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Os censos chegaram
Os censos permitem-nos recolher informações que 
contribuem para a tomada de decisões sobre as coisas 
importantes para a nossa comunidade.
Neste folheto poderá encontrar respostas para as 
perguntas mais frequentes sobre os Censos 2021.
É importante que preencha o seu questionários dos 
censos, porque assim teremos dados mais 
pormenorizados ao nosso dispor sobre a nossa 
sociedade. Por lei, é obrigatório preencher os censos. 
Os dados dos censos ajudam a tomar as decisões de 
financiamento sobre os serviços públicos na sua área. 
Quer se trate de planear escolas novas, postos 
médicos ou ciclovias, a informação que partilhar tem 
um impacto nas vidas de todas as pessoas que vivem 
na Inglaterra e País de Gales. 

Quando devo preencher o 
questionários dos censos?

O dia dos censos é domingo, 21 de março, mas pode 
preencher o questionário assim que receber o código 
de acesso pelo correio.  
As suas respostas devem dizer respeito às pessoas 
que vivem habitualmente no seu agregado nesta data 
– mesmo se preencher o questionário mais cedo. 
Se as circunstâncias do seu agregado se alterarem 
antes do Dia dos Censos, pode informar-nos. 
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O que são os censos?
Os censos são uma pesquisa realizada a cada 10 anos 
que nos permite ter uma visão geral de todas as 
pessoas e agregados na Inglaterra e País de Gales. A 
informação é utilizada por todos os tipos de 
organizações, desde autarquias locais até instituições 
de beneficência, para ajudar na prestação de serviços 
essenciais, incluindo os transportes, educação e 
serviços de saúde. Sem os censos, seria muito mais 
difícil fazer este planeamento.

Sou obrigado(a) a participar?
Se viver na Inglaterra ou País de Gales é obrigado(a) a 
preencher os censos. A informação dos censos ajuda 
na tomada de decisões sobre como distribuir 
milhares de milhões de libras de fundos públicos. Ao 
gastar 10 minutos por pessoa para preencher o 
questionário dos censos, estará a ajudar a sua 
comunidade a receber os serviços de que necessita 
tanto no presente como no futuro.

Se necessitar de ajuda, 
consulte o website
www.census.gov.uk@Census2021

É fácil participar. Se necessitar de ajuda 
a preencher o formulário, podemos ajudá-lo(a).

Domingo, 21 de março 
é o dia dos censos

Se necessitar de ajuda, ou seu um conhecido 
seu necessitar de ajuda, há uma vasta gama 
de serviços de apoio ao seu dispor.

Vamos enviar-lhe uma carta 
com um código de acesso.

Consulte o nosso website 
e introduza o seu código 
de acesso para começar.
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A informação que eu 
partilhar poderá afetar 
as minhas prestações 
sociais ou estatuto de 
imigração?

Não. O ONS é uma organização independente do 
governo. Isto significa que os funcionários a lidar 
com pagamentos ou serviços que receba não têm 
acesso à sua informação nos censos.

O que devo fazer se não puder 
preencher o questionário dos 
censos online?

Sabemos que para certas pessoas isto poderá ser 
difícil. É por isso que aqui estamos para ajudar essas 
pessoas com uma vasta gama de serviços de apoio. 
Vamos facilitar o preenchimento dos censos, 
independentemente de qual seja a necessidade 
individual de cada um.

Os serviços incluem:

• orientação e apoio em muitas línguas e formatos 
•  ajuda por telefone, diálogo em linha ou através das 

redes sociais
• uma versão do questionário em papel, se preferir 
•  orientação acessível para os censos, por exemplo, 

em Braille

O governo vai usar a informação que 
eu fornecer para me identificar?

Não. O Office for National Statistics (gabinete 
nacional de estatística inglês - ONS) realiza os 
censos na Inglaterra e País de Gales. Só publicamos 
informações anónimas sobre os censos. Na verdade, 
a partilha de informação pessoal sobre os censos 
é crime e toda a informação que nos fornecer 
está protegida.



Posso ajudar a minha família e amigos 
a preencher os censos? 

Simplificámos o questionário o mais possível. 

Se um familiar ou amigo necessitar de ajuda, 
apoie-o se puder. Contudo, deve sempre 
preencher primeiro o seu próprio questionário.

Também pode solicitar ajuda para si ou para 
outra pessoa. 

O que devo fazer se os censos me 
fizerem perguntas sobre o meu género 
e orientação sexual?

Estes censos fazem, pela primeira vez, perguntas 
voluntárias sobre a orientação sexual e identidade 
de género. Isto tem por objetivo fornecer-nos 
informação mais precisa sobre as populações 
lésbicas, homossexuais, bissexuais e transgénicas.
Isto ajudará as organizações a combater eventuais 
desigualdades com que estes grupos se deparem e 
ajudará a identificar onde são necessários serviços. 
Só fazemos estas perguntas às pessoas com 16 ou 
mais anos de idade. 
Se não se sentir confortável a responder a estas 
perguntas no mesmo formulário que o resto do 
seu agregado, deve solicitar um questionario 
adicional dos censos e responder às perguntas 
separadamente.

O que devo fazer se não 
me identificar com as escolhas 
apresentadas nos censos?

Os censos contêm perguntas sobre o seu grupo 
étnico, género e orientação sexual, religião e 
identidade nacional. Cada pessoa é que decide 
como é que deve responder a cada pergunta. Cada 
um deve responder às perguntas do modo que 
achar que o(a) representa melhor. 

Como é que os censos me afetam? 
Os censos afetam-nos a todos. É uma oportunidade 
que só acontece uma vez a cada dez anos para fazer 
ouvir a sua voz e ajudar no planeamento do futuro 
da sua área local.
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