Censos 2021: Conteúdo a observar
Recolher informação estatística através de uma operação censitária representa um
grande investimento e uma significativa carga estatística sobre todas as pessoas
residentes em Portugal, razão pela qual, o conteúdo a observar nos censos é
cuidadosamente analisado no sentido de produzir informação relevante e de
qualidade.
As recomendações da UNECE/ONU referem que as variáveis a observar nos
censos devem ter em consideração os seguintes aspetos:


A necessidade e a pertinência da informação a nível nacional e local, bem
como o cumprimento das obrigações internacionais - nomeadamente no
âmbito da União Europeia;



A relevância da informação para níveis geográficos detalhados/pequenos
grupos populacionais;



A existência de informação proveniente de fontes alternativas, quer
administrativas, quer inquéritos amostrais;



Os constrangimentos decorrentes da própria metodologia de recolha, onde
apenas um número limitado de variáveis pode ser observado, e onde
variáveis mais complexas e que exigem formação especializada por parte de
entrevistadores não possam ser corretamente observadas;



O conteúdo não divergir drasticamente dos censos anteriores e, sempre que
possível, as alterações permitam manter a série estatística;



A disponibilidade e capacidade da população para fornecer informações
adequadas sobre as diferentes temáticas.

Ainda, segundo as recomendações da UNECE/ONU, não devem ser objeto de
observação nos censos:


Variáveis cuja utilidade não seja clara e evidente;



Temáticas que sejam de interesse restrito;



Temáticas consideradas sensíveis ou potencialmente intrusivas;



Questões que necessitem de longas explicações/instruções para assegurar
uma resposta precisa;



Questões cuja resposta não seja do conhecimento da população.
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Adicionalmente, os censos devem ser vistos como um exercício realizado
puramente para fins estatísticos, pelo que não deve ser usado para recolher dados
que promovam grupos específicos ou determinadas causas.
O conteúdo dos Censos 2021 é o resultado do equilíbrio entre a informação que
gostaríamos de recolher e a que é efetivamente viável recolher, pois cada variável
adicional que se inclui numa operação estatística desta envergadura avoluma os
custos económicos e financeiros, a carga sobre os respondentes, os prazos de
difusão e as componentes técnicas e operacionais.
Nesse sentido, o processo de avaliação do “Conteúdo a observar nos Censos”,
realizado no âmbito da Secção Eventual para Acompanhamento dos Censos 2021
do Conselho Superior de Estatística, teve em atenção os seguintes aspetos:


As necessidades dos utilizadores nacionais no âmbito do processo de
consulta pública, de acordo com os critérios de pertinência e relevância;



As

exigências

internacionais,

nomeadamente

as

que

constam

do

Regulamento (CE) Nº. 763/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho
relativo aos recenseamentos da população e da habitação e dos respetivos
regulamentos de execução;


A carga estatística sobre a população;



Os aspetos operacionais e a metodologia de recolha;



A consistência com a série histórica dos recenseamentos portugueses.

Como resultado da revisão do conteúdo para os Censos 2021, foi decidida a
observação de três novas variáveis e a eliminação de outras observadas no
passado.
O quadro seguinte apresenta uma síntese das variáveis a observar nos Censos
2021 e as excluídas face aos Censos 2011.

2

Síntese das variáveis a observar nos Censos 2021 e excluídas face aos Censos 2011










Localização geográfica (morada)*
Tipo de edifício*
Tipo de utilização*
Época de construção*
Número de alojamentos*
Número de pisos
Elevador
Necessidades de reparação










Tipo de estrutura
Principais materiais utilizados no revestimento
Tipo de cobertura
Recolha de resíduos urbanos
Configuração do R/C
Edifício isolado ou mais alto que os adjacentes
Edifício gaveto ou extremo de banda
Edifício mais alto do que os edifícios adjacentes



















Localização geográfica (morada)*
Tipo de alojamento*
Forma de ocupação*
Ar condicionado
Tipo de aquecimento*
Área útil *
Número de divisões
Lugar de estacionamento
Anos de residência no alojamento Nova
Regime de propriedade*
Encargos por compra
Forma de arrendamento
Época do contrato de arrendamento
Renda
Apoio ao arrendamento Nova
Entidade proprietária
Acessibilidade ao alojamento







Sistema de abastecimento de água
Instalações sanitárias
Instalações de banho ou duche
Sistema de drenagem de águas residuais
Principal fonte de energia utilizada para
aquecimento







Presença no momento censitário
Nível de ensino a frequentar
Local de residência 5 anos antes
Número de horas trabalhadas
Número de trabalhadores da empresa

Agregado
Doméstico

Edifício

II. Variáveis excluídas face a 2011

Alojamento

I. Variáveis a observar em 2021

 Número de residentes no agregado doméstico*
 Relações de parentesco*

Indivíduo





























Local de residência habitual*
Situação de residência
Sexo *
Data de nascimento*
Estado civil legal*
União de facto
Naturalidade*
Nacionalidade*
Local de residência 1 ano antes*
Residência anterior no estrangeiro e Ano de entrada em
Portugal*
País de proveniência
Motivo de migração Nova
Alfabetismo
Frequência do sistema de ensino
Nível de escolaridade completo*
Curso Superior
Condição perante o trabalho*
Profissão*
Situação na profissão*
Ramo de atividade económica*
Principal meio de vida
Local de trabalho* ou local de estudo
Principal meio de transporte utilizado
Duração do trajeto
Utilização de um segundo meio de transporte
Tipo de Incapacidade (facultativa)
Religião (facultativa)

* Variáveis obrigatórias por regulamento da União Europeia.
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