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O Índice de Desenvolvimento na Primeira Infância (ECDI2030) é um 
instrumento de recolha de dados de nível populacional adequado para 
o relato sobre o indicador 4.2.1 dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). O indicador foi escolhido para monitorizar o 
impacto da ação do governo com vista a assegurar que, até 2030, 
todas as crianças tenham acesso a desenvolvimento na primeira 
infância, cuidados e educação pré-primária com qualidade. Mede 
a proporção de crianças dos 24 aos 59 meses que revelam um 
desenvolvimento apropriado em termos de saúde, aprendizagem e 
bem-estar psicossocial. 

O ECDI2030 regista a concretização de marcos fundamentais do 
desenvolvimento pelas crianças desta idade. São feitas 20 perguntas 
às mães ou aos cuidadores primários acerca do comportamento, 
das competências e do conhecimento das suas crianças. 

O ECDI2030 é acompanhado por um pacote de ferramentas 
de implementação para facilitar a sua integração nos inquéritos 
nacionais aos agregados familiares existentes. Quando utilizado em 
inquéritos que sejam adequadamente concebidos e implementados, 
possibilita a geração de dados comparáveis entre países. As 
recomendações seguintes resumem diretrizes importantes a que 
os países devem obedecer para cumprir as condições necessárias à 
obtenção de dados comparáveis de alta qualidade.

CONCEÇÃO DO INQUÉRITO
• O ECDI2030 é um instrumento de nível populacional, pelo que 

deve ser utilizado no contexto de inquéritos que se baseiem em 
amostras probabilísticas representativas. 

• Dado que se centra nas crianças dos 24 aos 59 meses, a recolha 
de dados por utilização do ECDI2030 pode beneficiar de modelos 
que adotem uma sobreamostragem de crianças com menos de 5 
anos, em especial nos países com taxas de fecundidade baixas.

CONCEÇÃO DO QUESTIONÁRIO    
• O ECDI2030 destina-se a ser incluído num questionário que 

recolha informações sobre crianças dos 24 aos 59 meses. O 
questionário deve ser administrado exclusivamente à mãe da 
criança. Como procedimento padronizado, pode ser elegível 
um cuidador primário alternativo como pessoa entrevistada, 
mas somente se a mãe tiver falecido ou viver fora do agregado 
familiar. 

• O ECDI2030 inclui 20 perguntas e deve ser utilizado na sua 
forma normalizada. Como parte do processo de tradução e 
adaptação para cada país, podem ser alteradas algumas palavras 
predeterminadas para refletir melhor o contexto do país. De 
outra forma, não devem ser adicionadas ou retiradas perguntas, 
nem deve haver alterações no seu enunciado, na sua ordem ou 
nas opções de resposta. 

FORMAÇÃO
• Em condições normais, o ECDI2030 demora cerca de 3 minutos 

a ministrar. Poderá ser necessário mais tempo se, por exemplo, 
a pessoa entrevistada necessitar de assistência específica na 
entrevista.

• A administração do ECDI2030 requer formação específica para 
assegurar que os entrevistadores apliquem técnicas de entrevista 
adequadas, o que inclui fazer perguntas e registar respostas de 
uma forma padronizada.

• A formação sobre a utilização do ECDI2030 inclui uma análise 
cuidadosa do questionário, do manual de entrevistador e dos 
materiais de formação, com sessões práticas e entrevistas 
simuladas suficientes. Todos estes materiais fazem parte das 
ferramentas de implementação do ECDI2030. 

• Para inquéritos que utilizem entrevistas pessoais assistidas por 
computador (CAPI, ou computer-assisted personal interviews), 
recomenda-se que seja ministrada formação separada para 
os questionários em papel e para a prática com o sistema de 
aplicação CAPI.

IMPLEMENTAÇÃO DO INQUÉRITO 
E QUALIDADE DOS DADOS
• Devem ser observadas as diretrizes gerais sobre implementação 

de inquéritos para assegurar a qualidade dos dados, incluindo 
a supervisão contínua das atividades do trabalho de campo e a 
monitorização por meio da aplicação de protocolos de verificação 
de dados.   

PROCESSAMENTO E RELATO DE DADOS
• O ECDI2030 não se destina a gerar dados para relato sobre 

domínios do desenvolvimento individual ou crianças individuais. 
Em vez disso, pretende-se gerar um indicador de nível 
populacional baseado numa única pontuação resumida que 
capta as interligações de desenvolvimento entre a saúde, a 
aprendizagem e o bem-estar psicossocial.

• As ferramentas de implementação do ECDI2030 incluem 
sintaxes de processamento de dados padronizadas que podem 
ser facilmente utilizadas para gerar o indicador destinado ao 
relato sobre o ODS 4.2.1.

• Para gerar o indicador ECDI2030, é necessária uma ponderação 
das amostras que reflita as probabilidades e as não-respostas. 

• Quando recolhido juntamente com outras informações, o 
indicador ECDI2030 pode ser desagregado por sexo, área 
de residência, riqueza do agregado familiar e outras variáveis 
fundamentais da criança. Ao fazê-lo, serão reveladas disparidades 
nos resultados do desenvolvimento entre crianças de diferentes 
contextos socioeconómicos e familiares.

UNICEF
Secção de Dados e Análise
Divisão de Dados, Análise,  
Planeamento e Monitorização
3 United Nations Plaza
New York, NY 10017, USA

Endereço eletrónico: data@unicef.org
Sítio web: data.unicef.org/resources/early-childhood-development-
index-2030-ecdi2030/


