Assunto: Os Censos vão às Escolas
Lisboa,1 de abril de 2021
Exmos./as. Srs./as. Diretores/as,
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 setores público e privado.
A realização dos Censos 2021 surge após uma rigorosa análise e avaliação da
viabilidade por parte do Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), que 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 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,
incluindo a possibilidade de resposta pelo telefone.
De grande dimensão e exigindo vastos meios para a sua prossecução, as operações
censitárias apenas atingem o êxito pleno através do envolvimento e participação de toda
a população.
Neste âmbito, operações censitárias anteriores demostraram 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 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.
Integrado num plano de comunicação mais amplo, “OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS”,
projeto desenvolvido pelo Instituto Nacional de Estatística em colaboração com a Equipa
do ALEA, tem como objetivos:
• Dar a conhecer aos alunos dos diversos graus de ensino: o que são, para que servem
e como se fazem os Censos;
• Mobilizar os pais e familiares dos alunos para a participação nos Censos 2021;
• Incentivar os alunos para ajudar os pais na resposta aos Censos 2021 pela Internet.

"OS CENSOS VÃO ÀS ESCOLAS" propõem ainda um conjunto de atividades a realizar
com os alunos, de forma a sensibilizar para a importância dos Censos e incentivar a
participação na maior operação estatística do país, através da resposta pela Internet.
A informação está disponível em censos.ine.pt ou em alea.pt.
Para mais informações, aceda a:
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/os_censos_vao_as_escolas.pdf
Solicitamos a divulgação desta iniciativa junto dos docentes e da comunidade educativa.
Com os melhores cumprimentos,
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