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Censos 2021
António Ferreira da Silva, Presidente, faz público, nos termos da alínea (n.º alínea), do
n.º (n.º ponto), do art.º (n.º artigo), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, da
Freguesia e no website da Freguesia em www.jf-fontearcada.pt
Fase I – Distribuição - A partir de 5 de abril, todos os alojamentos vão receber uma carta com a
informação necessária para a resposta aos Censos 2021 (com um código e password únicos) para
resposta preferencial através da internet (ou telefone), distribuídas pelos recenseadores, sendo
recomendado à população que responda com a maior brevidade possível e de preferência até 3
de maio.
Fase II – Resposta - A resposta aos Censos pode ser iniciada a partir de 19 de abril. Recomendado
à população que responda com a maior brevidade e de preferência até ao dia 3 de maio. A partir
de 10 de maio o Recenseador vai distribuir, preferencialmente na caixa de correio, um aviso de
apelo à resposta para os alojamentos que ainda não tenham respondido, disponibilizando nesse
aviso toda a informação necessária, quer para a resposta quer para pedido de esclarecimentos.
Fase III – Conclusão - Tem início a 31 de maio e a partir desta data a resposta resultará
essencialmente do contacto porta-a-porta que os Recenseadores estabelecem com todos os
alojamentos que ainda não responderam e fazem um último apelo à resposta pela Internet ou
Telefone e, só nos casos em que tal não seja possível, recolhem a informação diretamente com o
preenchimento dos questionários em papel.

Fonte Arcada, 09 de março de 2021
O Presidente

_____________________________________________
(António Ferreira da Silva)
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