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5 de abril de 2021 

Censos 2021 

Os Censos 2021 arrancam hoje! 

 

O Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA), como delegação do INE para as 

estatísticas oficiais de âmbito nacional, realiza, na Região Autónoma Açores, o XVI 

Recenseamento Geral da População e VI Recenseamento Geral da Habitação (Censos 2021). 

Calendário 

Sob o lema “Contamos todos, contamos com todos”, a maior e mais importante operação 

estatística realizada em Portugal, de 10 em 10 anos, arranca hoje em todo o país e conta com 

cerca de 11 000 recenseadores. Nos Açores são 244 que irão percorrer todas as ilhas e 

prevê-se que a mesma tenha uma duração total de 10 semanas, em 3 fases distintas, de acordo 

com o seguinte calendário: 
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• de 5 a 18 de abril decorrerá a fase de distribuição pelos recenseadores, porta a porta, de 

cartas com códigos para resposta pela internet.  

• o dia 19 de abril, às 00h00, será o momento censitário, ou seja, o momento ao qual 

deverá ser reportado o preenchimento dos questionários. 

• de 19 de abril a 30 de maio decorrerá a fase de resposta por intermédio de internet, 

telefone e papel, este último desde que solicitado pela população aos recenseadores, 

sendo que nas primeiras 3 semanas a resposta é exclusiva pela internet. 

• de 31 de maio a 13 de junho decorrerá a terceira e última fase em que a resposta será 

apenas em papel e que corresponderá igualmente à conclusão dos trabalhos de campo. 

Assim, a partir de hoje, 5 de abril, todos os alojamentos de residência habitual irão receber uma 

carta com a informação necessária - código e password - para a resposta aos Censos 2021 

através da internet, permitindo uma abordagem de resposta fácil, segura e rápida para os 

cidadãos. 

Abrangência 

Os Censos utilizam na sua execução uma metodologia de recolha exaustiva de dados, isto é, 

todas as unidades estatísticas do universo que pretende-se analisar são contactadas com o 

objetivo de se obter a informação. 

Neste sentido, os Censos 2021 abrangem todos os alojamentos familiares clássicos (moradias 

e apartamentos) e respetivos edifícios, incluindo todos os indivíduos que integram as famílias 

clássicas aí residentes, bem como alojamentos coletivos e alojamento familiares não clássicos 

(barracas, móvel e outro local habitado). 

Objetivo 

Os Recenseamentos da População e Habitação, são operações estatísticas fundamentais para 

o conhecimento das principais características da população e da habitação do país, a sua 

realidade social e económica, produzindo também informações imprescindíveis para a tomada 

de decisões do setor público e privado. 

Assim, os Censos são um valioso instrumento de diagnóstico e planeamento em vários domínios, 

nomeadamente: 

• na definição de objetivos e prioridades para as políticas globais de desenvolvimento; 

• no planeamento regional e urbano; 

• na investigação em ciências sociais, económicas e políticas; 
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• nos estudos de mercado e sondagens de opinião; 

• na base de cálculo para as estimativas da população e projeções demográficas; e 

• são a única operação estatística que permite disponibilizar informação para pequenas 

áreas geográficas. 

Resumidamente, são fundamentais para análise da estrutura social e económica do país. 

Formas de resposta 

A realização eficaz dos Censos só é possível através da colaboração empenhada de toda a 

população. A participação da população nestes recenseamentos, para além de obrigatória nos 

termos da legislação, é sobretudo, um direito de cidadania e um ato cívico fundamental para o 

conhecimento do País, e da nossa Região em particular. 

Quando a resposta pela Internet não for possível, a população tem ao dispor outras alternativas, 

nomeadamente: 

• telefone para grupos da população com maior dificuldade na resposta pela Internet ou 

impedidos de contacto presencial, nomeadamente por razões de saúde pública; 

• e-Balcão nas Juntas de Freguesia (mediante as condições de acessibilidade locais e em 

função da respetiva situação de saúde pública); 

• autopreenchimento dos questionários em papel, entregues pelos recenseadores, que 

cumprem um rigoroso Protoloco de Saúde Pública, e que se preveem em número 

reduzido face às alternativas de resposta sem contacto com o Recenseador. 

Novas metodologias nos Recenseamentos 

Ao longo dos diversos Censos têm sido introduzidas novas metodologias de acordo com as 

necessidades e recursos disponíveis nas respetivas épocas. Os Censos 2021 não irá fugir a esta 

regra e a aposta na recolha eletrónica de dados preconiza-se como determinante. 

Estima-se uma taxa de resposta via internet elevada. Nesse sentido, o cidadão poderá utilizar 

smartphone, tablet/iPad, portátil ou PC, desde que em modo online, ou seja, com acesso à 

internet, para aceder aos formulários e-Censos. 

O sucesso da operação censitária dependerá da adesão e interesse da população açoriana. 

Neste sentido, o SREA apela à melhor participação e colaboração de toda a população açoriana 

em prol do sucesso de tão grande e importante operação estatística para a nossa região. 
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Recenseamentos em Portugal 

Em 1864 realizou-se o I Recenseamento Geral da população portuguesa, o qual foi o primeiro a 

reger-se pelas orientações internacionais, marcando o início dos recenseamentos da época 

moderna no nosso País. 

Até hoje realizaram-se em Portugal 15 recenseamentos da população e 5 recenseamentos da 

habitação, remontando a 1970 a primeira realização simultânea dos dois tipos de 

recenseamentos. Os últimos Censos tiveram lugar em 2011. 

 

Qual será a população residente nos Açores no dia 19 de abril de 2021? Esse número é um 

dos inúmeros dados estatísticos que serão apurados com a recolha dos Censos 2021. 

Pandemia Covid-19 

A decisão de avançar com a operação censitária este ano surge após uma rigorosa análise e 

avaliação da viabilidade da sua realização, para a qual foi definido um Plano de Contingência de 

modo a garantir a qualidade da execução dos Censos e acautelar os riscos para a população e 

estrutura de recolha que a operação comporta no atual contexto epidemiológico. 

O Plano de Contingência para os Censos 2021 inclui, entre outras medidas, a observação de um 

estrito protocolo de segurança de saúde pública ao abrigo das regras emanadas pelas 

autoridades de saúde, uma estratégia que reforça a opção pela recolha de informação através 

da internet e o apoio à população através de uma linha telefónica, e o reforço dos mecanismos 

de controlo do trabalho de campo e de validação da informação recolhida num contexto de crise 

pandémica. 
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