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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O presente parecer dirigido à Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais diz respeito à 
proposta apresentada pela Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo aos recenseamentos da população e da habitação (COM(2007)0069), a 
adoptar pelo processo de co-decisão (2007/0032(COD)). 
O projecto de regulamento tem por principal objectivo clarificar e tornar comparáveis os 
dados recolhidos nos recenseamentos realizados nos Estados-Membros da União Europeia, 
em especial os relativos à habitação.

O fornecimento pelos Estados-Membros de dados coerentes, completos e fiáveis é essencial 
para o desenvolvimento de indicadores credíveis, que correspondam a uma avaliação rigorosa 
da situação socioeconómica a nível regional, nacional e comunitário.
A este propósito, há que destacar a importância das datas de referência para os dados 
recolhidos e da pontualidade dos Estados-Membros na transmissão de dados à Comissão 
(Eurostat), na medida em que só quando dados relativos ao mesmo período forem 
disponibilizados em simultâneo para todas as unidades territoriais poderemos realmente 
comparar informações e produzir panorâmicas e análises fiáveis.

A relatora sublinha, justificadamente, a necessidade de harmonizar o sistema, de modo a que 
os dados fornecidos sejam obtidos de acordo com normas comuns a todos os 
Estados-Membros e refere as dificuldades técnicas e processuais inerentes ao processo.
Importa igualmente não esquecer que estas estatísticas e panorâmicas da estrutura e das 
características da população constituem um indicador fundamental para a planificação e
acompanhamento da política de coesão, bem como para a avaliação da eficácia da execução 
do Fundo estrutural. A classificação das regiões para efeitos deste fundo é feita com base em 
dados relativos às respectivas populações, o que significa que existem consequências 
financeiras directas para as regiões e para os Estados-Membros.
A proposta de regulamento em análise no presente parecer trata questões fundamentais para o 
desenvolvimento da política regional e de coesão.
Importa ainda salientar que, se bem que os dados de recenseamento relativos ao local de 
residência habitual das pessoas sejam essenciais para avaliar a situação habitacional, na 
análise de outros aspectos deve ser valorizado outro tipo de dados, por exemplo, a 
nacionalidade, o sexo, a idade ou o número de filhos.  
Alguns conceitos não estão claramente definidos no projecto de regulamento, como é o caso 
do “local de residência habitual”, que deveria incidir num período de tempo específico 
anterior ao ponto de referência, ou seja, à data do recenseamento. É fundamental, também,
zelar pelo rigor das traduções do texto.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Emprego e dos Assuntos 
Sociais, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu 
relatório:
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Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3

(3) Para se poder fazer o melhor uso 
possível dos dados nas comparações entre 
Estados-Membros, os dados devem 
referir-se a um determinado ano a definir;

(3) Para assegurar a comparabilidade dos 
dados fornecidos pelos Estados-Membros e 
para permitir a elaboração de panorâmicas 
fiáveis ao nível da União, os dados 
utilizados devem referir-se ao mesmo ano 
de referência,

Justificação

Esta nova redacção destina-se a clarificar a relação entre a necessidade de serem fornecidos 
dados relativos a um mesmo ano de referência e o requisito básico de comparabilidade, para 
efeitos das panorâmicas elaboradas a nível comunitário.

Alteração 2
Artigo 2, n.º 1, alínea (c)

(c) «residência habitual», o local onde a 
pessoa passa habitualmente o seu período de 
descanso quotidiano, independentemente de 
ausências temporárias por motivos de lazer, 
férias, visitas a amigos e familiares, 
actividade profissional, tratamento médico 
ou peregrinação religiosa; ou, caso não 
esteja disponível, o local de residência legal 
ou registada;

(c) «residência habitual», o local onde, nos 
seis meses anteriores ao ponto de 
referência, a pessoa passa habitualmente o 
seu período de descanso quotidiano, 
independentemente de ausências temporárias 
por motivos de lazer, férias, visitas a amigos 
e familiares, actividade profissional, 
tratamento médico ou peregrinação 
religiosa; ou, caso não esteja disponível, o 
local de residência legal ou registada;

Justificação

O conceito de “local de residência habitual” requer uma maior clarificação e a inclusão de 
um quadro temporal destinado a assegurar que as respostas das pessoas dizem efectivamente 
respeito à seu local de residência habitual.

Alteração 3
  

1 Ainda não publicado no JO.
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Artigo 3

Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população e a habitação que abranjam 
determinadas características demográficas, 
sociais, económicas e de alojamento dos 
indivíduos, famílias, agregados familiares, 
unidades de alojamento e edifícios, a nível 
nacional e regional, conforme exposto no 
anexo.

Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão (Eurostat) dados sobre a 
população e a habitação que abranjam 
determinadas características demográficas, 
sociais, económicas e de alojamento dos 
indivíduos, famílias, agregados familiares, 
unidades de alojamento e edifícios, a nível 
nacional e regional, conforme exposto no 
anexo, certificando-se da fiabilidade e da 
qualidade dos dados apresentados e 
garantindo a pontualidade do seu 
fornecimento.

Justificação

Os critérios de base para os dados recolhidos devem ser explicitados desde o início.

Alteração 4
Artigo 4, n.º 2

2. Os Estados-Membros devem garantir que 
as fontes de dados e a metodologia utilizadas 
para cumprir as obrigações decorrentes do 
presente regulamento satisfazem o melhor 
possível as características essenciais dos 
recenseamentos da população e da 
habitação, conforme definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º

2. Os Estados-Membros devem garantir que 
as fontes de dados e a metodologia utilizadas 
para cumprir as obrigações decorrentes do 
presente regulamento satisfazem o melhor 
possível as características essenciais dos 
recenseamentos da população e da 
habitação, conforme definidas no n.º 1 do 
artigo 2.º, e permitem o fornecimento de 
dados tão coerentes, completos e fiáveis 
quanto possível.

Justificação

Importa sublinhar os critérios de qualidade de base dos dados fornecidos, na medida em que 
se trata de uma condição prévia para a elaboração de panorâmicas e comparações de dados 
fiáveis a nível comunitário.

Alteração 5
Anexo, ponto 1.3.2., travessão 8

- Data(s) do(s) casamento (s) legal(ais) de 
indivíduos do sexo feminino que já foram 
casados: i) primeiro casamento e ii) 

- Data(s) do(s) casamento (s) legal(ais) de 
indivíduos do sexo feminino: i) primeiro 
casamento e ii) casamento actual
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casamento actual

Justificação

Esta alteração visa clarificar o texto, simplificando-o e suprimindo palavras desnecessárias.

Alteração 6
Anexo, ponto 1.3.2., travessão 9

- Data(s) do início da(s) união(ões) de facto 
de indivíduos do sexo feminino que alguma 
vez se encontraram numa união de facto: i) 
primeira união de facto e ii) união de facto 
actual

- Data(s) do início da(s) união(ões) de facto 
de indivíduos do sexo feminino: i) primeira 
união de facto e ii) união de facto actual

Justificação

A terminologia utilizada neste parágrafo é inadequada. Para maior clareza, o texto deve ser 
simplificado.


