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Informação geral
Identificação
NÚMERO DE ID
moz-ine-censo-iii-2007-v1

Versão
DESCRIÇÃO DA VERSÃO
v1

Informação geral
RESUMO
O boletim do Censo 2007 recolheu um vasto leque de informação estatística no âmbito da população e habitação, assim
como a prática da actividade agro-pecuária e piscícola.
Considerando que a informação recolhida no censo oferece uma enorme possibilidade de produzir um conjunto diversificado
de quadros estatísticos, tornando-se bastante difícil, tanto em termos de custos como de tempo, fazer todos os cruzamentos
possíveis de variáveis e disponibilizar os respectivos dados. Ainda no intuito de facilitar o manuseio da informação censitária,
os resultados definitivos do Censo 2007 serão publicados numa série de 12 volumes, um para cada província, incluindo a
Cidade de Maputo e outro para o conjunto do País. Além disso, o Plano de Difusão prevê igualmente a publicação de outros
volumes de informação para Municípios, Distritos, etc. e de monografias analíticas. De acordo com o definido no Plano de
Difusão, os dados definitivos do Censo 2007 também serão publicados e disseminados através do site do INE (
www.ine.gov.mz <http://www.ine.gov.mz>),

Âmbito
NOTAS
No desenho do boletim do Censo 2007 procurou-se, na medida do possível, manter os conteúdos do Censo anterior com o
objectivo de garantir a comparabilidade dos dados. Além disso, para atender as novas demandas de informação, o boletim
do Censo 2007 nalguns casos expandiu os temas habituais e noutros incorporou novos, a saber:
Causas da deficiência física ou mental,
Condição de orfandade paterna,
Registo civil dos menores de 18 anos de idade e os motivos da falta do mesmo nos casos de resposta negativa civil,
Desagregação do nível de ensino superior mais elevado concluído,
Acesso à tecnologias de informação e comunicação e,
Mortalidade materna.
TOPICS
Tema

Vocabulário URL

2. CONCEITOS E DEFINIÇÕES i 2.1. ÂMBITO DO CENSO i 2.1.1 ÂMBITO POPULACIONAL i 2.1.2.
ÂMBITO GEOGRÁFICO i 2.1.3.ÂMBITO TEMPORAL i 2.2. ÂMBITO TEMÁTICO ii 2.2.1. AGREGADO
FAMILIAR ii 2.2.2. ESTADO CIVIL iii 2.2.3. DEFICIÊNCIA iii 2.2.4. EDUCAÇÃO iii 2.2.5. ACTIVIDADE
ECONÓMICA iii 2.2.6. FECUNDIDADE E MORTALIDADE vi 2.2.7. HABITAÇÃO vi 2.2.8 BENS DURÁVEIS E
ACESSO ÀS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO viii 3. QUADROS

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
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O IIIRGPH abrangeu todo o território nacional. De acordo com a divisão político administrativa de 1986, considerou-se como
população urbana aquela que reside nas 23 cidades e 68 vilas. Aquela que reside fora destas foi considerada como
população rural.
GEOGRAPHIC UNIT
O nivel mais baixo e Localidade mas o nivel mais baixo identificavel e Provincia
UNIVERSO
O Censo 2007 abrangeu todos os moçambicanos e todos os residentes no território nacional, bem como os temporariamente
ausentes.
As pessoas com residência em Moçambique foram classificadas como População Residente. Aquelas que no momento do
Censo se encontravam no território moçambicano foram consideradas como População Presente. Foram igualmente
enumeradas, e consideradas residentes, as pessoas temporariamente ausente por um período inferior a 6 meses.
Do mesmo modo, foram considerados como População Presente:
Os estrangeiros e outras pessoas que estavam em Moçambique no momento do Censo,
Os moçambicanos que residiam fora do País, e circunstancialmente estavam no território nacional no momento do Censo.
Não foram incluídas as pessoas que:
Nasceram depois das 0.0 horas do dia 1 de Agosto de 2007,
Faleceram antes das 0.0 horas do dia 1 de Agosto de 2007,
Diplomatas residentes nas embaixadas/representações.

Produtores e Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nome

Dependência

Instituto Nacional de Estatistica
OUTROS PRODUTORES
Nome

Dependência

Papel

Instituto Nacional de Estatistica

SEN

Produtor

FINANCIAMIENTO
Nome

Abreviação Papel

União Europeia, DFID, FNUAP, Banco Mundial, ASDI, Cooperação Australiana, USAID,
Cooperação Italiana, Cooperação Irlandesa e UNICEF

CI

Financeiro

Produção de metadado
METADADO PRODUZIDO POR
Nome

Abreviação

Dependência

Papel

IDENTIFICADOR DO DOCUMENTO DDI
DDI- MZ- RGPH 2007- V04
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Amostra
Ponderação
No desenho do boletim do Censo 2007 procurou-se, na medida do possível, manter os conteúdos do Censo anterior com o
objectivo de garantir a comparabilidade dos dados. Além disso, para atender as novas demandas de informação, o boletim
do Censo 2007 nalguns casos expandiu os temas habituais e noutros incorporou novos, a saber:
Causas da deficiência física ou mental,
Condição de orfandade paterna,
Registo civil dos menores de 18 anos de idade e os motivos da falta do mesmo nos casos de resposta negativa civil,
Desagregação do nível de ensino superior mais elevado concluído,
Acesso à tecnologias de informação e comunicação e,
Mortalidade materna.
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Formulários
No content available
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Recolha de dados
Datas de recolha de dados
Início
2007-08-01

Fim
2007-08-15

Período
N/A

Modo de recolha de dados
face-face
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Procesamento de dados
No content available
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Avaliação de dados
No content available
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Materiais relacionados
Questionários
[Censo 2007 questionario]
Título

[Censo 2007 questionario]

País

Mozambique

Idioma

Portuguese

Nome do arquivo q-censo-2007.pdf

Relatórios
III Recenseamento Geral da Populacoa e Habitacao
Título

III Recenseamento Geral da Populacoa e Habitacao

Data

2010-06-01

País

Mozambique

Idioma

Portuguese

Nome do arquivo censo-2007-relatorio.pdf
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