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Assunto: “Os Censos vão às Escolas” 

 

Em Portugal, no dia 19 de abril, inicia-se a resposta aos Censos 2021 pela Internet.  

Os Recenseamentos da População e Habitação, que se realizam de dez em dez anos, 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 dos sectores público e privado. 

A realização dos Censos 2021 surge após uma rigorosa análise e avaliação da viabilidade por 

parte do INE, tendo 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.  

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

população, pelo que este Instituto está a mobilizar um vasto conjunto de entidades públicas e 

privadas para o apelo a essa colaboração. Mostra a experiência de operações censitárias 

anteriores que a comunidade escolar tem um papel importante a desempenhar, 

nomeadamente pela oportunidade que a divulgação e a sensibilização para esta colaboração 

propícia em termos de educação para a cidadania. 

De facto, a população escolar dos ensinos básicos e secundário constitui um agente 

importante para a dinamização e estímulo à resposta aos Censos 2021, tanto pela 
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compreensão da sua importância, como pela influência positiva que pode exercer sobre os 

pais e encarregados de educação, ao sensibilizá-los para resposta pela Internet.  

Para o efeito, o INE, com a Equipa do ALEA1, desenvolveu a iniciativa "OS CENSOS VÃO ÀS 

ESCOLAS" cujo objetivo é dar a conhecer aos alunos o que são, para que servem e como se 

fazem os Censos 2021, assim como mobilizar e incentivar a comunidade escolar para a 

resposta aos Censos 2021 pela Internet e em segurança. 

É neste contexto, que solicito a V. Exa. o pedido de autorização do INE para divulgação da 

iniciativa "OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS", cujos ficheiros anexamos, junto dos Diretores de 

Escolas/Agrupamentos do ensino básico e secundário. Pensamos que as atividades que 

propomos são facilmente realizáveis e adaptáveis quer em contexto presencial quer em ensino 

à distância quando for o caso.   

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. 

Agradeço desde já a atenção dispensada a esta solicitação, cujo objetivo é, como se referiu, 

reunir todas as condições possíveis para a realização com sucesso da maior operação 

estatística realizada em Portugal. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Conselho Diretivo 
 
 
 
 

Francisco Lima 
Presidente 

 

 

                                                           
1 ALEA - Ação Local Estatística Aplicada é um projeto conjunto da Escola Secundária de Tomaz Pelayo, da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares e do Instituto Nacional de Estatística. 
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