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 Ficha Técnica

Clube de Caça e Pesca 
de Monte Redondo – Comunicado 
à população em geral

O Clube de Caça e 
Pesca de Monte Redondo, 
através de ações de vigi-
lância e controle à fauna 
cinegética na ZCM Proc. 
3831 ICNF, encontrou na 
referida zona de caça, uma 
poça no chão revestida a 
plástico, contendo no seu 
inteiror restos de comida 
humana de origem ani-
mal, também com alguma 
água da chuva. Depois de 
inspecionado a olho nu 
chegou-se à conclusão de 
que possivelmente esta 
poça estaria envenenada. 
Esta possibilidade não foi 
confirmada através de aná-
lises, no entanto não te-
mos grandes dúvidas que a 
poça continha veneno co-
locado ali para envenenar 
raposas uma vez que, de 
forma não oficial, tivemos 
conhecimento de que têm 
ocorrido alguns ataques a 
galinheiros efetuados por 
esta espécie cinegética. 

Pedimos à pessoa ou 
pessoas que colocaram o 
veneno que não o voltem 
a fazer pois, para além de 
ser considerado um ato 

criminoso punido por lei, 
é igualmente perigoso para 
pessoas e animais, uma vez 
que a poça foi encontra-
da nas imediações de uma 
zona habitacional havendo, 
consequentemente, outros 
animais e pessoas que ali 
transitam.

Compreendemos per-
feitamente a situação e o 
prejuízo que esta espécie (a 

raposa) representa para os 
agricultores e os seus gali-
nheiros, uma vez que estes 
esperam obter algum rendi-
mento com as galinhas que 
criam para complemento 
do seu rendimento men-
sal. Desta forma pedimos 
à população que comuni-
quem ao Clube eventuais 
ataques aos seus galinheiros 
e animais para que possa-

mos fazer chegar a recla-
mação a quem de direito. 
Desta forma procuramos 
contribuir para melhorar a 
situação referenciada, den-
tro do que nos é possível.
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Educação

No seguimento do tra-
balho do mês passado, o 
Departamento de Comu-
nicação desta instituição 
de ensino quis saber quem 
está por detrás do rosto do 
docente NUNO COUTO.

D.C.: Quem é o homem 
Nuno Couto?

N. C.: O Nuno é um 
rapaz de 50 anos, pai de 
3 filhos, que nasceu, cres-
ceu e vive na Ilha (aldeia 
situada a 10 km de Mon-
te Redondo). Começou a 
gostar de Matemática na 
adolescência, muito por 
causa das “Olimpíadas da 
Matemática”, concurso na-
cional de raciocínio e jogos 
matemáticos do qual seria 
campeão nacional no 12.º 
Ano. Está ligado ao fute-
bol desde sempre, primeiro 
como jogador, depois como 
treinador e dirigente. Nes-
te momento faz parte do 
departamento de futebol 
juvenil do GD Ilha, onde 
exerce cargos de coorde-
nação e treina equipas de 
iniciação ao futebol.

D.C.: Que caracte rís
ticas pessoais aplica na sua 
sala de aula?

N. C.: A palavra ma-
temática, só por si, causa 
alguns problemas a mui-
ta gente, por isso um pro-
fessor de matemática tem 
que, primeiro, ganhar em-
patia com a turma; depois 
desmistificar a ideia de que 
não se gosta de matemáti-
ca, que é uma coisa difícil, e, 
só depois, pode pensar em 

começar a ensinar. Aplico 
bastante, em sala, o que se 
aprende na psicologia des-
portiva, deve-se “ganhar 
o balneário”, “fortalecer o 
espírito de equipa”, para 
só depois trabalhar conte-
údos. Tenho dificuldade em 
falar de forma séria durante 
muito tempo, por isso, ten-
to que as aulas decorram de 
forma descontraída e bem 
disposta; procuro mostrar 
que, ao contrário do que a 
TVI diz, a matemática não 
tem nada de difícil, “até eu 
consigo perceber aquilo”. 
(risos)

Tento explicar que, se 
um miúdo da Ilha, filho de 
pais sem formação acadé-
mica, que só queria jogar à 
bola, se apaixonou por uma 
parte da matemática, então 
qualquer um, mudando a 
sua atitude, pode ser bom 
nisto.

D. C.: Este ano leciona, 
pela primeira vez, o quinto 
ano. Que sentimentos 
estão subjacentes a este 
desafio?

N. C.: Eu, em 23 anos 

de colégio, tive 3 turmas de 
7.º ano e todas as outras 
foram de ensino secun-
dário. Quando me per-
guntaram o que achava 
de ter duas turmas de 5.º 
ano, assustei-me um bo-
cadinho, confesso!  Nós 
estamos habituados a um 
tipo de trabalho de moti-
vação, a um tipo de rela-
ção em sala de aula, que 
não resulta com miúdos 
tão pequenos e com pais 
que têm o filho a ir para 
a “escola dos grandes” 
pela primeira vez. Tive 
de voltar a ter o caderno 
onde anoto o que resulta 
e não resulta, onde ganhei 
e onde perdi alunos, o que 
os manteve focados e o que 
os afastou. Tem sido, de 
facto, uma experiência que, 
não funcionando sempre 
como eu gostava, tem sido 
cada vez mais interessan-
te. Penso que, no próximo 
ano, com todas as ano-
tações, não precisarei de 
tanto tempo para “ganhar 
o balneário” e perderei me-
nos pelo caminho; a partir 
daí é sempre a melhorar.

D. C.: 23 anos ao servi ço 
do Colégio Dr. Luís Pereira 
da Costa. Que sentimentos 
estão subjacentes a esta 
relação de mais de duas 
décadas?

N. C.: Sinto-me em casa 
e em família. São muitos 
anos, muitos amigos (al-
guns já não estão por cá), 
muitos alunos, muitas his-
tórias boas e outras nem 
por isso, muitas vitórias, al-
guns empates ( que no GDI 
não há derrotas - risos) e 
uma cumplicidade muito 
grande.

 
D.C.: Definase em 

três palavras.
N. C.: Família, Futebol 

e Matemática, três palavras 
que sintetizam mais de 90% 
da minha vida.

 
Foi uma entrevista pau-

tada de muita emoção, dis-
farçada por alguns risos. 
Nuno Couto é um docente 
“talhado” para a matemá-
tica. Desde sempre. Não a 
matemática intransponível, 
que marca negativamen-
te a vida de uma pessoa, 
mas uma matemática que, 
com dedicação, trabalho e 
treino (ai, ai, não falemos 
em treinos!), é um objetivo 
real. Palpável. Alcançável. 
O colégio, para si, é família 
e haverá algo mais impor-
tante do que as reuniões 
em família, com uma pi-
tada de humor à mistura 
e uns comentários sobre 
futebol.

 Mónica Gama

ROSTOS
“Sinto-me em casa e em família”
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Educação

Loja de Artigos Religiosos
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Souto da Carpalhosa

A chegada do corona-
vírus a Portugal teve um 
grande impacto não só na 
economia, como também 
na saúde mental e no dia-
-a-dia dos portugueses. 
Numa situação de crise 
como a que o País atra-
vessa, surgem cada vez 
mais relatos de pessoas 
com dificuldades em dor-
mir e com níveis elevados 
de ansiedade. Daí termos 
pensado em realizar uma 
formação com o tema 
“Como Gerir Emoções em 
tempos de Pandemia”, para 
ajudar as famílias a ultra-
passar algumas dificulda-
des que neste momento 
possam estar a sentir. 

Esta sessão de forma-
ção aconteceu no dia 26 
de fevereiro, pelas 18h00, 
com a colaboração das Psi-
cólogas: Dr.ª Mariana Pinho 
e Dr.ª Helena Gonçalves do 
Centro de Desenvolvimen-
to Infantil e Juvenil - Psico-

espaço e a participação de 
22 pais. Foi uma oportu-
nidade para trocar impres-
sões, partilhar experiências 
e receios sobre as emoções 
sentidas neste momento de 
pandemia. Esta partilha, fru-
to do reconhecimento das 
emoções e pensamentos de 
cada um, é um passo im-
portante que permite gerir 
eficazmente essas mesmas 
emoções. 

Com esta formação, 
pretendemos exempli-

ficar diferentes técnicas 
que permitem olhar para 
a realidade de outra forma, 
oferecer pistas e ferramen-
tas que nos permitem au-
torregular as nossas emo-
ções, negativas e positivas 
e lidar com os desafios que 
enfrentamos com poten-
cial para perturbar o nosso 
bem-estar e o bem estar 
das nossas crianças.

 Casa da Criança Maria 
Rita do Patrocínio Costa

FORMAÇÃO PARENTAL 

“Como Gerir Emoções 
em Tempo de Pandemia”
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Leiritur – um projeto inovador 

Lara Carreira tem 17 
anos e mora no Grou, ten-
do crescido e estudado em 
Monte Redondo, embora 
no ensino secundário te-
nha mudado para Pombal 
para a ETAP (Escola Artís-
tica e Profissional de Pom-
bal) para o Curso Profissio-
nal de Técnico de Turismo, 
devido à paixão que sentia 
pelas viagens e pela comu-
nicação. Encontra-se no 
último ano do Curso e, para 
conclui-lo, tem de desen-
volver uma PAP (Prova de 
Aptidão Profissional) cujo 
objetivo é desenvolver um 
projeto dinâmico que possa 
vir a promover e ajudar o 
turismo na nossa região.

Daí surgiu a ideia da 
criação de uma aplicação 
de Informação Turística que 
contivesse os 10 municí-
pios (Leiria, Batalha, Ma-
rinha Grande, Alvaiázere, 
Pedrogão Grande, Casta-
nheira de Pera, Figueiró 
dos Vinhos, Pombal e Porto 
de Mós) e os seus principais 
atrativos, de modo a pro-
mover os bens e serviços, 
desde o património, aloja-
mento, restauração, entre 
outros.

Esta aplicação permiti-
rá identificar os melhores 
locais e dará a conhecer a 
respetiva história através 
de um itinerário, rota com 
audioguias, ou de forma 
escrita, possibilitando aos 
turistas uma visita autóno-
ma e prática.

Como não tinha ex-
periência na área da in-
formática ou da criação 
de aplicações, a Lara pe-
diu ajuda ao seu colega 
de infância, Alex Torres. O 
Alex tem 19 anos, mora em 
Monte Redondo e, atual-
mente, está a concluir um 
Tesp (Curso Técnico Su-
perior Profissional)   em 
Desenvolvimento Web e 
Multimédia, na ESTG (Es-
cola Superior de Tecnolo-
gia e Gestão), em Leiria. 
Apesar de ainda estar a 
concluir estudos e não ser 
um profissional qualificado,  
o Alex aceitou fazer parte 
deste projeto,  por con-
sider-lo um projeto com 
estrutura e com futuro.

A própria criação da 
Aplicação Mobile leva o seu 
tempo, por isso, o projeto 
ainda não está concluído 
e apenas estará disponível 

em maio. «Tenho exce
lentes expetativas sobre 
a Aplicação, visto este ser 
um projeto que promove
rá a minha terra e, assim, 
será possível, quer aos 
residentes conhecerem a 

sua própria região, quer 
aos turistas terem uma 
nova experiência mais 
autónoma e intuitiva», 
afirma Lara Carreira.

 Ana Carla Gomes

Notícias
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Reportagem

A boneca 
EUNICE é a bo-
neca do projeto 
da Organização 
Não Governa
mental Mães 
d o  M u n d o , 
com sede na 
Figueira da Foz, 
e é organizado 
pela profes-
sora Eunice 
Nunes. Estas 
simpáticas bo-
nequinhas são 
feitas de meias 
desirmanadas 
e destinam-se às crianças 
de países mais pobres e de 
campos de refugiados. 

A ONG Mães do Mundo 
presta apoio a crianças nos 
países mais carenciados do 
mundo, nas áreas da saúde 
e da educação. Exerce uma 
ação determinante na inclu-
são social e no combate à 

pobreza, nas comunidades 
onde essas crianças se en-
contram inseridas, através da 
realização de projetos que 
visam a melhoria das condi-
ções de vida e o desenvol-
vimento socioeconómico 
autossustentável. 

O projeto nasceu quan-
do uma enfermeira de 

nome Eunice foi fazer vo-
luntariado para um hospital 
em Luanda, em Angola, e 
percebeu que as crian-
ças não tinham um único 
brinquedo. Com as meias 
do marido, fez a primeira 
bonequinha e foi o início 
desta aventura. Este proje-
to foi abraçado pela ONG 

- Mães do Mun-
do, com sede na 
Figueira da Foz.

Entretanto, 
quando as Eu-
nices chegavam 
aos meninos, 
eles ficavam tris-
tes, porque não 
queriam uma 
boneca. Foi as-
sim que surgiu 
o Leão Kikas das 
mãos da Sílvia 
Moscoso.

Atualmente, 
está a decor-

rer a campanha de 1000 
Eunices e Kikas para Mo-
çambique, seguindo-se 
1000 para a Guiné e um 
número ainda não definido 
para o Malawi e S. Tomé e 
Príncipe. Entretanto outros 
destinos vão surgindo.

Os bonecos vão acom-
panhados de 2 lenços, de 

Eunices e Kikas para o Mundo
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20cm por 20cm, de ma-
terial absorvente e macio, 
para as crianças. Todas as 
peças levam uma etiqueta 
fornecida pela ONG.

O projeto foi-nos dado 
a conhecer por Aida Car
reira, natural da Lage e 
residente atualmente em 
Fonte Cova, sendo assis-
tente operacional na Escola 
da Guia há 21 anos. Aderiu 
a este projeto no final de 
2020 e sente-se feliz cada 
vez que termina uma bone-
ca, pois sabe que irá fazer 
sorrir mais uma criança. O 
voluntariado corre-lhe no 
sangue, visto ser sobrinha 
do Padre Santana que foi 
missionário em Cabo Verde 
até aos seus últimos dias.

Quem quiser ajudar, 
pode fazêlo, através da 
elaboração dos Bonecos 
e/ou dos lenços, ou da en
trega de materiais. Quem 
quiser fazer os bonecos e 
não tiver material, poderá 
também recolhêlo. 

A União das Freguesias 
de Monte Redondo e Car
reira uniuse a este pro
jeto. Poderão deixar ou 

levantar os materiais na 
sede da Junta de Fregue
sia em Monte Redondo. 

Os lenços estão a ser 
feitos de lençóis e camisas 
velhas, das quais também 
se aproveitam os botões e 
pedacitos mais pequenos 
de tecido para vestir as 
bonecas (não é obrigatório 
terem roupa, mas, às vezes, 
as meias são mesmo velhi-

nhas e ficam melhor com 
um vestido). As bonecas, 
de preferência não devem 
ser muito grandes e devem 

ser feitas com material leve, 
porque os transportes são 
muito caros.

 Ana Carla Gomes

Reportagem

O Mapa acima mostra as bonecas entregues e vai sendo atualizado a cada nova entrega.

Para a realização das Eunices, dos Kikos e dos 
Lenços são necessários os seguintes materiais:

• Meias velhas (desir-
manadas, sem elás-
tico…)

• Lãs 
• Enchimento 
• Botões 
• Restos de tecido ou 

peças a que já não 
se dá uso

• Linha e agulha 
• Para os lenços, qual-

quer tecido de algodão, não importa a cor ou pa-
drão (por exemplo, lençóis velhos, camisas…)

 E dar asas à imaginação…
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Saúde

Terapeuta Ocupacional  
– Joana Domingues

Sou a Joana Domin-
gues, tenho 23 anos, sou 
natural do Grou, Monte 
Redondo. Frequentei o 
Colégio Dr. Luís Pereira 
da Costa até ao 12.º ano 
e, em 2020, licenciei-me 
em Terapia Ocupacional, na 
Escola Superior de Saúde 
do Politécnico de Leiria.

Sabia que se sofreu, 
por exemplo, de um Aci
dente Vascular Cerebral 
(AVC), uma fratura, tem 
Alzheimer ou outra de
mência, paralisia ce
rebral, hiperatividade 
e défice de atenção ou 
depressão, pode precisar 

de um terapeuta ocupa
cional?

O terapeuta ocupacio-
nal é um técnico de saú-
de que habilita/capacita a 
pessoa para a ocupação 
promovendo a saúde, o 
bem-estar e a qualidade de 
vida. Os objetivos principais 
da sua intervenção são a 
promoção da funcionali-
dade, da autonomia e da 
independência.

Ocupação são todas as 
atividades que a pessoa re-
aliza no seu dia a dia. Exis-
tem diversas ocupações, 
umas podem ser consi-
deradas simples, como o 

vestir ou o tomar banho, 
e outras mais complexas, 
como conduzir ou preparar 
uma refeição.

O terapeuta ocupa-
cional atua com pessoas 
de todas as idades, desde 
recém-nascidos a idosos, 
em diversas áreas de inter-
venção (reabilitação física, 
geriatria, pediatria, saúde 
mental) e em diferentes 
instituições (lar de idosos, 
centros de dia, unidade 
de cuidados continuados, 
clínicas privadas, escolas, 

entre outros).
Se por algum motivo 

quer realizar alguma tare-
fa ou atividade no seu dia 
a dia e não consegue, por 
exemplo, se gosta de co-
zinhar, mas não consegue 
descascar os alimentos, se 
tem dificuldade em comer, 
vestir ou tomar banho so-
zinho, o terapeuta ocupa-
cional pode ajudá-lo. 

 Joana Domingues
joanadominguesto@

gmail.com
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Notícias

Plano de Desconfinamento 
O Governo estabeleceu um Plano de Desconfina-

mento, dividido em quatro fases e com um período de 
15 dias de intervalo entre cada fase, proporcionando 
uma avaliação contínua dos impactos das medidas na 
evolução da pandemia. Determina-se que o calendário 
previsto para as diferentes fases de desconfinamento 
pode ser alterado atendendo a determinados critérios 
epidemiológicos de definição de controle da pandemia e 
ainda considerando a existência de capacidade de resposta 
assistencial do Serviço Nacional de Saúde.

Como regra geral mantém-se a realização de teletraba-
lho sempre que possível; a alteração de horários de funcio-
namento dos estabelecimentos, podendo estes encerrar às 
21h00 durante a semana, às 13h00 aos fins-de-semana e 
feriados ou 19h00 para retalho alimentar; e ainda a proibição 
de circulação entre concelhos nos dias 20 e 21 de março 
e no período da Páscoa (entre 26 de março e 5 de abril).

Abaixo resumimos as principais alterações implicadas 
no Plano de Desconfianmento apresentado recentemente 
e respetivas datas em que vigoram:

A PARTIR DE 15 MARÇO

• Retoma das atividades educativas e letivas em regime 
presencial nos estabelecimentos de educação pré-
-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, bem como 
das creches, creches familiares e amas;

• Retoma das atividades, em regime presencial, de apoio 
à família e de enriquecimento curricular, atividades em 
centros de atividades de tempos livres e centros de 
estudo e similares, apenas para as crianças e os alunos 
que retomam as atividades educativas e letivas;

• Reinício da atividade dos estabelecimentos de bens 
não essenciais que pretendam realizar entregas ao 
domicílio ou disponibilização dos bens à porta do es-
tabelecimento, ao postigo ou através de serviço de 
recolha de produtos adquiridos previamente através 
de meios de comunicação à distância (click and collect);

• O regime de horário das farmácias é aplicável a esta-
belecimentos de vendas de medicamentos não sujeitos 
a receita médica;

• É permitido, nos restaurantes e similares, a disponibiliza-
ção de bebidas em take-away, sendo que eiste proibição 
de venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos 
de comércio a retalho, incluindo supermercados e 
hipermercados e em take-away das 20h00 às 06h00;

• Retoma do funcionamento, mediante marcação prévia, 
dos salões de cabeleireiros, manicures e similares;

• Abertura de estabelecimentos de comércio de livros e 
suportes musicais; parques, jardins, espaços verdes e 

espaços de lazer, assim como de bibliotecas e arquivos;

A PARTIR DE 5 ABRIL

• Retoma das atividades letivas para 2.º e 3º ciclos (e 
ATLs para as mesmas idades) e equipamentos sociais 
na área da deficiência;

• Reabertura dos museus, monumentos, palácios, galerias 
de arte e similares;

• Retoma de funcionamento de lojas até 200 m2 com 
porta para a rua;

• Retoma da realização de feiras e mercados não ali-
mentares (por decisão municipal);

• Reabertura de esplanadas (máx. 4 pessoas por mesa);
• Permissão para a  prática de modalidades desportivas 

de baixo risco, atividade física ao ar livre até 4 pessoas 
e ginásios sem aulas de grupo.

A PARTIR DE 19 ABRIL

• Retoma das atividades letivas para o Ensino Secundário 
e Ensino Superior;

• Rebertura dos cinemas, teatros, auditórios, salas de 
espetáculos;

• Reabertura das lojas de cidadão com atendimento 
presencial por marcação;

• Retoma de funcionamento de todas as lojas e centros 
comerciais;

• Reabertura dos restaurantes, cafés e pastelarias (máx. 4 
pessoas ou 6, por mesa, em esplanadas) até às 22h00 
ou 13h00 ao fim-de-semana e feriados;

• Permissão para a prática de modalidades desportivas 
de médio risco, atividade física ao ar livre até 6 pessoas 
e ginásios sem aulas de grupo;

• Possibilidade de realização de eventos exteriores com 
diminuição de lotação;

• Permissão para a realização de casamentos e batizados 
com 25% de lotação.

A PARTIR DE 3 MAIO

• Funcionamento de restaurantes, cafés e pastelarias 
(máx. 6 pessoas ou 10, por mesa, em esplanadas) sem 
limite de horários;

• Permissão para a prática de todas as modalidades des-
portivas, atividade física ao ar livre e ginásios;

• Permissão para a relização de grandes eventos exte-
riores e eventos interiores com diminuição de lotação;

• Permissão para a realização de casamentos e batizados 
com 50% de lotação.
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Escutar ou ouvir

Um dos pilares funda-
mentais numa comunicação 
assertiva é a capacidade de 
escutarmos. 

Esta habilidade como a 
habilidade de conduzir, pintar 
ou cozinhar, pode ser me-
lhorada a cada dia. Muitas 
vezes andamos tão envol-
vidos nos nossos afazeres, 
pensamentos e sentimentos 
que ouvimos, mas não escu-
tamos. O que significa isto?

Significa que tal como no 
momento em que está a ler 
este artigo, poderá estar um 
pássaro a chilrear, um cão a 
ladrar, uma máquina a lavar 
ou um ar condicionado a 
funcionar e provavelmen-
te não se apercebe sequer 
desse som, também quando 
alguém fala connosco, e es-
tamos desatentos podemos 
ouvir, mas nem nos aperce-

bermos do que verdadeira-
mente a pessoa nos está a 
dizer. 

Este fenómeno de ouvir 
sem prestar a devida aten-
ção tem um impacto muito 
negativo nas relações, por 
vários motivos:
1. A outra pessoa pode sentir 

desconforto por essa falta 
de atenção e ficar menos 
colaborativa ao longo da 
conversa

2. Podemos dar uma res-
posta desadequada ao 
outro, perdendo assim a 
oportunidade de criar re-
lações pessoais ou laborais 
mais frutíferas e ricas

Então e como podemos 
trabalhar esta escuta:
1. Primeiro e acima de tudo, 

tal como temos de prepa-
rar um terreno para cultivo, 
também o nosso estado de 

humor deve ser cultivado 
diariamente a calma e 
tranquilidade. Pois assim, 
conseguiremos mais facil-
mente ouvir sem ruido

2. Quando estamos a con-
versar/ouvir alguém, estar 
ali presente com toda a 
atenção e escutar aquilo 
que o outro tem a dizer 
sem julgar. Esta parte é 
particularmente difícil, 
pois, a maior parte das 
vezes inconscientemente 
estamos a “fazer filmes” na 
nossa cabeça e a antecipar 
o resultado final daquele 
momento. Mas esta pro-
dução “cinematográfica” 
só traz ainda mais ruído, 
confusão e distração ao 
tema em questão.

3. Tome consciência de cada 
momento se está verda-
deiramente a escutar com 

atenção ou apenas a ouvir, 
enquanto a mente divaga 
na lista de supermercado 
ou no menu para o jantar.

4. Cada vez que se aperceber 
disso, de forma construtiva 
desafie-se a melhorar esse 
ponto.

5. Felicite-se pelos momen-
tos em que escutou com 
atenção e pelo progresso.

Podemos não ser per-
feitos todos os dias, mas ex-
perimente caminhar para o 
progresso e melhoria diária 
e veja os resultados que 
isso pode ter não só nas 
suas relações pessoais ou 
profissionais, mas também 
no seu próprio bem-estar 
e felicidade. 

 Mónica Duarte Ferreira
Coach e Especialista em 

Inteligência Emocional

CENSOS 2021
XVI Recenseamento Geral da População 
e VI Recenseamento Geral da Habitação

Os Recenseamentos da 
População e da Habitação – 
CENSOS – são as maiores 
operações estatísticas rea-
lizadas em qualquer país do 
mundo e têm como principal 
objetivo  obter informação 
sobre toda a população resi-
dente, as famílias e o parque 
habitacional.

Segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU), 
os Censos estão entre os 
exercícios mais complexos 
e massificados com que um 
país se compromete. Reque-

rem o mapeamento de todo 
o território, a mobilização e 
formação de um grande 
número de profissionais, 
a realização de uma ampla 
campanha pública, a adesão 
de toda a população, a reco-
lha de informação individu-
al, a compilação de grandes 
quantidades de informação e 
a análise e divulgação de um 
vastíssimo número de dados.

Os Censos integram um 
sistema estatístico nacional, 
que pode incluir outros ti-
pos de recenseamentos (por 

exemplo, o Recenseamento 
Agrícola), inquéritos, regis-
tos e arquivos administra-
tivos. Fornecem, em inter-
valos de tempo regulares, 
o valor de referência da 
contagem da população, a 
nível nacional e local. Para 
as áreas geográficas me-
nores ou subpopulações, 
podem constituir a única 
fonte de informação para 
um conjunto alargado de 
características demográfi-
cas, socioeconómicas e no 
domínio da habitação.

À semelhança do que foi 
realizado em 2011 o Insti-
tuto Nacional de Estatística 
vai realizar os Censos 2021 
em articulação com as au-
tarquias locais conforme de-
corre da legislação nacional, 
dando continuidade à mais 
longa e consistente série 
estatística nacional sobre a 
população e a habitação.

Este ano a operação 
censitária relizar-se-á de 
uma forma diferente e ino-
vadora, tendo em conta que 
a resposta ao inquérito será 
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realizada via Internet. Tendo 
em conta que a população 
do nosso país é, em grande 
parte, uma população enve-
lhecida, o INE garante a pos-
sibiliade de resposta telefó
nica aos cidadãos que não 
consigam efetivar a respos
ta através dos meios digitais 
e ainda a articulação com 
as Autaquias locais, através 
do EBalcões nas Juntas de 
Freguesia. Por fim é ainda 
possível a realização do in-
quérito através da resposta 
ao tradicional inquérito em 
papel. A operação estatísticas 
que se realizará este ano terá 
o seu início a 5 de abril e a 
sua fase final a 31 de maio.

A realização dos Censos 
2021 surge após uma mi-
nuciosa análise e avaliação 
da viabilidade por parte do 
INE que definiu um Plano 
de Contingência de modo 
a garantir a qualidade da 
execução dos censos e 
acautelar os riscos para a 

população, recenseadores e 
demais colaboradores, que a 
operação comporta no atual 
contexto epidemiológico.

Este Plano de Contin-
gência assenta nas seguintes 
linhas gerais:

Uma estratégia que 
reforça a opção pela res
posta aos Censos através 
da Internet, com apoio à 
população através de uma 
linha telefónica, permitindo 
uma abordagem de resposta 
fácil, segura e rápida para os 
cidadãos. No atual contexto 
epidemiológico este modo 
de resposta reveste-se ainda 
de maior relevância, tendo 
também em conta que anula 

ou reduz ao indispensável os 
contactos, em número e du-
ração, entre recenseadores 
e a população.

A possibilidade da res
posta telefónica, dirigida 
essencialmente a grupos 
da população com maior 
dificuldade na resposta 
pela Internet ou impedidos 
de contacto presencial, no-
meadamente por razões de 
saúde pública;

O reforço dos mecanis-
mos de controlo do trabalho 
de campo e de validação da 
informação recolhida num 
contexto de crise pandémi-
ca, nomeadamente através 
da integração de informa

ção administrativa;
O cumprimento de 

um Protocolo de Saúde 
Pública para a preparação 
e execução dos Censos 
2021 no âmbito da pan
demia COVID19 (versão 
de 22/02/2021) que per-
mite assegurar a aplicação 
das normas sanitárias esta-
belecidas pelas autoridades 
de saúde. Este protocolo 
segue as orientações 
técnicas da Direção-Geral 
da Saúde (DGS) e integra 
recomendações específicas 
para a preparação e 
realização da operação 
censitária, estando sujeito 
a atualização em função 
das orientações tutelares 
e das autoridades de saúde, 
tendo em conta a evolução 
da situação epidemiológica.

Para as situações em 
que a resposta pela Inter-
net ou por telefone não for 
possível, estarão disponíveis 
outras formas de resposta, 
nomeadamente o recurso 
a eBalcões nas Juntas de 
Freguesia que permitem 
o auxílio à resposta pela In-
ternet (mediante as condi-
ções de acessibilidade locais 
e em função da respetiva 
situação de saúde pública) 
e, por fim, a possibilidade de 
resposta através do preen-
chimento dos questionários 
em papel, seguindo todas 
as medidas de segurança 
previstas no Protocolo de 
Saúde Pública.
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