Uma visão geral sobre o
Censo de 2020

DATAS IMPORTANTES
2018

Teste do Censo
completo em 2018

Contar todo mundo uma vez, apenas uma vez, e no lugar
correto.

Questões do Censo
de 2020 enviadas
para o Congresso até
31 de março de 2018

A Agência do Censo dos EUA é a maior agência de estatística
do governo federal. Nossa tarefa é fornecer fatos e números
atualizados sobre as pessoas, os lugares e a economia dos
Estados Unidos. A legislação protege o sigilo de todas as
respostas individuais que a Agência do Censo coleta.

Abertura de 6
escritórios regionais
e de 40 escritórios
locais do Censo de
2020

A constituição dos EUA exige que, a cada década, façamos a
contagem, ou recenseamento, da população do país.

2019

Lançamento de
atividades de
parceria
Estabelecimento do
Comitê de Contagem
Completa
Pesquisadores do
Censo atualizam
pessoalmente a lista
de endereços
Os 248 escritórios
locais do Censo
remanescentes são
abertos

2020

Início da participação
pública (por internet,
telefone ou correio)

O censo possibilita que se tenha informações fundamentais para
você e sua comunidade.

Dia do Censo —
1º de abril de 2020

•• Ele determina quantos representantes cada estado terá no
Congresso e é utilizado para redesenhar os limites distritais. O
resultado da contagem de redistribuição distrital será enviado
aos estados até 31 de março de 2021.
•• As comunidades se baseiam nas estatísticas do censo para
atender a diversas necessidades, tais como novas estradas,
escolas e serviços de emergência.
•• As empresas usam os dados do censo para determinar onde
abrir locais de comércio.
Todo ano, o governo federal se baseia nos dados obtidos pela
Agência do Censo para distribuir mais de US$ 675 bilhões para
estados e comunidades.
Em 2020, vamos implementar novas tecnologias para que seja
ainda mais fácil responder ao censo. Pela primeira vez, você
poderá responder pela internet, por telefone e também pelo
correio. Utilizaremos dados que o público já nos forneceu para
reduzir visitas de acompanhamento. Também estamos criando
uma lista de endereços mais precisa e automatizando nosso
campo de operações – ao mesmo tempo em que mantemos
suas informações em segurança e sob sigilo.
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Publicidade começa
em janeiro de 2020

Pesquisadores
do Censo visitam
domicílios que ainda
não responderam
A distribuição de
dados das contagens
é enviada ao
Presidente até 31 de
dezembro de 2020

2021

Contagens de
redistribuição
distrital são enviadas
aos estados até 31 de
março de 2021

Visão geral dos Programas
da Agência do Censo
RECENSEAMENTOS
•• O censo decenal é a contagem da população e dos domicílios,
feita uma vez a cada dez anos, em todos os 50 estados, no
Distrito de Colúmbia, em Porto Rico e nas Áreas Insulares. Os
resultados do censo determinam o número de assentos para cada
estado na Câmara dos Representantes dos EUA e são utilizados
para delinear os distritos congressionais e legislativos estaduais.
As agências federais utilizam os resultados para distribuir mais de
US$ 675 bilhões em verbas federais a cada ano.
•• O censo econômico mede a economia do país a cada cinco
anos, fornecendo estatísticas fundamentais para praticamente
todos os setores da economia e as áreas geográficas do país.
•• O Censo dos Governos fornece dados abrangentes sobre 90 mil
governos estaduais e locais no país, a cada cinco anos.

PESQUISAS
•• A Pesquisa de Comunidades Americanas (ACS, na sigla
em inglês) é uma pesquisa nacional contínua que coleta
amostras de aproximadamente 3,5 milhões de endereços
anualmente e oferece informações fundamentais sobre os
domicílios e a população do país. A ACS é a única fonte de
informação comparável e de qualidade sobre os habitantes
de todas as nossas comunidades. Esses dados mostram como
é a população dos EUA e como ela está mudando. Os dados
da ACS são utilizados para avaliar passado e presente, e para
planejar o futuro.
•• As pesquisas demográficas medem renda, pobreza, educação,
cobertura dos planos de saúde, qualidade da habitação,
vitimização por crimes, utilização de computadores e muitos
outros temas.
•• As pesquisas econômicas são conduzidas mensalmente,
trimestralmente e anualmente. Elas cobrem setores selecionados
da economia do país e complementam o censo econômico com
informações mais frequentes sobre a economia dinâmica. Essas
pesquisas produzem mais de 400 relatórios anuais, incluindo os
principais indicadores econômicos.
•• As pesquisas patrocinadas são pesquisas demográficas
e econômicas que conduzimos para outras agências
governamentais. Entre elas estão a Pesquisa da População
Atual, a Pesquisa de Entrevista sobre a Saúde Nacional e a
Pesquisa Nacional de Graduados em Faculdades.
Para obter mais informações, consulte census.gov.
Siga-nos em @uscensusbureau
Entre em contato conosco:

2020CENSUS.GOV

Suas informações estão
protegidas por lei
A legislação exige que a
Agência do Censo mantenha
suas informações sob sigilo e
utilize suas respostas apenas
na produção de estatísticas.
Não podemos publicar suas
respostas de nenhuma forma
que possa identificar você.
Nunca compartilharemos suas
informações com agências de
fiscalização da imigração como
a ICE, agências de policiamento
como o FBI ou a polícia, e nem
permitiremos que elas sejam
utilizadas para identificar se
você está qualificado a receber
benefícios do governo.

Nossa missão
Servir como principal
fornecedora de dados de
qualidade do país sobre seu
povo e sua economia.

Nossa visão
Ser a fonte confiável de
informações estatísticas
atualizadas e relevantes e o
líder em informação orientada
por dados.

A história do censo
Thomas Jefferson coordenou
o primeiro censo decenal
em 1790. Conforme exigido
pela constituição dos EUA,
é realizado um censo a
cada 10 anos desde então.
Em 1840, a Lei do Censo
autorizou o estabelecimento
de um Escritório do Censo
centralizado. Em 1902, o
Escritório do Censo se tornou
uma organização permanente
dentro do Departamento do
Interior. Um ano depois, foi
renomeado como Agência
do Censo que, por sua vez,
foi transferida para o novo
Departamento de Comércio e
Trabalho.

