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A observação da 
deficiência, nos Censos

«



Entre 1890 e 1970 as deficiências foram observadas, nos 
recenseamentos da população, de acordo com as seguintes 
modalidades:

Em 1981 e 1991 as deficiências não foram observadas. 

Antes dos Censos 2001
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«
Nos Censos 2001

Nos Censos 2001 foi decidido observar a deficiência na base das
seguintes variáveis e respectivas modalidades:



Os resultados dos Censos 2001 foram os seguintes:

 634.408 pessoas portadoras de deficiência;

 Taxa de prevalência da deficiência de cerca 6,1%, a qual foi mais 
baixa do que a apurada no Inquérito Nacional à Deficiência 
(9,2%) realizado em 1994;

 Os resultados dos Censos 2001 não foram questionados quanto 
à qualidade da sua cobertura, mas estima-se que “muitos 
deficientes não se consideraram como tal”

Nos Censos 2001



Para os Censos 2011 foi decidido alterar o modelo 
de observação:
 Fazendo prevalecer a óptica da 

incapacidade/dificuldade, de acordo com a 
autoavaliação feita por cada pessoa e seguindo as 
recomendações da OMS;

 Eliminando a variável sobre o grau de incapacidade 
atribuído por uma autoridade administrativa.

 Mantendo, contudo, as questões que permitem 
observar os quatro domínios essenciais recomendados 
(motor/andar; visão, audição, cognição). 

Para os Censos 2011



Para os Censos 2011



Em resumo

• A área da deficiência é bastante complexa e os 
censos não devem ser assumidos como as 
operações estatísticas mais adequadas para 
esta observação;

• Mesmo quando algumas variáveis sobre a 
deficiência são incluídas nestes 
recenseamentos, as condições de recolha de 
dados ficam sempre muito dependentes da 
autoavaliação de cada respondente; 

• A maior parte dos países europeus produz 
estatísticas da deficiência com base em dados 
administrativos e inquéritos específicos;  



Final

Obrigado pela vossa atenção


