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Em 2010, o IBGE vai realizar o XII Censo Demográfi co: 
um grande retrato em extensão e profundidade da população 
brasileira e das suas características socioeconômicas que 
fornecerá informações sobre o país para o planejamento público 
e privado da próxima década.
 
Fazer um censo demográfi co em um país como o Brasil é uma 
operação grandiosa e complexa: signifi ca percorrer cerca de 8 
milhões de km2, visitar 5565 municípios e aproximadamente 
58 milhões de domicílios. É um momento único para reunir 
informações sociodemográfi cas a nível municipal.

A população brasileira é parte essencial desse trabalho. Fazer o 
Censo 2010 é uma atribuição do IBGE mas é uma responsabilidade 
da sociedade como um todo. Colaborar com o Censo é um 
exercício de cidadania e as Comissões Municipais de Geografi a 
e Estatística são o mais importante canal para a participação da 
comunidade local. 

As Comissões são formadas por pessoas-chave do município, 
representantes da sociedade que possam colaborar para a 

realização dos Censos: por exemplo, 
líderes comunitários, de associações de 
moradores, representantes de empresas 
privadas e da imprensa local, além de 
membros dos poderes municipais, 
estaduais e federal com representação 
nos municípios e do IBGE. 

Elas terão um papel fundamental no Censo para permitir 
o acompanhamento dos trabalhos locais e possibilitando 

maior transparência nas etapas da operações. As Comissões 
vão reunir esforços de diferentes segmentos das sociedades 

locais para que o recenseamento seja feito de forma adequada, 
criando facilidades para sua realização e acompanhamento. Elas 
atuarão em diversos momentos como, por exemplo, fornecendo 
subsídios para a atualização do mapeamento local, auxiliando na 
divulgação do Processo Seletivo para a contratação de mão-de-
obra e na montagem dos Postos de Coleta, oferecendo apoio 
logístico e acompanhando os trabalhos, permitindo uma perfeita 
cobertura do território. 

É importante lembrar que é através das informações do IBGE, 
produzidas a partir das respostas da população ao Censo, que os 
governos, empresas e pesquisadores irão embasar seus estudos 
e ações, permitindo a construção de um futuro melhor. 

Através do trabalho das Comissões Municipais de Geografi a e 
Estatística, a sociedade local participa da construção 
do conhecimento e das informações necessárias 
para o exercício da cidadania.


