NOTA DE IMPRENSA [01/02/2011]
CENSOS 2011 - ALJEZUR JÁ ARRANCOU COM CAMPANHA DE
DIVULGAÇÃO
O Município de Aljezur deu o “pontapé de saída” na iniciativa CENSOS 2011.
Já este mês, anexo ao recibo de água, os munícipes serão informados da campanha CENSOS 2011 –
XV Recenseamento Geral da População e V Recenseamento Geral da Habitação, através da circular
que abaixo se reproduz.
Caro(a) Munícipe,
Em Março de 2011 vão ter lugar os Censos de 2011 – XV Recenseamento Geral da População e V
Recenseamento Geral da Habitação, a maior operação estatística nacional, realizada pelo INE –
Instituto Nacional de Estatística que contará com o apoio dos Municípios e das Juntas de Freguesia
na sua implementação.
Os Censos vão “contar” todos os cidadãos e famílias presentes no território nacional, bem como
todos os alojamentos e edifícios destinadas à habitação. A recolha de dados será feita através do
auto-preenchimento de questionários pela população.
A Inovação marcará os Censos 2011!
A aposta nas mais recentes tecnologias de informação e comunicação vai permitir modernizar os
processos de recolha e de gestão da informação. As pessoas vão, pela primeira vez, ter a
oportunidade de responder aos Censos através da Internet (e-Censos) - http://censos.ine.pt.
No inicio de Março arrancará activamente os Censos 2011, nessa altura um Recenseador
devidamente credenciado e identificado passará na sua residência e deixará alguns questionários
mais o envelope e-Censos, passando mais tarde para recolher a informação caso não tenha
respondido via internet. Escusado será dizer que todos os dados recolhidos são absolutamente
confidenciais.
Através dos dados recolhidos nos Censos 2011 é possível saber: Quantos somos? Quem somos? e
Como vivemos?, tarefa fundamental na planificação da construção de infra-estruturas básicas para
a população como sejam escolas, hospitais, vias de comunicação etc.
Para que a realização dos Censos 2011 constitua o sucesso que todos desejamos, em termos de
qualidade e credibilidade, o Município de Aljezur e o INE solicitam a sua participação e desde já
agradecem a sua valiosa colaboração.
Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, contactar:
- Lurdes Rosa – Tlm. 964 287 366;
- Manuela Galo Louro – Tlm. 963 390 241;
- E-mail: censos.aljezur2011@gmail.com
Aljezur, 01 de Fevereiro de 2011
O Presidente do Município de Aljezur
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