Informação à comunicação social

Terminou no dia 31 de maio a fase de resposta aos Censos 2021

O INE informa que terminou a fase de resposta aos Censos 2021 no dia 31 de maio.
O INE gostaria de agradecer a participação empenhada de toda a população, permitindo que a
fase de conclusão dos trabalhos da maior operação estatística nacional ocorresse apenas 6
semanas após o momento censitário - dia 19 de abril - contribuindo para o sucesso dos Censos
2021.
Desde 5 de abril, foram distribuídas pelos recenseadores mais de 4,5 milhões de cartas com os
códigos de resposta aos Censos. As respostas da população foram quase na sua totalidade
digitais, 99,3% do total, sendo que a maior fatia foi efetuada diretamente pela população através
da internet (87,6%), seguindo-se a resposta na aplicação móvel do recenseador (7,6%) e o
preenchimento dos questionários nos ebalcão localizados nas Juntas de Freguesia (4,1%). As
respostas em papel no Censos 2021 foram residuais, 0,4% do total (50% nos Censos de 2011). A
linha de apoio registou 0,3% das respostas pelo telefone e respondeu a mais de 200 mil chamadas
e 40 mil e-mails de pedidos de apoio ou dúvidas sobre o preenchimento.
A resposta expressiva pela Internet permitiu que a operação decorresse com toda a qualidade,
tranquilidade e segurança exigidas face ao contexto de saúde pública do país.
O INE agradece a todos os elementos que integraram a estrutura de recolha dos Censos 2021,
em particular aos recenseadores e às autarquias locais, totalizando cerca de 15 mil participantes
na recolha no terreno.
De destacar ainda a Direção Regional de Estatística da Madeira e o Serviço Regional de Estatística
dos Açores que asseguram a organização da operação nas Regiões Autónomas, sob coordenação
do INE.
Sendo da responsabilidade do INE, os Censos, pela sua relevância para o País, são uma operação
agregadora da sociedade, como demostra o conjunto alargado de entidades que colaboraram
com o INE, representando vários sectores, incluindo as que acompanharam a operação desde a

sua preparação através da Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos 2021 (SEAC 2021)
do Conselho Superior de Estatística. Na divulgação da operação, o INE contou com uma
mensagem de Sua Excelência o Presidente da República. Contou ainda com a ajuda das
Secretarias Gerais dos Ministérios, escolas, instituições religiosas, Associação Nacional de
Municípios Portugueses, Associação Nacional de Freguesias, organizações do setor social e
empresas. Na operacionalização e no terreno contou com a DGS, PSP, GNR e os Núcleos de
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo, entre outras instituições. Nas questões da acessibilidade
a diferentes grupos da população, o Alto Comissariado para as Migrações e o Instituto Nacional
de Reabilitação desempenharam também um papel relevante.
Tratando-se de um recenseamento da população e habitação, de resposta gratuita e obrigatória,
é necessário assegurar que todas as pessoas contam pelo que, após o dia 31 de maio, as equipas
de recolha vão contactar e notificar os alojamentos que não responderam dentro do prazo
estabelecido. Só em último caso, quando de recusa absoluta em responder aos Censos 2021, o
INE irá aplicar as coimas previstas na lei.
Os primeiros resultados dos Censos 2021 serão apresentados até meados de agosto e têm um
carácter preliminar, na medida em que são baseados em contagens resultantes do processo de
recolha e divulgados muito antes do processo de tratamento e validação da informação recolhida.
Os resultados definitivos dos Censos 2021 serão disponibilizados até ao último trimestre de 2022,
com uma apresentação de resultados provisórios até fevereiro.
Uma palavra final sobre a confidencialidade dos dados dos Censos 2021 e sua proteção e
segurança. O INE é a autoridade estatística central, independente e isenta. Os dados são
armazenados no INE e exclusivamente utilizados para fins estatísticos, como sempre em todas as
suas atividades, assegurando-se a sua confidencialidade e proteção. O princípio do segredo
estatístico está consagrado na lei do Sistema Estatístico Nacional e, pela natureza da instituição,
é inerente o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Significa que o INE tem
sempre de procurar as melhores soluções face a novos desafios regulatórios e tecnológicos nas
áreas de proteção de dados e segurança de informação. É algo realizado em contínuo, em
cooperação e tendo presente a importância da forma de comunicação com a sociedade.

Censos 2021. Contamos todos. Contámos com todos.
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