
FUNDAÇÃO JOÃO P I NHEI RO

P p D M G
PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS

Informação e conhecimento
y

para investir no futuro



Conhecer em profundidade as características da 
população de um estado tão diverso como Minas 
Gerais, com regiões tão distintas entre si, é 

fundamental para a elaboração de políticas 
públicas eficientes. É também essencial para o 
aperfeiçoamento do processo de destinação de 
recursos públicos. É um passo imprescindível 
para investir de forma coerente no futuro dos 
mineiros.

Com o objetivo de preencher as lacunas 

existentes nas pesquisas e indicadores 
atualmente disponíveis, o Centro de Estatística e 

Informações da Fundação João Pinheiro, em 
convênio com o Escritório de Prioridades 
Estratégicas do Governo de Minas Gerais e com 
apoio do Banco Mundial e da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), 
está realizando mais uma edição da Pesquisa por 

Amostra de Domicílios (PAD-MG). Com este 
estudo, será possível desenvolver ações de 
planejamento e políticas públicas consistentes, 
de acordo com as necessidades de cada região do 
estado.

Baseada em uma amostra de aproximadamente 
18 mil domicílios distribuídos nas regiões 

Noroeste, Norte, Rio Doce, Zona da Mata, Sul, 
Triângulo, Alto Paranaíba, Centro-Oeste, 
Jequitinhonha/Mucuri e Central de Minas, além 

da Região Metropolitana de Belo Florizonte, a 
PAD/MG irá coletar informações sobre saúde, 
educação, trabalho, renda e benefícios, entre 
outros temas, além das características das 
residências e dos indivíduos.



Com estas informações, será possível construir 
um desenho da realidade social, econômica e 
cultural da população mineira para o 
direcionamento de esforços e recursos 

específicos para as diferentes regiões.

Receba nossos pesquisadores de braços 
abertos e faça parte da construção de um 
futuro melhor para Minas Gerais!

Informações:
(31 )3448 -9479  | 3448 -9480  

pad@fjp.mg.gov.br

Centro de Estatística e Informações - Responsável por 
coordenar o Sistema Estadual de Estatística, o CEI 
coleta, sistematiza, analisa e divulga informações 
sobre o desempenho econômico, social e demográfico 
de Minas Gerais e seus municípios. Com diversos estudos 
publicados, os produtos e serviços desenvolvidos pelo 
Centro subsidiam o processo de tomada de decisões nos 
setores público e privado.

Fundação João Pinheiro - Órgão oficial de estatística 
de Minas Gerais, a Fundação João Pinheiro é uma 
instituição pública vinculada à Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão. Criada em dezembro de 1969, 
atua nas áreas de ensino e pesquisa em administração 
pública, avaliação de políticas públicas e na produção 
de indicadores estatísticos, econômicos, demográficos 
e sociais.

Escritório de Prioridades Estratégicas Órgão 
autônomo, é ligado diretamente ao governador. Tem 
como finalidade contribuir para a definição e a 
execução das prioridades estratégicas do Governo de 
Minas, assumindo papel colaborador junto aos órgãos e 
entidades da Administração Pública do Poder 
Executivo.
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