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A sample of countries already altering census 
plans in light of COVID-19

 
Belize has postponed its census to 2021 in order to divert census 
funding for national emergency funding.

As the world grapples with the spread of COVID-19, UNFPA must ad-
dress the implications of the outbreak on preparations and implementa-
tion of the 2020 census round. With 150 countries (including 85 UNFPA 
programme countries) scheduled to conduct census enumeration in 2020 
and 2021, the potential disruption of the 2020 census round could be 
significant. The COVID-19 pandemic will threaten the successful conduct 
of censuses in many countries through delays, interruptions that compro-
mise quality, or complete cancellation of census projects. Domestic and 
donor financing for census may be diverted to address COVID-19 leaving 
census without crucial funds. Several countries have already taken deci-
sions to postpone the census, with many others yet to announce the way  
forward. 

Brazil decided to postpone its census until 2021.

China still plans to undertake its census in November 2020, but 
preparations have been affected and are being reviewed. 

Côte d’Ivoire’s census, planned for April 2020, may be delayed, 
given government containment and restrictions on internal travel. 
Tablets from China were delayed beyond the expected delivery in 
January, but recent news indicated they are now being shipped. 

Ecuador is currently in its pre-census stage, conducting cartog-
raphy data in large cities. Ecuador has interrupted all census ac-
tivities now for 2 weeks, with expectations that this delay may be 
extended to 4 weeks. With the census enumeration scheduled for 
November 2020, delays in mapping could disrupt the timeline. 

Kyrgyzstan decided to postpone its census scheduled for March 
2020 by one month, with further delays possible. 

Indonesia is preparing to extend the online time for self-enumer-
ation, and cancel all field data collection. They will rely on admin-
istrative data and have requested additional UNFPA technical sup-
port for using administrative data for census. 

Mexico is currently continuing its field data collection. 

Panama’s census has been postponed by one year but they are 
currently assessing additional implications. They are evaluating the 
preparatory processes that can begin now, such as procurement. 

In the United States of America, most residents received invita-
tions to fill out the 2020 census in the second week of March. The 
US Census Bureau has postponed its community outreach program 
from late March to early April, as it includes in-person assistance to 
those unable to submit responses online. 

The Seychelles census has now been postponed by one year, from 
August 2020 to August 2021. Field mapping, questionnaire de-
sign, and pretest of data collection tools using tablets, are all pro-
ceeding. 
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À medida em que o mundo lida com a disseminação da COVID-19, o 
UNFPA deve abordar as implicações do surto nos preparativos e na 

implementação da rodada 2020 de censos. Com 150 países (incluindo 85 
programas de países do UNFPA) agendando a condução da fase de campo 
do recenseamento em 2020 e 2021, uma potencial interrupção da rodada 
de 2020 de censos pode ser significante. A pandemia de COVID-19 vai 
ameaçar a realização bem-sucedida em muitos países por meio de atrasos 
e interrupções que comprometem a qualidade, ou mesmo por meio do 
completo cancelamento dos projetos de censo. Financiamentos domésticos 
ou de doadores podem ser redirecionados para lidar com a COVID-19, 
deixando o recenseamento sem recursos fundamentais. Muitos países já 
tomaram a decisão de adiar a realização do censo, e muitos ainda estão 
para anunciar o caminho a seguir. 

Uma amostra de países que já estão alterando seus 
planos sobre o censo frente à COVID-19

Belize adiou seu censo para 2021 de forma a redirecionar financiamento 
para o fundo nacional emergencial. 

Brasil decidiu adiar a realização do censo para 2021.

China ainda tem planos de conduzir a coleta de dados  em novembro de 
2020, mas as preparações têm sido afetadas e estão sob revisão.

O censo da Costa do Marfim, previsto para abril de 2020, pode sofrer atra-
sos, devido a medidas de contenção governamentais e restrição de viagens 
internas. Tablets vindos da China com previsão de entrega em janeiro sofre-
ram atrasos, mas notícias recentes indicam que eles estão sendo enviados.

Equador está atualmente no estágio pré-censo, conduzindo a preparação 
da base cartográfica em grandes cidades. Agora, o país interrompeu todas 
as atividades relacionadas ao censo por duas semanas, com expectativas de 
que o atraso seja estendido para quatro semanas. Com a fase de coleta pre-
vista para novembro de 2020, atrasos no mapeamento podem interromper 
o cronograma. 

Quirguistão decidiu adiar seu censo agendado para março de 2020 por um 
mês, com possíveis novos adiamentos. 

Indonésia está se preparando para estender o prazo online para coleta por 
meio de auto-preenchimento de formulário e cancelar toda a operação de 
campo para a coleta de dados. O país vai se basear em dados administrativos 
e requisitou suporte adicional do UNFPA para usar estes registros no censo.

México está atualmente dando continuidade a sua coleta de dados em campo.

O censo do Panamá foi adiado por um ano, mas o país está avaliando im-
plicações adicionais. Estão sendo avaliados processos preparatórios que já 
podem começar agora, como aquisições. 

Nos Estados Unidos, a maior parte dos residentes receberam convites para 
preencher o formulário do censo de 2020 na segunda semana de março. 
O escritório nacional do Censo americano adiou o programa de alcance 
comunitário do fim de março para o começo de abril, uma vez que ele inclui 
assistência presencial para aqueles que estão impossibilitados de enviar 
respostas online. 

O censo de Seychelles foi agora adiado por um ano, de agosto de 2020 para 
agosto de 2021. Etapas de mapeamento em campo, desenho de questionário 
e pré-teste de coleta de dados usando tablets estão prosseguindo. 



response to the pandemic. UNFPA should support NSOs to 
assure that governments recognize the health and devel-
opment urgency of fulfilling their statutory requirement to 
deliver in the 2020 census round.

5. While the UNFPA Procurement Office (PSB) has recently 
provided news that IT supplies from China are now moving 
again, note that deliveries and receipts will remain affected as 
countries all over the world are putting in place containment 
measures that will affect shipments.

6. The continuing low supply of protective equipment has 
immediate implications for conducting census in communities 
at risk of transmission. PSB is partnering with other agencies 
to explore new supply chains and resources.

Sustaining UNFPA Census Capacity Strengthen-
ing in the Face of Travel Constraints

UNFPA Headquarters, Regional and Country Office Population & 
Development staff are rapidly planning alternative modalities for 
sharing technical assistance on census preparation and implemen-
tation through teleconferencing, webinars and other online plat-
forms. 

In this regard, the UNFPA Census Refresher Workshops planned for 
Quarter 1 in Dakar, and Quarter 2 in Latin America, are currently 
being re-developed for virtual delivery, and can be expected for 
virtual global roll-out in Quarter2. Headquarters and Regional Of-
fices have made no plans as of yet regarding potential face-to-face 
Workshops later in 2020. 

Sustaining census capacity-strengthening virtually is paramount 
to maintaining and building census expertise, sustaining census 
preparations, and sharing examples of how to use census data for 
development and humanitarian action, including pandemic pre-
paredness and response. 

Key Recommendations and Resources

UNFPA Country Offices should support governments with contin-
gency planning, continue to provide sound technical guidance and 
census capacity strengthening, and advocate for the importance 
of census for development, and for pandemic preparedness and 
response. 

1. A global effort must be made to assure that even where 
census is delayed, census planning and preparations are not 
cancelled, but continue apace in order to assure that imple-
mentation can proceed safely when the pandemic is under 
control.

2. To assure this, in-person census capacity strengthening 
that was planned by Headquarters and Regional Offices in 
Quarter 1 and Quarter 2 will be re-deployed for virtual deliv-
ery.  Please find links to available census planning and techni-
cal guidance resources here, and anticipate invitations shortly 
to census technical webinars for your staff and NSO collabo-
rators. 

3. While new census methods, including online, register-
based, and hybrid approaches are being used across the 
world, these demand extensive planning and preconditions 
that cannot be created at short notice. Hence, Country Of-
fices should discourage National Statistical Offices (NSOs) 
from shifting to new census approaches that have not been 
planned well in advance. A simple postponement of the 
planned census approach is most prudent.   

4. Advocacy will be critical in a moment when governments 
face many simultaneous challenges. UNFPA Country Of-
fices are encouraged to emphasize the importance of census 
(see useful brochure here), including for preparedness and 
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Principais recomendações e recursos

Os escritórios do UNFPA nos países devem apoiar governos com planeja-
mento de contingenciamento, continuando a fornecer orientação técnica 
sólida, fortalecendo a capacidade censitária e defendendo a importância do 
censo para desenvolvimento e para a preparação e resposta à pandemia. 

1. Um esforço global deve ser feito para garantir que, mesmo onde o 
censo foi adiado, o planejamento do censo e as etapas de prepara-
ção não sejam cancelados, mas que continuem em ritmo acelerado 
de forma a assegurar que a implementação prossiga em segurança 
quando a pandemia estiver sob controle.

2. Para garantir isso, capacitações presenciais de fortalecimento 
que estavam previstas pela sede e pelos escritórios regionais nos 
trimestres 1 e 2 serão redesenhadas para ocorrer em ambiente vir-
tual. Por favor, encontre links sobre recursos de planejamento do 
censo e orientações técnicas aqui e antecipe convites a webinários 
técnicos sobre censo para sua equipe e colaboradores dos Institutos 
Nacionais de Estatística. 

3. Novos métodos de coleta, inclusive online, com base em regis-
tros administrativos e abordagens híbridas estão sendo usados ao 
redor do mundo, contudo eles demandam planejamento extenso 
e pré-condições que não podem ser criadas de imediato. Portan-
to, escritórios de país devem desencorajar Institutos Nacionais de 
Estatística a mudarem para novas modalidades de censo que não 
tenham sido previamente planejadas. Um simples adiamento da 
abordagem planejada do censo é mais prudente. 

4. O advocacy será fundamental em um momento em que gover-
nos podem enfrentar desafios simultâneos. Escritórios nacionais do 
UNFPA são encorajadas a enfatizar a importância do censo (veja 
folheto útil aqui), incluindo na preparação e resposta à pandemia. 
O UNFPA deve apoiar os Institutos Nacionais de Estatística para 
garantir que os governos reconheçam a urgência, em termos de 
saúde e desenvolvimento, de preencher seus requisitos legais de 
entrega da rodada de censos 2020. 

5. Enquanto o Escritório de Aquisição do UNFPA (PSB, na sigla 
em inglês) recentemente forneceu notícias de que suprimentos 
de TI da China agora estão se movimentando novamente, 
perceba que envios e recebimentos vão permanecer afetados 
na medida em que países ao redor do mundo estão estabe-
lecendo medidas de contenção que vão afetar as remessas. 

6. O baixo fornecimento contínuo de equipamentos de 
proteção individual tem implicações imediatas na condu-
ção do censo nas comunidades em risco de transmissão.  

Sustentando o fortalecimento da capacidade em 
censo do UNFPA em face às restrições de viagem

Equipes de População e Desenvolvimento da sede do UNFPA, de 
escritórios regionais e nacionais estão rapidamente planejando 
modos alternativos de oferecer assistência técnica na preparação e 
implementação da rodada de censos por meio de teleconferências, 
webinários e outras plataformas online. Nesse sentido, os workshops 
do UNFPA de reciclagem previstos para o primeiro semestre em 
Dakar, e para o segundo semestre na América Latina, estão sendo 
redesenhados de forma a ocorrer virtualmente, e podem ser espera-
dos para o segundo semestre, com adesão virtual global. A sede e 
escritórios regionais não fizeram planos em relação a possíveis novos 
workshops virtuais no fim de 2020, uma vez que há a possibilidade de 
encontros presenciais. Sustentar o fortalecimento e capacitação vir-
tualmente é primordial para manter e construir expertise em censos, 
mantendo preparações para a coleta e compartilhando exemplos de 
como usar dados censais para desenvolvimento e ação humanitária, 
incluindo preparação e respostas a pandemias. 

https://www.unfpa.org/census
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/UNFPA_Pop_Data_Fund_Brochure_A4.pdf


Potential long-term Financial Constraints

Governments are now prioritizing national resources for the public 
health response and economic consequences of COVID-19 and 
this diversion of resources has already contributed to the post-
ponement of censuses in Belize, Brazil, and Seychelles. 
 
If the economic consequences of the pandemic worsen, the likeli-
hood of budget shortfalls for census operations will increase. The 
current instability of currency exchanges, and potential for global 
recession suggest that the economic impact of COVID-19 could be 
sustained, and substantial.  Ultimately, this will increase the need to 
mobilize global financial support for censuses, and for population 
data in general.

Fund-raising for census at Country Office level should continue, 
and Headquarters and Regional Offices will offer as much support 
as possible in this regard.  Fundraising efforts through the new 
UNFPA Population Data Thematic Fund will continue, and seek to 
supplement global resources available for census. 

Most critical is advocating strongly for the need to postpone, and 
not cancel, censuses worldwide, highlighting the importance of 
population data for development needs that may  increase due to 
COVID-19, and for preparedness and response to the pandemic. 

Operational Choices for Census

Some Country Offices are asking whether UNFPA should advise 
governments to consider alternate approaches to census, such as 
registry-based census or e-census. Several have asked whether “hy-
brid” model-based population estimates are a reasonable alterna-
tive if COVID-19 prevents census-taking. UNFPA does not recom-
mend changing census modality for any census that is already 
in an advanced stage of preparation. Country Offices should 
discourage NSOs from shifting  to new census approaches that 
have not been planned well in advance. A simple postpone-
ment of the planned census approach is most prudent.  Infor-
mation on different census modalities is provided below: 

Advocacy is Critical

This is an important moment for UNFPA to underscore the impor-
tance of accurate population data not only for development, but 
also for addressing global health emergencies, such as COVID-19. 
While UNFPA routinely emphasizes the criticality of population 
data for humanitarian preparedness and response, these data are 
no less critical in the face of a pandemic.  For example, govern-
ments need up-to-date knowledge of population densities in ma-
jor cities, as these are locations of higher transmission; the elevat-
ed case fatality rates among older populations demand knowledge 
of where older people are clustered; the provision of emergency 
medical facilities requires data on catchment area populations; and 
even basic metrics on COVID-19 case-loads require accurate pop-
ulation denominators by location. 
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Advocacy é fundamental

Esse é um momento importante para o UNFPA destacar a importância 
dados populacionais acurados, não apenas para desenvolvimento, 
mas também na abordagem de emergências de saúde globais, como 
a COVID-19. Enquanto o UNFPA rotineiramente enfatiza a importância 
de dados populacionais para preparação e resposta a crises humani-
tárias, esses dados não são menos importantes diante de pandemia. 
Por exemplo, governos precisam atualizar suas informações sobre 
densidade populacional em grandes cidades, na medida em que essas 
são regiões onde há maior transmissão; as taxas elevadas de casos 
fatais entre pessoas idosas demandam conhecimento de onde as 
pessoas mais velhas estão concentradas; o abastecimento de unidades 
médicas de emergência requer dados sobre áreas de abrangência; e 
mesmo dados básicos sobre casos envolvendo a COVID-19 requerem 
denominadores populacionais apurados por localização. 

Potenciais restrições financeiras a longo prazo 

Governos agora estão priorizando a destinação de recursos nacionais para a 
resposta da saúde pública e as consequências da COVID-19, e esse redire-
cionamento de recursos já contribuiu para o adiamento do censo em Belize, 
Brasil e nas Seychelles. 

Caso as consequências econômicas da pandemia piorem, a probabilidade 
de cortes de gastos para operações do censo tende a aumentar. A atual ins-
tabilidade do câmbio e o potencial de uma recessão global sugerem que os 
impactos econômicos da COVID-19 podem continuar e ser substanciais. Por 
fim, isso deve aumentar a necessidade de mobilizar apoio financeiro global 
para o censos, e para dados populacionais em geral. 

A arrecadação para o censo a nível nacional deve continuar, e a sede e escri-
tórios regionais vão oferecer o maior apoio possível a respeito. Esforços para 
a captação de recursos por meio do Fundo Temático de Dados do UNFPA 
vão continuar e vão procurar suplementar recursos globais disponíveis para 
o censo. 

O mais importante é defender fortemente a necessidade de adiamento, e não 
cancelamento dos censos ao redor do mundo, destacando a importância da 
necessidade de dados populacionais para atender a demandas de desenvol-
vimento no contexto da COVID-19, e para preparação e resposta à pandemia. 

Escolhas operacionais para os censos 

Alguns escritórios nacionais estão questionando se o UNFPA deveria aconse-
lhar governos a considerarem abordagens alternativas para realizar a coleta, 
como censos baseado em registros administrativo ou censo eletrônico. Muitos 
têm questionado se as estimativas populacionais baseadas em um modelo 
“híbrido” são uma alternativa razoável se a COVID-19 impedir a realização 
da coleta de campo. UNFPA não recomenda modificar a modalidade de 
censo para nenhum país que já esteja em avançado estágio de prepa-
ração. Escritórios nacionais devem desencorajar Institutos Nacionais de 
Estatística a mudarem para novas abordagens de censo que não foram 
planejadas previamente. Um simples adiamento da modalidade planejada 
do censo é mais prudente. Informações sobre as diferentes modalidades 
de censo estão disponíveis abaixo:

https://www.google.com/url?q=http://sib.org.bz/press-release-postponement-of-2020-population-housing-census/&sa=D&source=hangouts&ust=1585266672028000&usg=AFQjCNEqvMDRNUUP0TJqpchCcjIJt__wdw
https://www.google.com/url?q=https://www.ibge.gov.br/novo-portal-destaques.html?destaque%3D27161&sa=D&source=hangouts&ust=1585266724953000&usg=AFQjCNFQPEHoZRVIBm69yRXD1Tyv0H-lLA


Use of Mixed Methods:  Compared to the 2010 census round, the 
2020 round  already counts with a wider adoption of mixed meth-
ods for census, including combinations of traditional and internet-
based data collection, and registry-based census. However, regis-
try-based census and online methods demand extensive planning 
and pre-existing conditions that may not be in place, particularly in 
low and middle income countries. 

Online Census: Use of online census requires high internet pen-
etration, widespread computer literacy, public acceptance of the 
internet for official business, legal authority, and the availability of a 
national address or building register. Most importantly, most online 
census covers only a proportion of the population, and can there-
fore only be complementary to door-to-door activities. For exam-
ple, Iran’s first online census in 2016 covered an impressive 48% of 
the population, but the remaining population required face-to-face 
interviews. Even if 60% or 70% of a population could be counted 
online, this would still constitute a serious undercount of the popu-
lation. Lastly, those uncounted in an online census are typically the 
most economically vulnerable or furthest behind, and it has to be 
the aspiration of every census to under no circumstances not leave 
these groups uncounted.

Use of Registry Data for Census: Some countries have well de-
veloped administrative registers that can be used for a register-
based census. However, it should be noted that the majority of 
countries that use administrative registers for census will still need 
to complement these with the traditional field enumeration or sam-
ple surveys.  The decision whether to use administrative registers 
as a source for census data depends on the availability and qual-
ity of administrative data. Common administrative data sources in-
clude:  a Population register (usually from an ID card system, sup-
plemented by births, deaths, marriages and immigration);  Address 
register; Business register; Employment register; Pension and so-
cial welfare register; Education register; Job seeker register; etc.  
Below is a summary of the preconditions and requirements for con-
sidering a registry-based census:

• Appropriate legislation in place to provide the NSO access to 
administrative registers across different sectors, and coopera-
tion between ministries/sectors

• Comprehensive administrative record systems across sectors 
(CRVS, health, education, employment, etc)

• High quality of administrative data (timeliness, coverage etc)
• Unique identifiers for all members of the population to enable 

linking of individual data between registers, and public trust for 
common IDs

• Statistical Data Quality Assurance framework
• Statistical use of registers

To date, many of these pre-conditions do not exist in UNFPA pro-
gramme countries, hence for many countries the use of registers as 
the sole basis for census is not yet an option. 

Model-Based Population Estimates, or “hybrid census”:  UNFPA 
supports countries that have challenges conducting a census in the 
entirety of their territory, by building capacity to generate modelled 
population estimates for inaccessible areas. While this is a valuable 
gap-filling strategy, models rely on recent on-the-ground survey 
data which may be precluded by armed conflict, natural disasters 
or a global health crisis like the COVID-19 pandemic. Further, they 
only generate estimated population numbers by age and sex, and 
forego the rich data provided by a traditonal census on social and 
economic chacteristics of  a population that make the census such 
a valuable data source for social and economic development. 

Risks Associated with the Interruption and Delay 
of Census Stages

Because census requires inter-dependent stages of implementa-
tion, disruptions or delays that occur mid-census can bring unique 
risks to the quality of the census. For example, longer than usual 
time lags between mapping preparations and census enumeration 
are risky because the mapping and listing of households in the car-
tographic stage may no longer be valid by the time of a delayed 
census enumeration. This may compromise data quality by exclud-
ing persons who move or migrate during the postponement, or by 
changing the planned workload of census enumerators.  
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Uso de métodos mistos: Comparado à rodada do censo de 2010, a ro-
dada 2020 de censos já conta com uma adoção mais ampla de métodos 
mistos para a coleta, incluindo a combinação de coleta de dados tradicio-
nais e pela internet, e censos baseados em registros administrativos. No 
entanto, censos baseados em registros administrativos e métodos online 
demandam amplo planejamento e condições pré-existentes que podem 
não estar disponíveis, principalmente em países de renda média e baixa. 

Censo online: o uso de coleta de dados online requer amplo acesso 
à internet, conhecimentos sobre informática, aceitação pública de uso 
da internet para assuntos oficiais, autoridade legal e a disponibilidade 
de um endereço nacional ou registro de construção. Mais importante, a 
maior parte do censo online cobre apenas uma proporção da população 
e, portanto, só pode ser usado como um complemento das atividades 
de campo. Por exemplo, o primeiro censo online do Irã, em 2016, cobriu 
um impressionante percentual de 48% da população, mas o restante do 
país exigiu entrevistas presenciais. Mesmo se dados de 60% ou 70% da 
população pudessem ser coletados online, isso ainda constituiria uma 
séria subenumeração. Por último, aqueles que não entram em uma coleta 
de censo online são tipicamente os mais economicamente vulneráveis 
ou deixados para trás, e deve ser a missão de todo censo não deixar, de 
nenhuma forma, de contemplar esses grupos. 

Uso de dados administrativos para o censo: Alguns países desenvolveram 
de forma bem-sucedida um registro de dados administrativos que podem 
ser usados para o censo. No entanto, deve ser ressaltado que a maior 
parte dos países que usam dados administrativos para o censo ainda vão 
precisar complementá-los com a coleta tradicional de dados em campo 
ou pesquisas amostrais. A decisão quanto a usar registros administrativos 
como uma fonte de dados para o censo depende da disponibilidade e 
qualidade dos dados. Fontes de dados administrativos incluem: um registro 
populacional (normalmente por meio de um sistema de carteira de identi-
dade, complementado por nascimento, mortes, casamentos e imigração); 
registro de endereços; registro de negócios; registro de trabalho; registro 
de pensões e assistência social; registro educacional; registro de agências 
de emprego; etc. Abaixo, está um resumo das pré-condições e requisitos 
para se considerar um censo baseado em registros administrativos:

• Legislação apropriada para garantir o acesso dos Institutos Nacionais de 
Estatística aos registros administrativos de diferentes setores, e cooperação 
entre ministérios/setores

• Sistemas abrangentes de registro administrativos entre setores (registro civil 
de mortes e nascimentos, saúde, educação, trabalho, etc). 

• Dados administrativos de alta qualidade (tempo de registro, cobertura, etc).
• Identificação única para todos os membros da população que permita rela-

cionar dados individuais entre registros, e confiança nas instituições públicas 
e autoridades para desenvolvimento de carteira de identidade comum

• Programa de Qualidade para Dados Estatísticos 
• Possibilidade de uso estatístico de registro
 
Até a presente data, várias dessas pré-condições não existem em muitos países 
nos quais o UNFPA está presente, de forma que usar os registros administrativos 
como a base única não é uma opção. 

Modelos baseados em estimativas populacionais ou censos “híbridos”: O 
UNFPA dá apoio a países que enfrentam desafios ao conduzir o censo em todo o 
seu território, por meio do desenvolvimento da capacidades para gerar modelos 
de estimativas populacionais para áreas inacessíveis. Ao mesmo tempo em que 
é uma estratégia valiosa de preencher os espaços vazios, modelos se sustentam 
em pesquisas de campo que podem ser inviabilizadas por conflitos armados, 
desastres naturais ou crises globais de saúde como a pandemia de COVID-19. 
Além disso, eles só geram números estimados por idade e sexo, deixando de 
lado a quantidade de dados que pode ser fornecida por meio de um censo tra-
dicional em termos de características sociais e econômicas da população, que 
fazem com que o censo seja uma fonte de dados extremamente valiosa para o 
desenvolvimento social e econômico.

Riscos associados à interrupção e atraso das etapas do censo

Uma vez que o censo requer etapas de implementação interdependentes, in-
terrupções ou atrasos que podem ocorrer no meio podem trazer riscos para a 
qualidade da coleta. Por exemplo, atrasos mais longos do que o habitual entre 
as preparações para o mapeamento e a coleta são arriscados porque o mapea-
mento e a lista dos domicílios durante a fase cartográfica podem não ser mais 
válidos quando a coleta de um censo adiado ocorrer. Isso pode comprometer 
a qualidade dos dados ao excluir pessoas que se movem ou migram durante o 
adiamento, ou ao mudar a carga de trabalho dos agentes de coleta de dados.



Interruptions during the actual collection of census data compromise the foun-
dational character of the census, as well as data quality, as it can reduce the 
sustained participation of enumerators and introduce discontinuities in field ap-
proaches, allow double counting, increase recall error, decrease participation if 
respondents no longer identify census dates, and increase corresponding costs 
for follow-up with nonresponders. In addition, the fear of further interruptions 
may lead enumerators and informants to rush and skip questions in order to fi-
nalize their enumeration as quickly as possible. 

Summary of Considerations and Recommendations 

National Statistical Offices do not routinely have census contingency plans for 
global health emergencies - and there is little experience addressing census 
during a pandemic such as COVID-19.  Hence, guidance is slim, this is a first 
Technical Brief on Census during the COVID-19 pandemic, but e further up-
dates will be produced as new knowledge becomes available and emerging 
lessons from UNFPA Country Offices and NSOs, and partner census agencies 
can be consolidated.   

UNFPA will play a crucial role in convening/sharing information to support gov-
ernment planning, while continuing to advocate for the importance of census.

While supply chain disruptions and stalled procurements of ICT equipment ap-
pear to be improving, it  cannot be predicted how effectively progress will be 
sustained. All countries planning census should anticipate additional time to 
process procurement requirements, and assure timely shipment. 

Please share anticipated needs for tablets with Regional Population and Devel-
opment Advisors, so that UNFPA Regional Offices and Headquarters can capi-
talize on options for sharing and leasing tablets between countries. 

Conducting census at a time of potential transmission poses health risks to field 
staff and the public. Hence, the risk of COVID-19 and public anxiety about pos-
sible transmission are sound reasons for postponing a census. 

UNFPA does not recommend changing census modality for censuses that are 
already in an advanced stage of preparation. Alternative approaches such as 
registry census and e-census should be considered only if there is ample time 
to undertake the required planning, and the necessary preconditions are in 

place. Technical recommendations on these approaches are available on the 
UNFPA census resource site.

UNFPA recommends that each Country Office and NSO considers the advan-
tages of postponement in instances where implementation is adversely af-
fected by the pandemic, while continuing to advance census preparations, 
strengthen capacity through virtual means, assure early procurement of need-
ed equipment, demonstrate the value of population data for preparedness and 
response to COVID-19, and ultimately, assure all needed precautions are in 
place to protect the health and safety of the population. UNFPA should sustain 
efforts to ensure that as governments the pandemic is contained, they are well 
prepared to conduct their census. 

Prepared by Population and Development Staff at Headquarters and in Regional Offices. 
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Interrupções durante a própria coleta de dados do censo comprometem o caráter 
fundamental do recenseamento, assim como a qualidade de dados, pode reduzir 
a quantidade de agentes de coleta e causar descontinuidades nas abordagens de 
campo, permitindo dados duplicados, aumentando os riscos dos entrevistados não 
mais lembrarem de seus dados anteriores, menor participação se as pessoas aptas 
a responder os questionários não se atentarem aos novos prazos, e aumentar os 
custos financeiros para acompanhar essas pessoas que não responderem. Além 
disso, o receio de outras interrupções pode levar agentes de coleta e informantes 
a apressarem e interromperem questões de forma a finalizar a coleta de dados o 
mais rápido possível. 

Resumo de considerações e recomendações

Institutos Nacionais de Estatística não têm, normalmente, planos de contingência 
no censo para emergências de saúde globais, e há pouca experiência em conduzir 
o censo durante uma pandemia como a COVID-19. Portanto, a orientação é pe-
quena, este é um primeiro resumo técnico durante a pandemia de COVID-19, mas 
atualizações serão feitas conforme novos conhecimentos estiverem disponíveis, e 
quando lições aprendidas por escritórios nacionais do UNFPA, Institutos Nacionais 
de Estatística e agências parceiras do censo puderem ser consolidadas.

O UNFPA vai desempenhar um papel fundamental em reunir e compartilhar infor-
mações para apoiar o planejamento de governo, enquanto continua a defender a 
importância dos censos. Ao mesmo tempo em que as interrupções no fornecimento 
de insumos e a paralisação da aquisição de equipamentos de tecnologia da informa-
ção parecem estar melhorando, ainda não é possível dizer o quão efetivo será esse 
progresso e se vai se manter. Todos os países planejando o censo devem prever um 
intervalo adicional para realizar aquisições e assegurar o envio das remessas a tempo.

Por favor, compartilhe antecipadamente a necessidade de tablets com conselheiros 
de população e desenvolvimento regionais, de forma que os escritórios regionais 
do UNFPA e a sede podem estudar as opções de compartilhamento e empréstimo 
de tablets entre países. Conduzir o censo em um período de potencial transmissão 
traz riscos à equipe de campo e ao público. Por isso, o risco da COVID-19 e a an-
siedade pública a respeito de uma possível transmissão são motivos sólidos para 
adiar o censo.

O UNFPA não recomenda mudar a modalidade de censo para os processos que já 
estão em avançado estágio de preparação. Abordagens alternativas como censo 
baseado em registros administrativos e censos eletrônicos devem ser consideradas 
apenas se há bastante tempo para executar o planejamento requerido, e se as ne-

cessárias pré-condições estiverem disponíveis. Recomendações técnicas sobre essas 
abordagens estão disponíveis no site do UNFPA. 

O UNFPA recomenda que cada país e Instituto Nacional de Estatística considerem as 
vantagens de adiamento em instâncias em que a implementação está severamente 
afetada pela pandemia, enquanto continua a avançar na preparação do censo, fortale-
cendo a capacitação por meio de meios virtuais, assegurando aquisições antecipadas 
de equipamentos necessários, demonstrando o valor dos dados sobre população 
para preparação e resposta à COVID-19 e, por último, garantindo que todas as pre-
cauções necessárias estejam sendo tomadas para proteger a saúde e segurança da 
população. O UNFPA deve manter os esforços para garantir que governos estejam 
bem-preparados para conduzir seus censos quando a pandemia estiver contida.

Preparado pela equipe de População e Desenvolvimento da sede e dos escritórios regionais

https://www.unfpa.org/census

