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CENSO PILOTOCENSO PILOTO  



 
Onde será o Censo Piloto? 

Foram seleccionadas apenas 7 províncias e será 

realizado em dois municípios das províncias de 

Luanda, Cunene, Cuando-Cubango, Cuanza 

Norte, Namibe e Uíge. 

Porquê que é importante a realização do 
Censo Piloto? 

O censo piloto, serve também para garantir uma 

correcta adequação dos questionários e 

respectivas instruções aos objectivos definidos 

para cada variável e unidade estatística, bem 

como da estrutura executiva criada para cumprir 

com os objectivos operacionais do Censo. 

Os Recenseadores 

Os recenseadores estarão devidamente 

identificados e uniformizados. Eles prestarão 

todos os esclarecimentos e eventual apoio no 

preenchimento dos questionários. Estarão 

acompanhados de um Supervisor que poderá 

intervir a qualquer momento sempre que 

necessário for. 

Não se esqueça que:  

A resposta aos Censos é, simultaneamente, 
um Dever  e um Direito de Cidadania.  

 
Tem como principal objectivo, permitir a 

organização da operação de recolha de dados no 

terreno, pondo à disposição dos agentes 

recenseadores, supervisores e responsáveis do 

GCC, documentos (fichas, cartas topográficas, 

croquis) correspondentes aos bairros onde irão 

trabalhar. Numa primeira fase o trabalho de 

Cartografia Censitária incidirá sobre todos os  

bairros das cidades, aldeias de Angola, que farão 

parte do Censo Piloto, funcionando com uma 

equipa em cada bairro.  

 

Porquê que é importante a Actualização 
Cartográfica? 

Porque ela vai permitir:  

- Inventariar o conjunto dos lugares habitados;  

- A cobertura exaustiva do território durante a 

operação da recolha propriamente dita.  

- A organização e planificação racional dos 

trabalhos de recolha;  

- A proporção do suporte logístico e em recursos 

humanos necessários para o conjunto da operação;  

 

Recenseamento Geral da  
População e Habitação-2013 

 

Em 2013, o Instituto Nacional de Estatística (INE), 

com o apoio do Governo, vai realizar o primeiro Re-

censeamento da População e Habitação (RGPH –

2013) no pós-independência. 

Censo Piloto 

O Recenseamento é uma grande operação, e como 

todas grandes operações precisam ser testadas, para 

que sejam um sucesso. Para isso o Gabinete Central 

do Censo (GCC) vai realizar durante o último tri-

mestre de 2012 o Censo-piloto. 

 

O que é o Censo Piloto? 

O Censo piloto é uma simulação completa da opera-

ção censitária. Visa testar toda a estrutura organizati-

va, logística e operacional preparada para o recense-

amento, desde os questionários na sua forma e con-

teúdo finais, até aos aplicativos informáticos e avali-

ação dos resultados.  

 

A cartografia censitária  

A cartografia censitária é a primeira operação de 

terreno a ser realizada no âmbito das actividades do 

recenseamento.  


