
 
 

 

TABELA DE PAGAMENTO DOS INTERVENIENTES LOCAIS NOS CENSOS 2021 
 

 

Coordenador Subcoordenador

Tipo de contrato Contrato de Tarefa Contrato de Tarefa

Duração: 3 meses 3 meses

Pagamento ÚNICO ÚNICO

Pagamento efetuado na conclusão da área de acompanhamento.

Sessão informativa  - 3 dias                 [ Superior a  15Km ] 150,00 €                150,00 €               

                                                                 [ Inferior  a  15Km ] 120,00 €                120,00 €               

Comparticipação por Conclusão área de acompanhamento. 350,00 €                350,00 €               

Paga apenas  se concluir a  área de acompanhamento.

Comparticipação por Des locações  na área de trabalho 250,00 €                250,00 €               

Paga apenas  se concluir a  área de acompanhamento.

Comparticipação para  comunicações 100,00 €                100,00 €               

Paga apenas  se concluir a  área de acompanhamento.

Reinquirição (5% dos  Alojamentos  da  sua área de acompanhamento)/ Controlo Exaustividade 

o   Por a lojamento 5,00 €                    5,00 €                   

Componente Base

o   Acompanhamento (sem Subcoordenador) por Recenseador 55,00 €                  --

o   Acompanhamento (com Subcoordenador) por Recenseador 25,00 €                  55,00 €                 

Paga apenas  se concluir a  área de acompanhamento.

COVID-19

Comparticipação para  aquis ição de Gel  45,00 €                  45,00 €                 

Tabela de Pagamento - Coordenador e Subcoordenador de Freguesia

 
 

 

 



 
 

 

TABELA DE PAGAMENTO DOS INTERVENIENTES LOCAIS NOS CENSOS 2021 
 

 

Tipo de contrato Contrato de Tarefa

Duração: 2 meses

Pagamento ÚNICO

Único (conclusão do trabalho)

Sessão informativa  - 2 dias                 [ Superior a  15Km ] 100,00 €          

                                                                 [ Inferior  a  15Km ] 80,00 €            

Recenseadores  não selecionados , paga se mantiverem disponibi l idade até ao fina l  da  Operação.

Comparticipação por Des locações  na  área  de trabalho

Paga apenas  se concluir o trabalho.

Fixo 45,00 €            

Acréscimo por Subsecção 1,50 €              

Comparticipação para  comunicações 50,00 €            

Paga apenas  se concluir o trabalho

Conclusão da  área   de acompanhamento: 250,00 €          

Paga apenas  se concluir o trabalho

Componente Base

o   Por individuo res idente em Alojamento Coletivo Paga apenas  se concluir o trabalho. 0,25 €              

o   Por a lojamento  di ferente de Res idência  Habitual Paga apenas  se concluir o trabalho. 0,50 €              

o   Alojamento de  Res idência  Habitual

o   Por resposta  web Paga apenas  se concluir o trabalho. 1,95 €              

o   Por resposta  em papel  regis tada 1,95 €              

Acréscimos  : Paga apenas  se concluir o trabalho.

Data  de conclusão da  área  de acompanhamento atribuída  ao recenseador:

o    sobre a  componente base – Conclusão em 6 semanas 20%

o    sobre a  componente base – Conclusão em 7 semanas 10%

o    sobre a  componente base – Conclusão em 8 semanas 5%

Penal izações

o    sobre a  componente base – Aval iação Não adequado (4) -10%

COVID-19

Comparticipação para  aquis ição de  Gel  

Pago na  proporcional idade dos  dias  

de trabalho 30,00 €            

Tabela de Pagamento - Recenseador

Recenseadores  que não concluam o trabalho -  paga apenas  se tiverem pelo menos  50 respostas  Web de 

Res idência  Habitual

 


