
De 10 em 10 anos decorre em Portugal a operação “Censos” que pretende concretizar, 

o mais fiel possível, um retrato da população portuguesa em cada uma das localidades.                               

Censos 2021

Este retrato tem em linha de preocupação e para além da caraterização da população,

os agregados familiares e as condições de habitabilidade.

A operação censitária pretende concluir e responder às questões: quantos? e como

somos? Bem como onde? e como vivemos?.

É pois uma exigência de cariz comunitário a que Portugal se obriga num esforço muito

grande de milhares de cidadãos.

A importância da realização da operação censitária centra-se na melhor utilização e

decisão das políticas públicas em consequência do conjunto de dados e elementos

recolhidos.

A título de exemplo, e no âmbito da lei das finanças locais, as verbas transferidas

decorrem, entre outras variáveis, precisamente do número de residentes na Freguesia.

A operação “Censos 21” compreendeu três etapas principais e um vasto trabalho

prévio.

As três etapas compreendem os meses de abril a junho:

• A primeira etapa, entre os dias 5 e 18 de abril, com o reconhecimento da área

atribuída a cada um dos recenseadores e a distribuição de uma comunicação, em

cada residência contendo um código.

• Depois uma segunda fase de 19 de abril a dia 3 mês de maio, incluiu um novo

contato com os agregados que não responderem entretanto ao questionário e

também um aprofundamento do reconhecimento da área, com outros indicadores.

https://www.youtube.com/watch?v=SywMMfxhz_o&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=XhtsjGz1-Wo
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NeHAUA0&t=1
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NgoDUAS&t=1


• Por fim, a última fase, até ao dia 13 de junho, com a elaboração do relatório final.

De referir que 19 de abril foi instituído o dia/momento censitário e, esta data, tem

várias implicações, as quais podem ser verificadas na legislação e regulamentos

complementares dos “Censos 2021”.

Mas a anteceder este trabalho mais incisivo subsistiu já todo um conjunto de ações

correspondentes à inscrição de cidadãos para efeito de recenseadores,

coordenadores, subcoordenadores e anteriormente registou-se a seleção da equipa

de coordenação regional, sub-regional e local.

A Freguesia da Guarda tem direito a um coordenador, três subcoordenadores e trinta

recenseadores, que completaram o seu processo formativo orientado pelas técnicas

que estão na Coordenação local, sub-regional e regional.

Uma fase bem exigente decorreu nos e-balcões da Freguesia onde estiveram

recenseadores a receber os cidadãos, auxiliando no preenchimento dos respetivos

questionários. Entre os dois balcões de atendimento da Freguesia foram apoiados

cerca de meia centena de cidadãos, que assim cumpriram esta obrigação.

A par destas tarefas foram decorrendo reuniões operativas, com periodicidade

semanal e por fim quinzenal, onde entre todos era analisado o curso dos trabalhos e

acertadas novas metodologias para alcançar o objetivo último que se traduziu em que

todos os cidadãos residentes preenchessem e respondessem ao questionário.

A Freguesia procurou acompanhar a “equipa dos censos” onde esteve também

incluída.

Os resultados finais são publicados até ao final do ano mas pela perspetiva que

conseguimos verificar nota-se um aumento do número de alojamentos e uma variação

pouco sensível no número de cidadãos residentes na Freguesia.

https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000Dzx8UAC&t=1
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000000ekIOUAY&t=1
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001NaSRUA0&t=1
https://fg.secure.force.com/fgDetalheNoticia?idnews=a0N3W000001Nm4qUAC&t=0

