
Ajudar todas 
as pessoas a 
participar nos 
Censos de 2021
Os censos vão ser realizados em março de 2021.  
Ao participar e ao encorajar os outros a fazer o mesmo, 
estará a ajudar a garantir que você e a sua comunidade 
têm acesso aos serviços de que necessitam.

www.census.gov.uk
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O que são os censos?
Os censos consistem numa pesquisa feita a cada 10 anos, que nos permite ter 
uma visão geral das pessoas e agregados na Inglaterra e País de Gales. 
A cada ano, as câmaras municipais, instituições de beneficência e muitas 
outras organizações utilizam a informação ao decidirem como gastar milhares 
de milhões de libras.
Isto inclui a despesa nos transportes, ensino e cuidados de saúde. Para 
garantir que estes fundos sejam usados onde são mais necessários, é 
importante que os censos contem toda a gente.

O seu apoio é importante
Sabemos que ao criarmos boas relações com as comunidades mais pessoas 
irão querer participar nos censos.
Também sabemos que ninguém conhece a sua comunidade melhor do que 
você. O apoio de líderes a nível local e representantes da comunidade será 
fundamental para ajudar as pessoas a participar.

Criar laços com a comunidade
Precisamos de si para ajudar os Censos de 2021 a chegar ao maior número 
possível de pessoas.
Os nossos colaboradores locais estarão disponíveis durante 
os censos para disponibilizar recursos, orientação e apoio a 
nível prático para ajudar todas as pessoas a participar.
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Conhecimentos
Você conhece de modo singular os interesses da sua comunidade e os 
desafios que enfrenta. Estes conhecimentos permitem-nos planear o apoio 
para que todos possam participar.

Consciencialização
Os seus laços com a comunidade podem ajudar-nos na consciencialização 
do que são os censos e porque são importantes para todos, o que irá criar 
confiança nos censos e aumentar o nível de apoio.

Acesso
Os seus círculos de conhecidos podem ajudar-nos a contactar pessoas na 
sua comunidade que necessitam de apoio para participar. Isto irá garantir 
que todos são incluídos.

Mais informações
Informe-se sobre como trabalhar em conjunto para ajudar a sua 
comunidade.
Consulte mais informações sobre os censos em www.census.gov.uk
Siga os censos @Census2021
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