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NOTA INTRODUTÓRIA   
 

 
 
 
A presente classificação de consumo individual por objectivos adaptada a 
realidade sãotomense constitui mais um  instrumento de coordenação técnica e 
metodológica indespensável ao desenvolvimento e à consolidação do Sistema 
Estatístico Nacional. 
 
 
A Classificação do Consumo Individual por Objectivo de S. Tomé e Príncipe visa 
fins estatísticos e permite a comparabilidade internacional por ter adoptado a 
Classificação do Consumo Individual por Objectivos (COICOP) das Nações 
Unidas e a Classificação do Consumo Individual por Objectivos adaptada aos 
Inquéritos aos Orçamentos Familiares (COICOP-IOF) do Eurostat como bases 
da sua construção.  
 
Esta classificação tem aplicação privilegiada ao nível das contas nacionais, dos 
preços no consumidor e dos inquéritos aos orçamentos familiares. No entanto, 
tem aplicações mais generalizadas, sobretudo, do ponto de vista da 
comparação internacional em diferentes áreas estatísticas. 
 
Esta publicação encontra-se dividida, para mais fácil consulta, em quatro 
partes: Apresentação Geral; Estrutura, Índice Alfabético e Notas Explicativas.  
 
A CCIO-S.T.P foi elaborada no âmbito do Projecto Comum aos PALOP em 
Nomenclaturas, Conceitos e Classificações, coordenado pelo INE de Portugal. 
Para a concepção desta classificação, contou-se com a prestimosa colaboração 
de vários técnicos do INE de São Tomé e Príncipe Cabo Verde e, sobretudo, do 
INE de Portugal, cujas contribuições se agradecem. 
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PRINCIPAIS SÍMBOLOS, SIGLAS E ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
 
SSIIGGLLAASS   EE  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS   
 
 
CCIO-STP Classificação do Consumo individual  por Objectivo 

de S.Tomé e Príncipe  
COICOP Classificação do Consumo Individual por Objectivo  
COICOP-IOF Classificação do Consumo Individual por Objectivo Adaptada 

aos Inquéritos aos Orçamentos Familiares (Eurostat) 
COFOG            Classificação das Funções do Governo 
COPNI            Classificações dos Objectivos das IPSFLSF 
CPC Classificação Central de Produtos (ONU) 
D                     Duradouros 
INE Instituto Nacional de Estatística 
IPSFLSF    Instituições Particulares Sem Fins Lucrativos ao Serviço das 

Famílias 
ISCED            Classificação Internacional Standard para a Educação 
ND                  Não Duradouros 
N.E.  Não Especificado 
ONU Organização das Nações Unidas 
SD                  Semi-Duradouros 
SEN Sistema Estatístico Nacional 
n.e. Não especificado 
p Parte 
S                     Serviços 
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OBJECTIVOS 

 

A CCIO – STP, é uma classificação do consumo individual adoptada à realidade 

Santomense. 

A CCIO – STP é um instrumento de suporte à produção estatística, destinando-se, 

contudo, a ser aplicada em três outros domínios estatístico: Inquéritos aos orçamentos 

das famílias, índices de preços no consumidor, assim como comparações do PIB, a 

nível internacional, e respectivas despesas. 

A principal finalidade da CCIO- STP é classificar transacções efectuadas pelas 

famílias, instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias (ISFLSF), 

administrações públicas pela aquisição de activos financeiro ou pela liquidação de 

passivos financeiros. 

 

PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CONCEPÇÃO 

  

Por forma a que seja preservada a compatibilidade entre Países, na concepção da 

CCIO – STP está preservada a estrutura básica da COICOP. 

As necessidades e especificidade Nacionais, foram concebidas a partir do nível da 

classe, de quatro dígitos da COICOP. 

 

Os objectivos definidos na CCIO – STP, baseiam-se nas nomenclaturas de 

despesas de consumo, necessárias para uma variedade de aplicação analítica. 

Ainda que a CCIO – STP e COICOP não estejam estritamente relacionadas com 

nenhum modelo particular de comportamento de consumo, foi concebida para reflectir, 

de forma geral, as diferenças em elasticidade de rendimento . 

Por exemplo, as famílias com baixo rendimento gastam proporções relativamente 

elevadas dos seus orçamentos em alimentação , vestuário e habitação, enquanto as 

famílias com rendimento mais elevados gastam mais em transportes educação, saúde e 

recreação. 

 

As classes da COICOP dividem-se em “serviços” (S), bens “não duradouros” 

(ND), “semiduradouros” (SD) e “duradouros” (D). Esta classificação suplementar 

permite outras aplicações analíticas. Por exemplo, é por vezes útil calcular o stock de 
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“bens de capital” das famílias; as classes da COICOP que contêm bens “duradouros” 

fornecem os elementos básicos de tais cálculos. 

 

A COICOP identifica as despesas de consumo individual de três sectores 

institucionais: famílias, ISFLSF e administrações publicas. As despesas de consumo 

individual são efectuadas em beneficio de indivíduo ou famílias. 

 

Todas as despesas de consumo das famílias são definidas como despesas de  

consumo individual; as divisões 01 a 12 da COICOP identificam os objectivos dessas 

despesas. 

 

Todas as despesas de consumo das ISFLSF são igualmente tratadas, por 

convenção, como sendo em beneficio das famílias individuais; a divisão 13 da 

COICOP identifica os objectivos das despesas das ISFLSF. 

 

Apenas algumas das despesas de consumo das administrações publicas se 

definem como individuais. Considera-se que as despesas com serviços gerais da 

administração publica, defesa segurança e ordem publica, assuntos económicos, 

protecção do ambiente, habitação e equipamentos colectivos beneficiam o conjunto da 

comunidade e não as famílias, individualmente. Designa-se “despesas de consumo 

colectivo”(ou “consumo final efectivo das administrações publicas ou “consumo 

efectivo colectivo”), não sendo incluídas na COICOP. A divisão 14 da COICOP 

identifica as despesas das administrações publicas consideradas como individuais e 

classifica-as por objectivo – designadamente: saúde, educação, protecção social, laser, 

recreação, e cultura1. 

 No SCN 1993, as despesas de consumo individual, tanto das ISFLSF como das 

administrações publicas são designadas “transferencias sociais em espécie”, sendo 

adicionadas as despesas de consumo individual das famílias, de modo a obter um 

agregado designado “consumo final efectivo das famílias” (ou ”consumo efectivo 

individual”). Ao reunir as despesas relevantes das famílias, ISFLSF e administrações 

                                                 
1 O ponto9.87 do SCN 1993 identifica como individuais despesas com certa partes da habitação, recolha 
de resíduos domésticos e funcionamento do sistema de transportes incluem-se na protecção social. Por 
outro lado, a recolha de resíduos domésticos é agora tratada, na sua totalidade, como um serviço 
colectivo.  Colunas 2 a 4 indicam as contribuições para este agregado dos três sectores institucionais 
envolvidos: famílias, ISFLSF e administrações públicas 



 

 9 

publicas, a COICOP identifica as despesas que compõem esse agregado e classifica-as 

de acordo com os objectivos que pretendem atingir. 

 A COICOP divide-se em três partes: 

Divisões 01 à 12 Despesas de consumo individual das famílias 

- Divisão 13 Despesa de consumo individual das ISFLSF 

- Divisão 14 Despesas de consumo individual das administrações 
publicas 

 

A discriminação por objectivo das divisões 13 e 14 reproduz os objectivos das 

nomenclaturas funcionais referentes às ISFLSF e às administrações publicas – ou seja, 

COPNI e a COFOG respectivamente. Deste modo, uma vez classificadas as despesas 

de consumo das ISFLS e das administrações publicas, de acordo com a COPNI e a 

COFOG, as despesas de consumo individual apuradas através destas duas 

nomenclaturas podem ser directamente transferidas para as divisões 13 e 14 da 

COICOP. 

 

A CCIO-STP está estruturada verticalmente- primeiro as despesas das famílias, 

em seguida as das ISFLSF e, por último, as despesas das administrações públicas. Esta 

estruturação facilita a complicação dos dados. A apresentação das estatísticas CCIO- 

STP é a mais informativa se assumir a forma de matiz, tal como se exemplifica no 

Quadro 2.1. A coluna final mostra o consumo efectivo individual por objectivo e as 

colunas 2a 4 indicam as contribuições de três sectores institucionais envolvidos: 

famílias ISFLSF e administrações públicas. 

As designações e as notas explicativas correspondentes procuram dar 

entendimento dos aspectos mais importantes cobertos por cada categoria. 
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Quadro 2.1. Apresentação das estatísticas CCIO- STP 

Objectivo Famílias ISFLSF ADMINISTRA
ÇÕES 
PÚBLICAS 

Consumo 

Efectivo 

Individual 

Produtos alimentares e bebidas 

não alcoólicas 

01   01 

Bebidas alcoólicas, tabacos, 

etc 

02   02 

Vestuário e calçado 03   03 

Habitação, água e 

combustíveis 

04 13,1 14,1 04 + 13,1 + 14,1 

Mobiliário, artigos de 

decoração, 

equipamento doméstico 

05   05 

Saúde 06 13,2 14,2 06 + 13,2 + 14,2 

Transporte    07 

Comunicações 07   08 

Lazer, recreação e cultura 08   09 + 13,3 + 14,3 

Educação 09 13,3 14,3 10 + 13,4 + 14,4 

Restaurantes e hotéis 10 13,4 14,4 11 

Protecção social 11   12,4 + 13,5 + 

14,5 

Bens e serviços diversos 12,4 13,5 14,5 12 (excepto 

12,4) 

Outros serviços 12(excepto 

12,4) 

13,6  13,6 

     

 

 

 As notas explicativas referentes às unidades de classificação das divisões, foram 

elaboradas com base nas notas explicativas da COICOP, para vários níveis da CCIO- 

STP. Foi dada uma atenção particular da classe, por ser o nível de referência 

internacional a nível mais elementar. 

 

As notas explicativas, de forma a precisar com um certo rigor, os limites de cada 



 

 11 

despesa, apresentam-se, regra geral, divididas em duas partes: 

 

- Uma relativa à parte compreendida em cada despesa (subordinada a expressão 

“inclui”),    

- A outra relativa às exclusões (subordinada à expressão “não inclui”) isto é, 

referência ás despesas que suscitam  mais dúvidas remetendo-as para as 

categorias ajustadas; as notas explicativas procuram precisar o conteúdo 

central de cada classe. 

 

Para os níveis inferiores à classe (subclasse e categoria) não se elaboram Notas 

Explicativas, quer por se considerarem suficientemente compreensíveis, quer por não ter 

sido possível alcançar os consensos necessários em algumas posições. 

 

 CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CCIO-STP E OUTRAS CLASSIFICAÇÕES 

 

Correspondência entre a CCIO- STP e a COICOP 

A CCIO- STP apresenta uma correspondência directa para os níveis divisão, grupo 

e classe da COICOP. 

Correspondência entre a CCIO- STP e a COICOP – IOF. 

As principais relações entre a CCIO- STP e a COICOP – IOF podem resumir-se no 

seguinte: 

* equivalência directa e Integral pelo código com a divisão, grupo e classe da 

COICOP – IOF; 

* equivalência por correspondência com a COICOP – IOF para os restantes 

níveis. 

É possível encontrar as seguintes relações entre a CCIO- STP e a COICOP – IOF: 

Um código CCIO- STP ?  um  código COICOP – IOF (1:1) 

Um código CCIO- STP ?  n códigos COICOP – IOF (1:n) 

Um código CCIO- STP ?  parte de um código COICOP – IOF (1:p1) 

Um código CCIO- STP ?  parte de n códigos COICOP – IOF (1:p1) 

Correspondência entre a CCIO- STP e outras classificações. 

 

É possível estabelecer a correspondência entre CCIO- STP, nas suas divisões 

01a12, e a CPR e por consequência com a CNBS-STP, na medida em que as despesas 
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consagradas aos produtos são elementos que constituem o fundamento da estrutura de 

bens e serviços. 

A CCIO- STP está directamente relacionada com a COPNI e COFOG  

 

 SISTEMA DE CODIFICAÇÃO  

A CCIO- STP, nas suas divisões 01a12, está intimamente relacionada com a CPC 

e, por consequência , com a CNBS-STP, na medida em que ela tem como pilares da sua 

estrutura bens e serviços. 

 

A CCIO- STP está ainda directamente relacionada com a COPNI, a COFOG e com 

a ISCED97 

 

Através dos esquemas seguintes pode-se visualizar a estrutura e o sistema de 

codificação para a categoria 011151( milho em grão): 
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DESIGNAÇÃO 
COICOP-

IOF 

              

01         Produtos alimentares e Bebidas não alcoólicas   

              

01 1       Produtos alimentares   

              

01 1 1     Produtos de padaria, de Pastelaria, cereais e 

outros Produtos a base de Cereais(ND) 

  

              

01 1 1 5   Cereais , excepto arroz   

              

01 1 1 5 1 Milho em grão p01115 
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A classificação inicia-se no nível (2 dígitos), desce em “árvore” ao nível do grupo e 

assim sucessivamente até à Categoria.  

 

O nível Divisão é codificado sequencialmente de 01a 14. 

 

O Grupo é codificado sequencialmente de 1a 9 a partir código da Divisão.  

Nos casos em que primeiro dígito da direita é zero, significa que a Divisão não foi 

subdividida em Grupo a mesma designação e âmbito. 

 

A Classe é codificada a partir do Grupo, utilizando o sistema de codificação os 

mesmo critérios definidos para a  codificação do Grupo. Nos casos em que o primeiro 

dígito da direita é zero, significa que o grupo não foi subdividido em Classe, mantendo 

nesta situação o Grupo e a Classe a mesma designação e âmbito. 

 

A Subclasse é codificada a partir da Classe, utilizando o sistema de codificação os 

mesmo critérios definidos para a  codificação da Classe. Nos casos em que o primeiro 

dígito da direita é zero, significa que o grupo não foi subdividida em Subclasse, 

mantendo nesta situação a Classe e a Subclasse a mesma designação e âmbito. 

 

A Categoria é codificada a partir da Subclasse, utilizando o sistema de codificação 

os mesmo critérios definidos para a  codificação da Subclasse. Nos casos em que o 

 

0  1   1   1  5   1
Divisão Grupo

Classe
Subclasse

Categoria

              CCIO – STP

              CCIOP – IOF

              CCIOP
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primeiro dígito da direita é zero, significa que a Subclasse não foi subdividida em 

Categoria, mantendo nesta situação a Subclasse e a Categoria a mesma designação e 

âmbito. 

De acordo com o sistema anterior, a visão integrada do código da CCIO-STP para 

todos os seus  níveis, vai desde o nível mais agregado (divisão) até ao nível mais 

elementar (categoria). 

 

O comprimento máximo do código representativo da CCIO-STP é de 6 números ou seja: 

xxxx -    As quatros primeiras letras representam a COICOP 

xxxxy -  A letra seguinte Y representa a COICOP-IOF 

xxxxyz - A letra seguinte Z representa o detalhe Nacional. 

 

Esse Sistema de codificação permite partir dos níveis Nacionais para o nível 

Internacional. 

 

DELIMITAÇÃO DE REGRAS DE COMPREENSÃO DA CCIO-STP. 

 

  

Apesar da CCIO-STP permitir a classificação de todas as despesas relacionadas com 

o consumo das famílias, há limites impostos pelos objectivos que se pretendem atingir e 

pela complexidade da realidade. Por exemplo, não há, em algumas situações a 

possibilidade de se aplicar directamente a classificação para a recolha de preços no 

consumidor. Na verdade, em algumas categorias, existe a necessidade de criar níveis 

mais homogéneos para evitar preços muito diferenciados para o mesmo nível. 

  

Apesar dos cuidados postos na construção da CCIO-STP ou em qualquer outra 

nomenclatura semelhante, a homogeneidade só é na prática tendencialmente conseguida 

uma vez que, em algumas situações, as despesas têm uma diversidade que podem não ter 

resposta no nível da classificação.  

 

Para uma melhor clarificação do âmbito desta nomenclatura, são importantes os 

aspectos que a seguir se apresentam: 
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Unidades de Classificação 

 

Para as despesas de consumo das famílias nas divisões 01 a 12 da CCIO-STP, as 

unidades a classificar são as despesas com a aquisição de bens ou serviços. Os dados 

primários poderão ser provenientes do IDRF ou de outras fontes, envolvendo, no 

entanto, a afectação da oferta total de bens e serviços segundo a sua utilização, final ou 

intermédia. É importante notar que as unidades de classificação são despesas em bens e 

serviços específicos e não despesas em objectivos como tal. As divisões 01 a 12 da 

CCIO-STP convertem os dados primários em classificação por objectivos ao agrupar os 

diferentes bens e serviços que são consumidos para cumprir determinados objectivos. 

 

Bens e Serviços com Objectivos Múltiplos 

 

A maioria dos bens e serviços podem ser facilmente classificados com um único 

objectivo, mas alguns bens e serviços podem ser afectados a mais de um objectivo. Por 

exemplo, o combustível para motores pode ser utilizado para veículos classificados 

como transporte e out ros classificados como recreação ou ainda para a produção de bens 

alimentares. 

 

Regra geral, os bens e serviços com objectivos múltiplos são classificados segundo o 

seu objectivo predominante. Assim, o combustível para motores é classificado no âmbito 

do Transporte porque este bem é utilizado, na maioria dos países, para fins relacionados 

com o transporte; os alimentos consumidos em restaurantes são normalmente 

classificados em Restauração e não em Produtos Alimentares; sapatilhas e outro calçado 

de desporto utilizado diariamente como lazer são classificados como Vestuário e 

Calçado e não como Recreação. 

 

Nestes casos, deverão os estaticistas classificar os bens e serviços de acordo com as 

especificidades nacionais, desde que anotem as alterações na classificação internacional 

de referência. 
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Bens e Serviços com Objectivos Mistos 

 

Uma única despesa compreende, em alguns casos, a aquisição de bens e serviços que 

atingem mais de um objectivo. Por exemplo, um pacote turístico inclui pagamentos para 

transportes, alojamento, alimentação e recreação. 

 

Nestas situações deverão ser analisados cada caso por forma a que seja identificado o 

objectivo da forma mais precisa e consistente possível de acordo com as informações 

disponíveis. Assim, os pacotes turísticos são classificados como viagens organizadas 

sem qualquer necessidade de isolar as despesas com alimentação, transportes, etc. O 

mesmo se passa com os serviços hospitalares que envolvem o internamento de doentes 

que incluem pagamentos com tratamento médico, alimentação e alojamento, e serviços 

de transporte que incluem pagamentos com alimentação no bilhete. Estes casos são 

classificados em Serviços Hospitalares e Serviços de Transporte  respectivamente. 

 

Tipos de Produtos 

 

A maior parte das Classes inclui ou bens ou serviços. As Classes que contenham 

bens são classificadas como ND, SD ou D. 

 

A diferença entre bens não-duradouros e bens duradouros é baseada no facto dos 

bens poderem ser utilizados apenas uma vez ou poderem ser utilizados repetitivamente 

ou continuamente num período consideravelmente superior a um ano. Acresce ainda o 

facto de bens duradouros como motores de veículos, frigoríficos, máquinas de lavar 

roupa, televisões, etc., terem um preço de compra relativamente superior. Os bens semi-

duradouros diferem dos duradouros por terem um tempo de vida útil que, embora 

superior a um ano, é consideravelmente inferior e o preço de aquisição ser 

substancialmente mais baixo. 

 

Algumas classes contêm bens e serviços devido a questões práticas e que se prendem 

com a impossibilidade de separar os bens dos serviços. Estas classes, são normalmente 

classificadas como (S) por se considerar que a componente Serviços é predominante. 

Igualmente, existem classes que contêm bens duradouros e bens semi-duradouros.  
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