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O que são os Censos?
Os Censos são a contagem de todas as pessoas que vivem no nosso país e de todas 

as habitações onde as pessoas vivem. 

Com os Censos ficamos a saber:

Quantos somos? O número total de pessoas que vivem em

Portugal de norte a sul, Regiões Autónomas dos Açores e da

Madeira, e em cada uma das nossas cidades, vilas e aldeias;Madeira, e em cada uma das nossas cidades, vilas e aldeias;

Como somos? A idade das pessoas, as profissões, os estudos

que as pessoas têm;

Onde vivemos? Os locais onde as pessoas vivem;

Como vivemos? As características das habitações existentes

em Portugal.



O que são os Censos?

Os censos permitem responder a questões como: 

- Quantas pessoas idosas vivem sozinhas, com outras 

pessoas da família ou em lares

de idosos?

− Quantas pessoas estão a estudar e a trabalhar, 

ou só a estudar, ou só a trabalhar?ou só a estudar, ou só a trabalhar?

− Como é que as pessoas se deslocam de casa para o

trabalho e quanto tempo é que gastam?

− Quantas casas têm electricidade, água canalizada e

esgotos?

− Quantas pessoas habitam em barracas?

− Quantos edifícios têm 5, 10, 20 ou 50 anos?



Dia de referência

21 de Março de 2011



Breve História dos Censos
• O termo “Censo” vem do latim census

que quer dizer conjunto dos dados estatísticos dos 

habitantes de uma cidade, província, estado, nação 

etc. 

•Já antes da era de Cristo se faziam •Já antes da era de Cristo se faziam 

recenseamentos, geralmente com objectivos 

militares e de cobrança de impostos. Por isso, a 

norma era a de as populações se deslocarem aos 

seus locais de origem e se apresentarem às 

autoridades locais para o registo de pessoas e/ou 

bens.



Breve História dos Censos
• A história dos Censos remonta 

aos tempos antigos; 

o primeiro recenseamento 

de que se tem notícia 

foi realizado na China. 

•Em 2238 a.C., o imperador Yao•Em 2238 a.C., o imperador Yao

mandou realizar um censo da 

população e das lavouras cultivadas. 

O regime chinês desejava conhecer com exactidão o número 

de habitantes, a fim de poder repartir o território, de 

distribuir as terras, estabelecer os rolos de pergaminho de 

impostos e de proceder ao

recrutamento militar.



Breve História dos Censos

•Há, também, registos de 

um censo realizado no 

tempo de Moisés, cerca de 

1700 a.C. e de 

recenseamentos anuais recenseamentos anuais 

realizados pelos egípcios, 

no século XVI a.C.



Quem faz os Censos?

• O Instituto Nacional de Estatística (INE) é o organismo 
encarregue da preparação, execução e apuramento

• dos dados dos Censos 2011.

• Dada a complexidade da operação 

estatística "Censos 2011", 

o INE tem a colaboração o INE tem a colaboração 

das câmaras municipais 

• As câmaras responsabilizam-se pela organização, 
coordenação e controlo das tarefas do recenseamento na 
área do município - e das juntas de freguesia que 
asseguram a execução das operações dos Censos 2011 nas 
respectivas áreas.



Quem faz os Censos?

• A cada um dos 
recenseadores será 
atribuída uma área de 
trabalho bem definida e 
delimitada delimitada 
cartograficamente. 

• Para que tal aconteça, é 
necessário dispor de uma 
base cartográfica actual e 
de qualidade.



Resposta em papel



Resposta pela Internet



Resultados

• Prevê-se que a disponibilização dos resultados 

dos Censos 2011 seja feita em três fases: 

– Resultados preliminares, até 4 meses após o 

momento censitário; momento censitário; 

– Resultados provisórios, até 11 meses após o 

momento censitário; 

– Resultados definitivos, até 21 meses após o 

momento censitário. 



Jogo dos Censos no



Recursos didácticos no 

–Meio Envolvente

–Dossiês “Censos 2001”, “População e –Dossiês “Censos 2001”, “População e 

Demografia” e Notas sobre a História da 

Estatística 

–Números Interessantes 

–Mini-censos 2001





No ALEA, em www.alea.pt


