaboradores em Geral, directa ou indirectamente envolvidos,

Pelo seu elevado sentido de protagonismo, e colaboração, mormente nos momentos mais 

críticos de exercício do Piloto de Outubro de 2016, e Cartografia Censitária continuada, 

além de Digitalização, Formatação das Áreas de Enumeração, Recenseamento 

propriamente dito, Inquérito de Cobertura, Pistolagem e Desmontagem, Logística e 

Transporte, até à triagem das Fichas de Apuramento no Centro de Processamento de 

Dados em Ricatla, Maputo.

A divulgação dos Resultados Definitivos, está programada, sob o Princípio de Pontualidade 

Estatística, para o dia 30 de Junho de 2018.

Este Comunicado de Imprensa, assinala a Divulgação Pública dos Resultados Preliminares 

do IV RGPH 2017, através de todos os Orgãos de Comunicação Social do Pais, hoje 

convidados. 

Continuação de Boas Festas e Ano 2018 Próspero
MUITO OBRIGADO

Minhas Senhoras, Meus Senhores, 
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