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"Os Censos de 2021
serão os últimos"
0 paradigma do autorretrato feito de dez em dez anos aproxima-se do fim. 0 INE
está a incorporar dados dos Registos, do Fisco e da Segurança Social que permitirão
uma atualização anual da informação. Em vez de uma foto desatualizada, será um filme.
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O inquérito estará

pronto no verão e o

projeto-piloto terá
início no próximo
ano. Em 2021, ar-

rancam os questionários pela inter-
nete as equipa vão paraoterreno. E
uma grande operação que não vol-
tará a repetir-se nos mesmos mol-
des porque o Instituto Nacional de

Estatística vai conseguir chegai- à in-

formação de outro modo.

Vou direto à polémica. Foi

criado um grupo de trabalho
pelo Governo para decidir se o

INE deveria integrar pergun-
tas nos Censos sobre a ques-
tão da etnia. Concluiu que sim

e estalou a polémica. Qual é a
opinião do INE?

Analisámos o relatório. Isso será

discutido na reunião do Conselho

Superior de Estatística. Notícias só

teremos depois. O conselho faz uma

recomendação, mas a última pala-
vra é sempre nossa.

E em termos de prazos?
Adecisão será tomada emjunho.
Poderá haver novas perguntas
em outras áreas?

É mais ou menos estável face ao

último. Nos censos tenta-se limitar
o número de questões.
Os Censos 2021 vão ser priori-
tariamente feitos pela inter-
net. Como foi há 10 anos?

Há 10 anos tivemos uma taxa de

resposta pela internet de 50%, o que
foi muito bom para primeira expe-
riência. No último teste que fizemos

em 2018 deu uma taxa de respostas
de 80%. Vamos ver.

Quem não souber responder
pela internet será contactado?

Sim, têm sempre o papel. Além
disso, como é um censo da popula-

ção e também da habitação, é sem-

pre preciso ir ao local.

Mas então têm de ir a todas as

casas à mesma?
Se, por exemplo, um recensea-

dor chega a um edifício e sabe que
todas as pessoas naquele edifício já
responderam, então não vai às ca-

sas, limita-se a registar as caracte-
rísticas do edifício e está feito.
Não precisa de contactar dire-
tamente com as pessoas.

Exatamente. Se não houver res-

postas, tem de se ir a casa das pes-
soas. Por exemplo, pode haver um

aloj amento onde não há resposta ao

questionário. Isso pode estar rela-
cionado com o facto de estar deso-

cupado. E também temos de saber

isso. Qual é a forma de ocupação de

determinado alojamento. Claro que
no futuro... Este será provavelmen-
te o último censo nestes moldes

porque estamos a trabalhar num
censo que será administrativo e em
contínuo. Estamos a trabalhar na

junção de várias bases de dados ad-

ministrativas para chegar à infor-

mação que é obtida pelo censo no
formato atual.
Quando diz dados administra-
tivos são da administração tri-
butária...

Em primeiro lugarvêm do Ins-
tituto do Registo e Notariado, do

Cartão do Cidadão. Isso dá-nos a es-

pinha dorsal porque temos a iden-

tificação. Depois temos os dados da

Segurança Social e da Autoridade
Tributária. Essas são as principais.
Temos dados da Caixa Geral de

Aposentações, do Serviço de Es-

trangeiros e Fronteiras (SEF), por-
que o que está no Cartão de Cida-
dão não é a população residente.

Depois, temos de procurar indícios
de residência. Temos de reconstruir

as famílias. Temos, por exemplo, as

bases do Ministério da Educação.

Deixará de ser precisa uma

grande operação de censos?

Exatamente. O objetivo é esse e

devemos chegar lá em 2024. 0 obje-
tivo é chegar o mais depressa possí-
vel.

Neste momento já usam infor-

mação administrativa?
Já usamos. Já temos alguns re-

sultados que têm sido divulgado em
fóruns mais restritos, mais técnicos

ou lá fora, no âmbito do sistema es-

tatístico europeu.
No decreto publicado no mês

passado já falava na intenção
de atualizar anualmente a in-

formação dos Censos 2021.
Exatamente. Teremos essa in-

formação. Até termos criado o que
chamamos de Infraestrutura Nacio-
nal de Dados - e esse é um dos pro-
jetos principais - porque tenho ali a

espinha dorsal com as característi-

c a s -

-base da população. Depois posso,
na Segurança Social, ter os rendi-
mentos do trabalho. Na Autoridade
Tributária tenho outras formas de

rendimento. Portanto consigo criar
estatísticas sociais e das famílias com

potencial, tudo coisas que até há

pouco tempo só conseguíamos por
inquérito.

Mas a natureza dos dados é

muito diferente... Dará respos-
tas necessariamente diferentes

das obtidas por inquérito.
Para isso é que serve a metodo-

logia, para compatibilizar. Isso tem
sido estudado. O Censos 2021 é o

grande teste para o censo adminis-

trativo, que chamamos abase da po-
pulação residente. Porque tenho o

censo com as respostas que as pes-
soas deram e depois tenho ao lado o

censo administrativo, que ainda está

em teste. Posso comparar uma coisa

com a outra. Até agora, os Censos

dão-nos uma fotografia de um perío-
do, habitualmente a semana de refe-

rência é em março. Na semana se-

guinte está desatualizado. No futuro



vamos conseguir atualizar isso ao

longo do tempo.

0 desejo de o I NE aceder a da-
dos administrativos chocou

durante muito tempo com al-

guma intransigência e descon-

fiança dos organismos do Es-

tado. Neste momento essa

questão está pacificada?
Temos um protocolo assinado

com a AT, que tem sido um excelen-

te exemplo, tem um protocolo aber-

to que pode ser revisto com alguma

regularidade, porque as nossas ne-
cessidades também vão mudando.
Eles entendem o valor daquela infor-

mação e estão seguros porque eles

também têm o seu próprio sistema

fiscal. Há outras instituições que,

apesar de terem também uma gran-
de responsabilidade sobre os dados,
têm uma abordagem mais cautelo-

sa, que nós percebemos. Da Seguran-

ça Social (SS), ainda precisamos de

mais informação, claramente.

Aí não há protocolo?
Temos um protocolo, mas não

chegapara as nossas necessidades.

Mas porque é que não vão
mais longe no protocolo? É por
deficiências informáticas da

Segurança Social ou por haver
resistências?

É preciso dialogar. Nós entende-

mos do lado das instituições, ainda

por cima agora com a RGPD, que
hajapreocupações.
0 Regulamento Geral de Pro-

teção de Dados tem criado
barreiras ao vosso trabalho

de recolha de dados?

Nósjácumprimosaproteçãode
dados, o regulamento veio obrigar a

limar arestas, designadamente na

parte que toca a recursos humanos

e contratos - isso é comum a todas

as organizações. Claro que temos de

ir aumentando os nossos níveis de

proteção porque vamos tendo ou-
tras fontes de informação. Mesmo
sem o RPGD nós iríamos continuar

a melhorar os sistemas de proteção
de informação.
Está a dizer que o RGPD au-
mentou os níveis de resistên-
cia das entidades a partilha-
rem dados como INE?

Bom, é verdade que tem lá as ex-

ceções para os fins estatísticos e in-

vestigação científica e histórica, mas
eu tento por vezes colocar- me do

lado de um responsável da Seguran-

ça Social ou do IRN e percebo os re-
ceios. Exige mais trabalho do nosso

lado em explicar como os dados vão

ser usados, quais são as medidas de

proteção, qual é o valor daquela in-

formação, explicar que é para pro-
duzir estatísticas, não é para outro
fim. Não é para seguir as pessoas, não

é para seguir empresas. Isso é que
tem de ficar claro.
Mas os dados administrativos
não são perfeitos. Se quiser-
mos saber o número de des-

empregados...
Sim, essa é daquelas variáveis

em que os dados administrativos não

chegam...

Aí é só com inquérito?

Sim, mas pode ser muito mais
leve. Só precisamos de ir àquelas va-
riáveis em que não conseguimos ob-

ter essa informação noutra fonte. ¦
PERFIL

Atravessou
a rua para
presidir o INE
Para chegar a presidente do Ins-

tituto Nacional de Estatística,
em Janeiro de 2018, Francisco
Lima só teve de atravessar a

rua. Antes trabalhava no vizi-
nho Instituto Superior Técnico

(IST). Reservado, mas de trato
amável, é bem evidente na con-

versa o seu entusiasmo pela es-

tatística, que combina também
com o seu currículo. Licenciado

em Economia pela Universida-
de Nova de Lisboa em 1993,
onde se doutorou em 2001,
coordenou projetos de investi-

gação científica nacionais e eu-

ropeus no âmbito da análise

quantitativa e estatística de fe-
nómenos económicos e sociais.
É também autor de trabalhos de

investigação de econometria e

estatística aplicada. Desde 2015,
é professor Associado no De-

partamento de Engenharia e

Gestão do IST, onde foi Profes-
sor Auxiliar de 2003 a 2014. É

casado e tem 2 filhos. Com um
deles não perde uma Iberanime
ou umaComicCon.



"Censos custam mais
de 30 milhões de euros"

Quanto custam os Censos?

É muito caro porque estamos

a falar da contratação de 13 ou 14

mil pessoas. No último foram 20
e tal mil. Só aí temos quase 30
milhões de euros de custo. E uma

operação muito cara. Depois há
custos com os servidores, algum
equipamento para o terreno...
Nós aqui já vamos usar o que se

chama de "Bring Your Own De-
vice", no sentido em que o pró-
prio recenseador vai usar um
equipamento tecnológico seu,
como nós já temos aplicações
que não precisam de estar no
nosso equipamento e que têm li-

gação segura. Só aí já temos uma
grande poupança. Ainda há o

custo que as pessoas incorrem ao

responder ao inquérito. O Cen-
sos é relativamente rápido de

responder, entre 15 e 20 minu-
tos, depende da dimensão da fa-
mília. Se contabilizarmos o cus-
to do tempo, dá, no mínimo, uns
20 milhões, que é quanto custa à

população responder.

0 Instituto Nacional de Es-

tatística tem também de fi-
nanciar o trabalho das au-
tarquias?
É o habitual. Há uma ligação

muito próxima aos municípios e
às freguesias. Tem de haver no ter-
reno porque permitem que a ope-
ração decorra com qualidade.

Os Censos são de resposta
obrigatória? Um agregado
familiar que não queira res-

ponder pode não respon-
der?
O obrigatório não invalida a

liberdade que a pessoa tem de não

cumprir o que é obrigatório.

0 que se faz numa situação
em que um agregado fami-
liar não quer responder?
Faz-se insistência, tenta-se

averiguar porquê. Também acon-

tece nos inquéritos, há situações

que ocorrem que tentamos resol-

ver da melhor forma. Se uma pes-
soa tiver problemas de saúde ten-
tamos ter isso em atenção.
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Nem Governo nem Presidente.
INE já não antecipa dados
O INE acabou de vez com a lista de entidades que recebia informação estatística
antes da data oficial de divulgação. Francisco Lima desvaloriza pequenas fugas
de informação do passado e elogia o brio dos funcionários do INE.
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mesteves@negocios.pt

O INE, como qualquer
entidade estatística,
leva muito a sério os

calendários. Datas de

divulgação raramente são alteradas

e só por motivos técnicos, garante o

seu presidente.
A forma como a carga fiscal é

medida tem gerado polémica
em Portugal. Acha que medir
o peso das receitas fiscais e
contributivas no PIB é a me-
lhor forma para calcular a car-

ga fiscal?

O próprio nome leva para aí. Car-

ga. É o que, numa determinada eco-

nomia, se paga em impostos diretos

e indiretos. E é o que está convencio-

nado em termos europeus. Se quiser
ser mais fino, qual é o peso para uma
determinada família, preciso de in-

formação mais desagregada.

0 INE não poderia ter um pa-
pel mais ativo nesta discussão,
fornecendo informações e in-
dicadores complementares?

Nós disponibilizamos a compa-
ração em termos europeus. Faze-
mos a distinção entre impostos di-
retos e indiretos. Claro que também

gostaríamos de fazer mais mas há li-

mitações por causa da disponibili-
dade de dados e, por outro lado, de

recursos. Por exemplo, temos feito

alguma coisa ao nível do peso fiscal

nas famílias. O inquérito às condi-

ções de vida tem a distinção entre o

que é o rendimento líquido e rendi-
mento bruto e qual é o peso para as

famílias.
0 INE não devia ser mais ágil
e reativo quando surgem
grandes polémicas estatísti-
cas? Até porque por vezes as

discussões assentam em equí-
vocos estatísticos.

Isso acontece em algumas áreas.

Às vezes temos entidades públicas

que nos abordam para analisar de-

terminada coisa. Não é falta de von-

tade, é falta de recursos. Mas o que
fazemos muitas vezes são parcerias.
Por exemplo, o Inquérito Nacional
de Saúde tem uma parte que é eu-

ropeia e outra que é nacional, onde
o instituto Ricardo Jorge colabora

connosco. Outro exemplo é o inqué-
rito à mobilidade nas duas áreas me-

tropolitanas. Não só produzimos es-

tatísticas novas como as áreas me-

tropolitanas puderam utilizá-las

para desenhar as melhores rotas,

chegar ao valor do passe, etc. É um

projeto conjunto.
Outro aspeto que gera frustra-

ção do lado do utilizador é o

tempo que o INE leva a produ-
zir determinada estatística...

Sim, também temos tentado
melhorar isso. A nível europeu so-

mos dos mais rápidos, por exemplo,
nas estatísticas do mercado de tra-
balho. Há outras situações em que
podemos melhorar.

Para serem rápidos têm de fa-
zer estimativas provisórias?

Exatamente. O custo de sermos

rápidos é ter uma taxa que é provi-
sória e outra que é definitiva. Isto
não vem de graça. Mas as pessoas
habituam-se.
Falando em revisões de outra

natureza, o PIB tem sido mui-
to revisto.
E normal. O PIB é uma estatís-
tica de síntese.

Mas é inevitável acontecer?
Basta uma diferença na classifi-

cação de um navio com não sei quan-
tos milhões. Ou pense em aviões:

como é que entram os aviões da TAP
nas contas nacionais? Tem de averi-

guar se o avião é comprado, se está

em "leasing". Outro exemplo: surge
um novo fenómeno: o comércio ele-
trónico. Vem informação adminis-
trativa do lado da AT. Como é que eu

trato essa informação?
Mas tem tantas implicações
políticas...

Tem. Tudo o que tem a ver com
contas nacionais é muito monitori-
zado: pelo Governo, Parlamentojor-
nalistas, especialistas na área, como



também há visitas regulares do Eu-

rostat para garantir que todos os paí-
ses estão a cumprir as regras de cál-

culo do PIB, das várias componen-
tes do PIB, do saldo orçamental.

Espera-se uma alteração do
PIB de 2018 relacionada com

um efeito de base, certo?
Sim. Há uma mudança de base

das contas nacionais, que tem uma

alteração na fórmula, mas é uma

questão metodológica.
Isso pode ter uma alteração
relevante no PIB?

Pode ter alterações relevantes ao
nível da composição. E mais na par-
te das contas nacionais. A mudança
debase agora é por referência a 2016.
É um trabalho de fundo que demora

meses, por vezes anos. Poderá ter al-

gumas implicações, mas não vai al-
terar o perfil de crescimento do PIB.
Será divulgado quando? E sen-
sível por causa das eleições.
Será a 23 de setembro.
0 INE calcula e divulga infor-

mação muito importante que,
em determinados contextos,
pode mudar o equilíbrio de

forças na política. Como é que
um presidente do INE se de-
fende de um governo ou de um
ministro que o pressiona?

Temos os nossos estatutos, o pró-
prio regulamento europeu e o Códi-

go de Conduta. Claro que isto tudo

depende das pessoas, em particular
do presidente e do restante do con-
selho diretivo. Mas a independência
é um apanágio dos INEs. Não acei-

tamos alterar coisas tão simples
como datas e calendários de divulga-

ção. Todos os INEs têm calendários.
Às vezes pode mudar-se uma data

por uma questão técnica, mas é mui-
to raro ir por aí. Os nossos índices de

cumprimento do calendário de di-

vulgação andam a volta dos 99,9%.
A independência é crucial, mas da

minha experiência, o Governo per-

cebe isso. Há um entendimento do

que é um INE e as vantagens de ter
um INE independente e credível.

0 presidente do INE não pode
ser destituído?

Só por razões muito fortes... E
tem um mandato de cinco anos, tal
como o conselho diretivo.
Uma entidade independente
deve ter o seu presidente no-
meado pelo Governo?

Podemos ter vários modelos.

No nosso modelo há uma nomea-

ção que passa pelo crivo da Cresap.

Ainda há entidades às quais o

INE divulga informação com
um ou dois dias.

Já não existe. Só com as entida-
des estatísticas regionais, dos Aço-
res e da Madeira. Em algumas con-

dições, nós enviamos, até no próprio
dia, um pouco antes, não a análise,

mas os quadros que dizem respeito
àquela região. Mas estamos a falar
de autoridades estatísticas.
Nenhuma entidade pública ou

órgão de soberania recebe an-

tecipadamente os dados?

No passado houve quem rece-
besse, agora já não há caso nenhum

em que o Governo, ou alguma insti-

tuição pública, tenha acesso a infor-

mação antes de ser divulgada. Pode

haverparcerias mas aí este problema
não se coloca.
Mas continua a haver episó-
dios de fuga de informação...
Não tem havido.
Aconteceu. Os casos mais em-
blemáticos são os do comen-
tador Marques Mendes.

Sim, isso até levou, na altura, a

uma reação do INE. Masjáfoihá
algum tempo.

Mas é uma preocupação vossa?

É uma preocupação de toda a

gente. E quando acontece, temos de

intervir, temos de averiguar. Estamos

a falar de humanos, há informação
que nós estimamos que tem como
fonte informação administrativa. Há

ligações às Finanças ou ao Banco de

Portugal, há um trabalho conjunto

para chegaraum determinado valor.

Mas não tem havido fugas de infor-

mação relevantes. As pessoasno INE
têm muito brio, é a nossa sorte ou a

minha sorte. E sabe que o segredo es-

tatístico que as pessoas assinam é até

à morte? Qualquer pessoa que passa

pelo INE tem o dever do segredo es-

tatístico para sempre. ¦

RECAPITALIZAÇÃO

CGD afasta INE e Eurostat

De um lado, o Eurostat, do outro, o INE e o Governo. O mo-
tivo da discórdia era a operação de recapitalização da Cai-

xa Geral de Depósitos. A autoridade estatística europeia en-
tendeu que era uma despesa e que deveria ser registada no

défice, enquanto a autoridade nacional defendeu tratar-se
de um investimento. Ganhou o Eurostat, que reporta dire-
tamente à Comissão Europeia, mas o INE não desistiu. "A

discussão continua porque no fundo há uma diferença de

interpretação que é metodológica. E, por acaso, a nossa era
a mesma do Governo. É uma discussão que continua viva",
garante Francisco Lima.
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"E excelente a
Pordata divulgar
os nossos dados"

A Pordata não produz dados, or-

ganiza e divulga dados do INE.
Para Francisco lima não há qual-

quer problema nisso. Pelo contrá-

rio, é positivo.
Se fizermos uma pesquisa no

Google sobre indicadores pro-
duzidos pelo INE vamos parar
à Pordata. Mas a Pordata não

produz dados, usa os do INE.

Está a difundir dados do INE.
Isso é positivo. Se a Pordata ou ou-
tro portal consegue divulgar a nos-

sa informação e assim chegar a
mais gente, isso é excelente. Des-
de que a fonte seja indicada, para
as pessoas saberem que é uma es-

tatística oficial, que vem do INE.
E temos várias instituições que fa-
zem esse tipo de divulgação.
Não o incomoda ouvir as

pessoas dizerem que os da-
dos são da Pordata?

Repare, passa-se o mesmo
com o Eurostat, todos os dados do

Eurostat relativos a Portugal são

fornecidos por nós. Agora a forma
como nós chegamos ao público

preocupa-nos. Por isso fizemos a

revisão do site. Não todo ainda, es-

tamos para j á a falar da atrativida-
de e da forma como colocamos a

informação para chamar a aten-

ção. Depois há uma parte por trás

e essa demora mais tempo, toda a

estrutura de informação, isso está

a ser tratado.
Ainda há muito trabalho
pela frente?

Temos sempre de melhorar: a

forma como fazemos os desta-

ques, a linguagem que usamos, o

"lettering", a mancha do texto...

Estão previstas novidades
ao nível de produção de es-
tatísticas?

Temos a questão da violência,
a da fecundidade. O uso do tempo.
Estes anos são complicados por-
que temos o recenseamento agrí-
cola, que arranca já em outubro, e

já temos pessoas no terreno; depois
temos o projeto-piloto dos Censos,

que coincide com o fim do recen-

seamento; e depois os Censos.

0 INE tem as pessoas que
precisa para cumprir a sua
missão?

Muito baseado na dedicação
das pessoas, conseguimos cumprir
a nossa missão. E tentamos criar
outras estatísticas, apropriarmo-
-nos de outras fontes, criar esta In-
fraestrutura Nacional de Dados.

Mas reformas são às dezenas, a ida-

de média deve andar nos 52 anos,

significa que temos de estar sempre
arecrutarpara compensar. E em al-

gumas áreas tem sido mais difícil de

recrutar.
Por causa dos salários que
podem pagar?

Não só, porque há empresas

que têm capacidade de pagar mais

e também se queixam. Em todas

as áreas, tem havido dificuldade.
Por um lado, algumas especiali-
dades têm sido mais difíceis de en-
contrar e precisamos de uma car-
reira mais atrativa.
Foi revista em 2015.

Sim, mas não só os privados

pagam melhor em algumas fun-

ções, como dentro da AP há várias

carreiras especiais, com remune-

rações superiores.
A carreira do INE devia ser
mais especial...

Quando há um técnico que sai

do FNE para outro organismo por-

que foi promovido, vejo com bons

olhos. Mas aborrece-me quando

umjovem que acabámos de formar
vai para outro organismo da AP fa-

zer um trabalho menos interessan-

te só porque pode receber mais. ¦

"As pessoas no INE têm
muito brio, é a nossa sorte
ou a minha sorte."

"Ao nível europeu somos dos
mais rápidos, por exemplo,
nas estatísticas de emprego."




