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Metodologia   

Nos Recenseamentos da Popula ção e da Habitação, uma grande parte dos 
países utilizam, na recolha de dados, o método clássico de entrega/recolha 
de questionários à população. Neste caso, recruta-se um conjunto de 
indivíduos (recenseadores) que vão de porta em porta entregar os 
question ários, e instruções de preenchimento dos mesmos, passando mais 
tarde para os recolher ap ós terem sido preenchidos pelos indivíduos.  

Os trabalhos de recolha de dados são assim executados pelos chamados 
recenseadores, indivíduos especialmente recrutados e formados para o 
efeito. A cada um deles é atribuída uma área geográfica bem definida e 
delimitada cartograficamente, designada por Secção estatística, contendo em 
média cerca de 300 alojamentos.  

Cada unidade estatística é contada no local onde se encontra ou se localiza 
no momento censit ário, e os dados recolhidos em relação a cada 
caracter ística referem-se ao mesmo momento (data de referência).  

Trata-se duma metodologia que não se aplica de forma pura mas geralmente 
mista. Isto quer dizer que em muitas situações o recenseador terá de 
preencher os questionários inquirindo, para o efeito, directamente as pessoas 
a que respeitam.  

Noutras situações, normalmente nas zonas urbanas e após várias 
insistências, pode utilizar-se a via postal para a devolução dos questionários 
dos alojamentos e respectivas famílias que não foi possível contactar durante 
o processo de recolha directa. 

Apesar de o Instituto Nacional de Estatística, através do Gabinete dos 
Censos, ser a entidade respons ável pela realização dos Censos 2001, outras 
entidades tomam parte na organização e administração desta operação 
estatística:  

l A Secção Eventual para o Acompanhamento dos Censos 2001, do 
Conselho Superior de Estatística: órgão superior de orientação e 
coordenação dos Censos 2001 competindo-lhe, designadamente, 
analisar e aprovar o programa dos Censos, incluindo as vari áveis a 
observar e o respectivo plano de difusão dos resultados; acompanhar 
todo o processo de execu ção das v árias actividades, bem como 
proceder à sua avalia ção final.  
 

l As Direcções Regionais do INE e os Serviços Regionais de Estatística, 
das Regiões Autónomas têm a missão de coordenar e promover 
regionalmente a realiza ção dos Censos, dinamizar, supervisionar e 
dar apoio t écnico aos municípios.  
 

l Os Munic ípios organizam, coordenam e validam os trabalhos dos 
Censos na respectiva área.  
 

l As Freguesias têm como atribuição a tarefa de organizar e controlar 
os trabalhos no terreno, em íntima ligação com a respectiva 

A metodologia de recolha consiste assim no 
pre-enchimento pelos recenseadores dos 
question ários de Edifício, Alojamento (1ª 
parte) e Família e na distribuição dos 
question ários individuais e de alojamento 
(2ª parte) na semana que precede a data 
censitária e na sua recolha e verificação, 
após preenchimento pela população, nas 
quatro semanas seguintes.
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autoridade municipal.  

Em 2001 prevê-se utilizar uma estrutura de questionários idêntica à dos 
Censos de 1981 e 1991.  
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