Onde estão todos.

Conte com segurança.

Conte com confidencialidade.

Contamos todos.
Contamos com todos.

Responda aos Censos pela Internet e
mantenha-se em segurança.
É mais simples, mais rápido e mais seguro.
Seguramente a contar.

Nos Censos contamos todos.
E todos podem contar com a proteção de dados e
total confidencialidade das respostas.
Que é como quem diz, todos contam.
Mas não contamos a ninguém.

Nos Censos, todos contam.
Até porque, contas feitas, é para todos
que construímos escolas, hospitais, estradas e tudo o mais.
É por isso que precisamos de todos.
E é por isso que todos precisam de si.

A sua resposta é obrigatória e confidencial
(Lei 22/2008, de 13 de maio).

Responda em

Onde estão todos.

censos2021.ine.pt

A partir de

5 de Abril
vai receber uma carta do INE com
os códigos necessários
para responder aos Censos 2021.

Responda pela Internet, a partir de

19 de abril.
Contamos com a sua resposta
preferencialmente até ao dia

3 de maio.
Pode responder através de um computador, tablet
ou smartphone com ligação à Internet.
Como responder pela Internet:
FÁCIL – Aceda a censos2021.ine.pt
SEGURO – Digite o Código e a Password indicados

Sem si, não estão todos.

A sua comunidade conta.

É uma conta simples de fazer:
sem si, não estão todos; e sem todos, não conta.
Pode achar que é só mais um. Mas menos um faz a diferença.
Vê a diferença que faz? Então faça diferente.

A sua comunidade conta. E ao contar para os Censos,
contamos com ela da próxima vez que estivermos
a planear o amanhã. Podemos contar consigo?
Então está a contar.

Onde estão todos.

censos2021.ine.pt

na carta que recebeu do INE
RÁPIDO – Responda às perguntas e quando
terminar selecione “Entregar”
Se não tiver condições para responder pela
Internet, vai contar também. Para tal, pode:
> Solicitar o apoio de familiares ou amigos para
resposta ao inquérito online
> Dirijir-se à sua Junta de Freguesia (leve consigo
a carta do INE)
> Aguardar a visita do Recenseador*
> Telefonar para a Linha de Apoio (210 54 20 21)
Responda em

*Os contactos presenciais seguem o protocolo de segurança de
saúde pública no âmbito da situação epidemiológica.

