
 

              Rua Ho-Chi Min  
              Caixa Postal n.º 1215 

          Tel.:+244 244 226 420 730/1 
          geral@ine.gov.ao 

              https://www.ine.gov.ao | Luanda - Angola 
 

 

 

 

 

 
NOTA A IMPRENSA 

 

O Instituto Nacional de Estatística (INE), na qualidade de Órgão Executivo Central de 

produção e difusão das estatísticas oficiais do País, está a conduzir o segundo 

Recenseamento Geral da População e Habitação – CENSO 2024. 

 

Em campo está em curso a actualização da cartografia, processo que poderá decorrer 

até finais de 2023. Para o ano de 2024, dar-se-á início a recolha de informações de 

modo digital, pela primeira vez, por via de tablets que contêm o aplicativo de recolha 

de dados – CAPI. Junto dos agregados familiares em todo território nacional. 

 

Para assegurar e fortalecer os trabalhos em curso, recentemente, sua Excelência 

Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, criou por Despacho 

nº 290/22 datado de 30 de Dezembro a Comissão Multissectorial, coordenada pelo 

Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar General Francisco Pereira Furtado, 

coadjuvado pelo Ministério da Economia e Planeamento, Instituto Nacional de 

Estatística e diferentes Departamentos Ministeriais. 

 

A luz do Despacho acima mencionado o Instituto Nacional de Estatística portanto, 

deverá preparar as condições técnicas de todo o processo do Censo 2024. 

 

O Recenseamento da População e Habitação será efectuado em todo o território 

nacional e abrange cidadãos nacionais e estrangeiros residentes ou ausentes 

temporariamente e unidades de alojamento. 

 

Informar ainda que decorrerá em três etapas principais até ao final da recolha efetiva 

dos dados, que passarão a ser: 
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1ª Etapa da actualização cartográfica consistirá em definir e redefinir os limites dos 

bairros. Para sua efectivação contaremos com cartógrafos, informáticos e motoristas 

em toda a geografia nacional. Nessa etapa prevê-se dividir o Pais em cerca de 92 mil 

secções para efeitos de entrevistas aos agregados familiares. 

 

2ª Etapa do recenseamento piloto servirá, contudo, para testar o Processo de 

Prontidão para a realização do Censo em 2024.  

 

3ª Etapa do Recenseamento geral que abrange a população e as habitações: 

 

 O Recenseamento da População é uma operação de recolha completa, 

compilação, avaliação, análise e publicação de dados demográficos e 

socioeconómicos.  

 

 O Recenseamento da Habitação é uma operação igualmente de recolha 

completa, compilação, avaliação, análise de todas as habitações e dos seus 

ocupantes no território nacional. 

 

Estamos disponíveis para prestar qualquer tipo de esclarecimentos sobre o 

Recenseamento Geral da População e Habitação 2024, para tal deverão contactar o 

Instituto Nacional de Estatística, nos seguintes endereços: geral@ine.gov.ao.  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA, em Luanda, 09 de Janeiro de 2023.   
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