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INQUÉRITO ÀS CONDIÇÕES DE VIDA E RENDIMENTO

(STATISTICS ON INCOME AND LIVING CONDITIONS)

4ª VAGA

-  2007  -

REGISTO DO AGREGADO E DOS INDIVÍDUOS

QUESTIONÁRIO DO AGREGADO

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO



ENTREV A 1 Identificação do entrevistador |__.__.__.__|

DATA A 2 Data do registo  (dia / mês / ano) |__.__|  |__.__|  |__.__.__.__|

A 3 Identificação do agregado

DB030 a) ÁreaAM  / N.º ordem do alojamento / rotação / agregado / partição

b) Número de identificação do agregado, incluindo partição |__.__.__.__.__.__|     

Se mudou de residência:              Distrito / município / freguesia (novas moradas) |__.__|  |__.__|  |__.__|

DB040 A 4 Região Nuts II  |___|
(onde está a ser registado o agregado)
Norte 1
Centro 2
Lisboa 3
Alentejo 4
Algarve 5
Açores 6
Madeira 7

DB110 A 5 Situação do agregado face à vaga anterior |__.__|

Agregado da vaga anterior:
Na mesma morada 1
Mudou de/para outro alojamento privado, no país 2
Agregado fora de âmbito:
Mudou para um alojamento colectivo no país 3 � FIM

Mudou para o estrangeiro 4 � FIM

Morreram todos os indivíduos 5 � FIM

Já não inclui qualquer indivíduo da amostra 6 � FIM

Agregado não contactado:
Morada não localizada ou inexistência de informação 7 � FIM

Novo agregado na vaga corrente:
Por partição 8
Novo alojamento adicionado à amostra nesta vaga 9
Fusão:
Fusão deste agregado com um outro também da amostra, desaparecendo 10 � FIM

DB120 A 6 Situação do alojamento |__.__|

Residência principal/habitual (ou, em caso de mudança, prevê-se obter a nova morada) 1

Não localizado 2 � FIM

Inacessível 3 � FIM

Residência secundária 4 � FIM

Vago - para venda 5 � FIM

Vago - para arrendar 6 � FIM

Vago - para demolir 7 � FIM

Vago - outros casos 8 � FIM

Demolido 9 � FIM

Em utilização para fins não residenciais 10 � FIM

DB130 A 7 Resultado da entrevista ao agregado |__.__|

Entrevista conseguida 1
 Entrevista conseguida -> 1 visita 11
 Entrevista conseguida -> 2 visitas 12
 Entrevista conseguida -> 3 ou + visitas 13
Entrevista não conseguida
 Recusa em cooperar 2 � FIM

3 � FIM

 Sem condições para responder (doença ou outra incapacidade) 4 � FIM

 Outras razões (iliteracia, desconhecimento da língua portuguesa, …) 5 � FIM

QA-CI Questionário do Agregado - Composição e Indivíduos, com informação recolhida junto dos membros do agregado.

FIM Não é necessário efectuar mais nenhum registo em relação a este agregado. Fim.

|__.__.__.__| | __.__.__.__| | __.__.__| |__| |__|

A seguir:

   Q U E S T I O N Á R I O   D O   A G R E G A D O

R E G I S T O

 Agregado temporariamente ausente durante o período de recolha

QA-CI�

|__.__|
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NUM NOME DIA RB070 RB080 IDADE RB090 RB100 RB220 RB230 RB240

I 1 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 I 12

Indiv.amostra=1
M = 1 Co-residente=2

(a) F = 2 Ex-membro = 3 (b) (b) (c)

1 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

2 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

3 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

4 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

5 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

6 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

7 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

8 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

9 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

10 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

11 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

12 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

13 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

14 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

15 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

16 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

17 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

18 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

19 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

20 |__.__| |__.__| |__.__.__.__| |__.__.__| |__| |__| |__.__| |__.__| |__.__|

(a) I 13

(b) Pai ou Mãe biológico(a), por adopção ou padrasto/madrasta, pertencendo ao agregado  A seguir, proceder ao preenchimento de:

00 caso não se aplique  (Pai ou Mãe não pertence ao agregado)

(c) 00 caso não se aplique  (não tem cônjuge/companheiro(a) ou cônjuge/companheiro(a) não pertence ao agregado)

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

Questionário Individual - Registo do Indivíduo  (todos)

n.º inicial 
fixo de 
indiv.

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

Número de identificação do 
indivíduo

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

Data de nascimento

Mês

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

Q U E S T I O N Á R I O   D O   A G R E G A D O

(INCLUINDO EX-MEMBROS DO AGREGADO, CONSIDERANDO O ANO ANTERIOR, REGISTADOS OU NÃO)

Indivíduo da 
amostra,         

co-residente ou 
ex-membro

N.º ordem no ano corrente

RB030

I 2

Dia

(só para actuais membros do agregado)

N.º de 
ordem 
no ano 

corrente

C O M P O S I Ç Ã O   E   I N D I V Í D U O S

É conveniente que o indivíduo com o n.º de ordem 1 seja o titular do alojamento; os restantes elementos deverão ser, 
preferencialmente, registados começando pelos que tiverem mais idade, terminando com os mais novos.

NUM2

N.º de ordem no ano corrente do indivíduo que 
forneceu a informação

|__.__|

|__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

do cônjuge 
ou compa- 
nheiro(a)

Sexo
Idade em 

31 de 
Dezembro 

do ano 
anteriorpartição Anon.º inicial fixo de 

agregado

do Pai da MãeNome
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[a ser preenchido pelo entrevistador, com informação recolhida junto dos membros do agregado]

( T )

NUM I 14 N.º de ordem do indivíduo no ano corrente (como registado na composição do agregado) |__.__|

( T )

RB110 I 15 Situação do indivíduo no agregado  (face à vaga anterior) |___|
L

Actualmente membro do agregado:

 É membro do agregado e, caso já tenha sido inquirido, já o era na vaga anterior 1 � I23

 É membro do agregado mas na última vaga pertencia a outro, também da amostra 2 � I23

 É membro do agregado mas na última vaga pertencia a outro, fora da amostra (ou por lapso não foi registado) 3 � I21

 É membro do agregado pela primeira vez, pois nasceu desde a última vaga 4 � I23

Indivíduo que deixou de pertencer ao agregado:

 Deixou o agregado desde a última vaga ou última entrevista (se não foi na última vaga) 5 � I16

 Morreu 6 � I17

7 � I19

( I15=5 )

RB120 I 16 Para onde se mudou o indivíduo? |___|
L

Mudou-se para um outro agregado familiar em Portugal 1

Mudou-se para um alojamento colectivo ou instituição em Portugal 2

Foi para o estrangeiro 3

Perdeu-se contacto 4

( I15=5,6 )

RB140 I 17 Qual o mês em que o indivíduo se mudou, saiu ou morreu? |__.__|
L

( I15=5,6 )

RB150 I 18 Qual o ano em que o indivíduo se mudou, saiu ou morreu? |__.__.__.__|
L

( I15=5,6,7 )

RB160 I 19 Qual o N.º DE MESES EM QUE ESTEVE no agregado du rante 2006? |__.__|
L (0 ...12)

( I15=5,6,7 )

RB170 I 20 |__| �

L

Exercia uma profissão 1

Desempregado 2

Reformado ou com reforma antecipada 3

Outra situação de inactividade 4

( I15=3 )

RB180 I 21 Qual o mês em que o indivíduo se mudou ou entrou  para este agregado? |__.__|
L

( I15=3 )

RB190 I 22 Qual o ano em que o indivíduo se mudou ou entrou  para este agregado? |__.__.__.__|
L

( I15=1,2,3,4 )

RB200 I 23 Qual a situação residencial actual? |___|

A viver presentemente no alojamento 1

Temporariamente ausente do alojamento 2

( I15=1,2,3,4 )

RB210 I 24 Qual a actual condição perante o trabalho (segundo o respondente)? |___|

Exerce uma profissão 1

Desempregado 2

Reformado ou com reforma antecipada 3

Outra situação de inactividade 4

Q U E S T I O N Á R I O   I N D I V I D U A L

R E G I S T O  D O  I N D I V Í D U O

FIM REG IND; 
NÃO VAI TER Q. 

INDIVID.

Qual a condição perante o trabalho em 2006 (segundo  o respondente)? FIM REG IND; NÃO 
VAI TER Q. 

INDIVID.

 Ex-membro não registado (viveu no agregado pelo menos 3 meses em 2006 e não foi registado)
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I 25

RL010 I 25.1

RL020 I 25.2

RL030 I 25.3

RL040 I 25.4

RL050 I 25.5

RL060 I 25.6

1

2

9

( I15=1,2,3,4 )

RB245 I 26 Situação de elegibilidade para entrevista  (informação para o entrevistador) |___|

1

Não elegível (menos de 16 anos em 31 de Dezembro de 2006 ou recém nascido) 4 �

( I26=1 )

RB250 I 27 Situação da recolha de dados do questionário ind ividual |__.__|

Entrevista conseguida

Resposta do indivíduo ou de outro membro 1

Entrevista não conseguida -  apesar do(s) contacto(s)

2

Questionário não devolvido 3

Recusa 4

Entrevista não conseguida - Indivíduo não contactad o

Temporariamente ausente e procuração (proxy) impossível 5

Por outras razões 6

Entrevista não conseguida - outras situações
Razão desconhecida 7

( I27=1 )

RB260 I 28 Tipo de entrevista |___|

Directamente com o indivíduo, com questionário em papel 1

Directamente com o indivíduo, com questionário por computador 2

Por procuração (proxy) 5 � I29

( I28=5 )

RB270 I 29 N.º de ordem (do ano corrente) do indivíduo que forneceu a informação |__.__| �

CRECHE (menos de 3 anos), CENTRO DE DIA ou outra organização similar (inclui ensino 
especial, vigilância ao fim-de-semana, ...)

|___|

Educação em escola do ENSINO PRÉ-ESCOLAR (pré-primária, infantário ou similar)

Ao cuidado de PESSOA NÃO REMUNERADA (avós, outros membros do agregado que 
não os pais ou responsáveis, outros parentes, amigos ou vizinhos, …)

Ao cuidado de PESSOA REMUNERADA (ama, baby-sitter, …) na casa desta ou na da 
criança

Educação em escola de ENSINO OBRIGATÓRIO (básico)

|___.___|

|___.___|

|___|

|___|

 Questionário Individual - Entrevista : a todos os indivíduos elegíveis com entrevista conseguida

 A seguir, proceder ao preenchimento de:

|___.___|

 Questionário Individual - Registo do Indivíduo:  de todos os outros membros do agregado 

 Questionário do Agregado - Entrevista

|___|

Sem condições para responder (doença, incapacidade, etc) e procuração (proxy) impossível

Chave de resposta

FIM REG IND; 
CONTINUA P/ 

Q.INDIVID.

FIM REG IND; 
CONTINUA P/ 

Q.INDIVID.

|___.___|

|___.___|

|___.___|

|___|

|___|

(ver chave)

N.º de HORAS 
SEMANAIS 

numa SEMANA 
COMUM

OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES de criança no ensino pré-escolar ou obrigatório                
(na própria escola ou em outra), antes ou depois das aulas

FIM REG IND; 
NÃO VAI TER Q. 

INDIVID.

FIM REG IND; 
NÃO VAI TER Q. 

INDIVID.

 Sim

 Não sabe / não responde

 Não

Membro do agregado com 16 ou mais anos em 31 de Dezembro de 2006 (responde ao questionário)

2

Considere uma SEMANA COMUM  DO PERÍODO ESCOLAR (Janeiro a Junho) e tenha em at enção ONDE 
FICA(M) A(S) CRIANÇA(S) e por quantas HORAS.

A criança fica 
neste local?

Assinale uma ou mais possibilidades.

1

CUIDADOS COM AS CRIANÇAS

(questão aplicável a crianças até 12 anos de idade,  inclusive, em 31 de Dezembro de 2006, membros do ag regado em 
2007)

Exclua o tempo com os pais ou responsáveis.

Inclua o tempo das refeições e dos transportes, se forem da responsabilidade de quem cuida.
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  Sobre a entrevista ao agregado

A 8 Identificação do agregado
(= A3; automático)

AREA                
UA                
AG Área / unidade de alojamento / rotação / agregado / partição |__.__.__.__|  | __.__.__.__|  | __.__.___|  |___| |___|

HB030 
=DB030 Número de identificação do agregado, incluindo partição |__.__.__.__.__.__|  |__.__|

DATAA A 9 Data do registo  (dia / mês / ano) |___.___|  |___.___|  |___.___.___.___|

A 11 1º indivíduo titular do alojamento

NUM4

N.º de ordem no ano corrente |___.___|

HB080 Número de identificação do indivíduo, incluindo partição |__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

A 12 2º indivíduo titular do alojamento

NUM5 N.º de ordem no ano corrente |___.___|

HB090 Número de identificação do indivíduo, incluindo partição |__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

A 10 Indivíduo que responde ao questionário do agregado   

NUM3 N.º de ordem no ano corrente |___.___|

HB070 Número de identificação do indivíduo, incluindo partição |__.__.__.__.__.__|  |__.__|  |__.__|

HB100a A 13 Hora de início da entrevista principal ao agregado |___.___| : |___.___|

HH010 A 14 |___|

Moradia independente, isolada 1

Moradia independente, geminada ou em banda 2

Apartamento num edifício com menos de 10 apartamentos 3

Apartamento num edifício com 10 ou mais apartamentos 4

Outro tipo de alojamento 5

HH020 A 15 |___|

Proprietário 1

2

3

Alojamento cedido gratuitamente ou a título de salário 4

HH030 A 16 Qual o número de divisões habitáveis (com 4 m 2 ou mais)  disponíveis para o agregado?

|___.___|

 (1-50)

HH031 A 17                        do contrato (se é arrendatário), ou 

Qual o ano    da compra ou herança (se é proprietário), ou

                       em que o agregado se instalou  (se o alojamento foi cedido sem renda)? |___.___.___.___| �

caso não tenha sido possível indicar o ano certo:

DECAD A 18 Indique o primeiro ano da década do contrato/da com pra/da instalação do agregado.

(antes de 1900: 1890; …; anos 20: 1920; …; anos 70: 1970; ...) |___.___.___.___| 

  Tipo de alojamento, regime de ocupação e 

   condições no alojamento  

Arrendatário ou subarrendatário, pagando renda a preços de mercado

Assinale o tipo de alojamento

Arrendatário, com renda inferior ao preço de mercado (renda apoiada, condicionada, …)

Indique o regime de ocupação do alojamento

(caso se aplique)

(ver composição do agregado)

(1890 … 2000; ns/nr)

(Exclui: despensas, vestíbulos, corredores, varandas não destinadas a habitação, divisões afectas 
exclusivamente a actividades económicas, cozinhas e casas de banho)

   Q U E S T I O N Á R I O   D O   A G R E G A D O

ENTREVISTA PRINCIPAL

No caso de existirem 2 co-responsáveis pelo alojament o o n.º de ordem 1 deve 
ser atribuído ao indivíduo mais velho.

DADOS BÁSICOS

 automático

HABITAÇÃO

(1890 - ano corrente)

A18 se 
ns/nr; 

senão > 
A19
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(ver chave)

HH080 A 19 Instalação de banho ou duche no interior do alojamento |___|

HH090 A 20 Sanita com autoclismo, no interior do alojamento |___|

HH040 A 21 |___|

HH050 A 22 Capacidade financeira para manter a casa adequadamente aquecida |___|

HS160 A 23 Luz natural insuficiente num dia de sol |___|

1

2

9

(*): não aplicável em A19 e em A20

  Indicadores não monetários 

(ver chave)

HS170 A 24 Ruído sentido no alojamento, vindo dos vizinhos ou da rua (trânsito, comércio, fábricas, etc.) |___|

HS180 A 25 Poluição, sujidade, mau cheiro ou outros problemas ambientais na zona causados pelo trânsito ou por indústrias |___|

HS190 A 26 Crime, violência ou vandalismo |___|

1

2

9

(ver chave)

HS070 A 27 Telefone fixo, ou pelo menos um membro com telemóvel |___|

HS080 A 28 Televisão a cores |___|

HS090 A 29 Computador pessoal, portátil ou de secretária, desde que não seja exclusivamente para trabalho (exclui consolas de jogos) |___|

HS100 A 30 Máquina de lavar roupa |___|

HS110 A 31 Automóvel (ligeiro de passageiros ou misto), desde que não seja exclusivamente para trabalho |___|

1 

2 

3 

9 

Privações no agregado, por dificuldades sentidas

Diga se o agregado dispõe de capacidade financeira pa ra: (ver chave)

HS040 A 32 |___|

HS050 A 33 |___|

1 

2 

9 

HS060 A 34 |___|

 Sim, sem alterar o padrão de consumo habitual 1

Sim, mas REDUZINDO ALGUMAS DESPESAS habituais 2

Sim, mas REDUZINDO MUITAS DAS DESPESAS habituais 3

 Não, pois para tal teria de pedir um EMPRÉSTIMO 4

 Não teria qualquer modo de pagar 5

Não sabe / não responde 9

HABITAÇÃO

Ambiente físico e social

 Não sabe / não responde  (*)

 Não sabe / não responde

 Sim

 Sim

 Não

Tecto que deixa passar água, fundações/paredes/soalho húmidos ou apodrecimento dos caixilhos das janelas ou do soalho

Indique se existem os seguintes problemas na área de residência:

Carência de bens de conforto

 Sim

INDIQUE SE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA O AGREGADO (ou para algum  indivíduo) OS SEGUINTES BENS; em 
caso negativo, tal deve-se a dificuldades económica s ou a outras razões?

 Não dispõe, devido a dificuldades económicas , mas gostava ou precisava de ter 
disponível

Chave de resposta

Chave de resposta

 Não

Verifique se existem as seguintes condições no aloja mento:

 Não

 Sim

 Não dispõe, por outras razões : não gosta, não precisa, …

 Não sabe / não responde

Pagar uma semana de férias, por ano, fora de casa, suportando a despesa de alojamento para todos os elementos do 
agregado

 Não sabe / não responde

Chave de resposta

Ter uma refeição de carne ou de peixe (ou equivalente vegetariano), pelo menos de 2 em 2 dias

Se surgisse uma despesa inesperada de  360 euros , conseguiria o agregado pagá-la de imediato sem 
recorrer a empréstimo?

Chave de resposta
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HS120 A 35 |___|

Com grande dificuldade 1

Com dificuldade 2

Com alguma dificuldade 3

Com alguma facilidade 4

Com facilidade 5

Com grande facilidade 6

Não sabe / não responde 9

HS140 A 37

|___|

Um encargo muito pesado 1

Um encargo algo pesado 2

Não é um encargo pesado 3

Não sabe / não responde 9

HS150a A 38

1 2 9 |___|
� A39 �

em caso afirmativo:

HS150b A 39 |___|

Um encargo muito pesado 1

Um encargo algo pesado 2

Não é um encargo pesado 3

Não sabe / não responde 9

HS130 A 36

|__.__.__ . __.__.__,__.__| €

  Endividamento e atrasos em pagamentos

(ver chave)

HS010 A 40 |___|

HS020 A 41 |___|

HS030 A 42 |___| �

1 Sim

2 

3 

9 Não sabe / não responde

Em que medida ESTAS PRESTAÇÕES (não relativas ao aloj amento) SÃO PESADAS para o agregado?

A40

Não, não houve atrasos nos pagamentos ou, se houve, foi por outras razões (não 
económicas) ou então não atingiram a duração de 2 meses

Não se aplica  (o agregado não teve pagamentos regulares a fazer, ou alguém de 
outro agregado paga as suas despesas regulares)

A43 (se 
prop.) ou > 

A63 (se 
arr.) ou > 
A72 (se 
al.grat.)

Despesas correntes  (água, electricidade, gás e condomínio) relativas à residência principal

Chave de resposta

Em que medida as DESPESAS RELACIONADAS COM ESTE ALOJAM ENTO são PESADAS para o agregado?

Não

(1 … 200.000; ns/nr)

Sim

Nos últimos 12 meses aconteceu ao agregado ATRASAR A LGUM PAGAMENTO REGULAR POR 2 MESES OU 
MAIS, por dificuldades económicas, para as seguintes situações:

Despesas não relacionadas com o alojamento  - empréstimos para compra de bens ou serviços, utilização de cartão de 
crédito, leasings , compras a prestações, por exemplo, para automóvel, férias, mobiliário, computador, …

Na sua opinião, qual o RENDIMENTO MÍNIMO MENSAL neces sário para fazer 
face às despesas habituais?

HABITAÇÃO E OUTROS

Pense em todas as despesas com as quais o agregado t em de lidar habitualmente.

Como considera que o agregado consegue lidar com todas  as despesas usuais?

O agregado tem prestações a pagar relativas a EMPRÉSTIMOS  AO 
CONSUMO (automóvel, férias, mobiliário, computador, outro s 
bens duráveis) ou à utilização de CARTÃO DE CRÉDITO?

Ns/Nr

Considere renda de casa/prestação mensal de crédito à habitação, manutenção e reparações regulares, IMI - 

Imposto Municipal sobre Imóveis (antiga contribuição autárquica), encargos municipais, despesas correntes 

(água, electricidade, gás, condomínio, …) mas excluindo o recheio.

Habitação  - rendas ou prestações de crédito à habitação relativas à residência principal
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HH070a A 43 Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A44 �

em caso afirmativo:

HH070b     
HY100a A 44

Se não foi possível indicar um valor específico:

HH070c     
HY100b A 45

� A46

HH070d A 46

HH070e A 47

1 2 9 |___| �

Se (em A46) não foi possível indicar um valor específico para a prestação mensal relativa ao crédito à habitação:

HH070f A 48

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99 � A53

HH070g     
HY100c A 49 |__ . __.__.__ . __.__.__ , __.__| € �

HH070i       
HY100e A 51

�

HH070j     
HY100f A 52 |___.___| �

(1 … 40; ns/nr)

900 a 1200 euros (180 a 240 contos)

(140 a 180 contos)

Ns/Nr

Até 100 euros

(20 a 30 contos)

(70 a 100 contos)

A53

Actualmente o agregado tem PRESTAÇÕES A PAGAR DE 
CRÉDITO À HABITAÇÃO?

    - proprietários

�

|__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

250 a 350 euros

350 a 500 euros

150 a 250 euros

(Até 20 contos)

(50 a 70 contos)

(valores aproximados em Contos)

Assim, indique O VALOR MENSAL TOTAL DA MAIS RECENTE PR ESTAÇÃO DE 
CRÉDITO À HABITAÇÃO, sem amortizações extraordinárias nem  prémio de 
seguro.

Do valor mensal total da prestação, diga qual é O VALOR  DA PARCELA 
RELATIVA APENAS A PAGAMENTO DE JUROS, isto é, que não conta para a 
amortização do empréstimo.

Conseguiu indicar o valor sem o prémio de seguro, como foi 
solicitado?

|__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

(0 … 100; ns/nr)

(0 … 100.000; ns/nr)

Tente chegar a uma aproximação do VALOR MENSAL DA PRES TAÇÃO (sem amortizações extraordinárias 
nem prémio de seguro) através da seguinte tabela:

 Custos com o 
alojamento

Sim , o seguro foi 
excluído

Não, só sabe valor 
com o seguro

(30 a 50 contos)

Não sabe/ não responde

Euros

(100 a 140 contos)500 a 700 euros

1200 a 1500 euros

1500 a 2000 euros

Mais de 3000 euros

(300 a 400 contos)

(400 a 600 contos)

(Mais de 600 contos)

(240 a 300 contos)

(1964 … ano corrente; ns/nr)

Por quantos anos foi contraído o empréstimo?

(1 … 10.000.000; ns/nr)

|___.___.___.___| 

A45 se 
ns/nr; 

senão A53

Se A45 tem 
% então > 
A53; senão 

> A49

A53 se 
ns/nr; 

senão A51

Se A45 tem 
% então > 
A53; senão 

> A49

A48 se 
ns/nr; 

senão > 
A47

A53 se 
ns/nr; 

senão A52

�

HABITAÇÃO

|___.___.___,__| %

Qual o valor total de CRÉDITO CONTRATADO (euros), referente  ao contrato 
acima referenciado?

Qual o ANO em que foi CONTRAÍDO O EMPRÉSTIMO?

Caso tenha mudado de instituição, considere o mais recente contrato de crédito.

700 a 900 euros

Nota: considerar exclusive  os limites superiores de cada intervalo de valores

2000 a 3000 euros

(1 … 100.000; ns/nr)

100 a 150 euros

Desse valor mensal total, diga qual é A PERCENTAGEM A PROXIMADA 
RELATIVA APENAS A PAGAMENTO DE JUROS.

Dado que não lhe foi possível fornecer elementos sobre  a parcela da prestação mensal que se destina a juro, precisamos 
de lhe colocar mais algumas questões, para o podermos estimar.

|__.__|

 a) >A53 se 
A51=ano 

corr;                               
b) >A54 se 
(A51<ano 

corr)
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HY070a A 53 Sim Não Ns/Nr

1 2 9

� A54 �

HY070b A 54

1 2 9

� A55 �

HY070c A 55

�

Se não foi possível indicar um valor específico:

HY070d A 56

Para todos os proprietários:

HY070e A 57

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A58 �

HY070f A 58 |___.___.___ . ___.___.___ , __.__| € �

HY070h A 60 |___.___|

IMPORTANTE: SE O VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1 (1 … 52; ns/nr)

HH061a A 61

Se não foi possível indicar um valor específico:

HH061b A 62 Tente chegar a um valor aproximado dessa renda mensa l através da seguinte tabela: |___.___| �  A74

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99

A57

A61

|___|

(Até 20 contos)

Sim

250 a 350 euros

(70 a 100 contos)

Quantas vezes recebeu o valor que indicou no ano de 20 06?

(1 … 100.000; ns/nr)

(50 a 70 contos)

Nota: considerar exclusive  os limites superiores de cada intervalo de valores

500 a 700 euros

(240 a 300 contos)

Até 100 euros

Euros

IMAGINE QUE O AGREGADO ERA ARRENDATÁRIO DESTE ALOJAMENTO.

Actualmente qual pensa ser O VALOR RAZOÁVEL PARA UMA RE NDA MENSAL 
DESTE ALOJAMENTO (a preços de mercado, excluindo despes as correntes)?

(valores aproximados em Contos)

(300 a 400 contos)

 > A56 se 
ns/nr; 

senão > 
A57

As próximas questões - A54  … A56 - aplicam-se a todos os proprietários que tinham contrato de crédito à habitação no ano anterior [ (A51 é 
anterior ao ano corrente) ou (A53 = 1) ].

|___|

|___.___,___| %

Tenha em atenção as características deste alojamento (localização, área, estado de conservação, número de d ivisões, …).

|__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Em 2006 o empréstimo contraído estava sujeito a BONIFI CAÇÃO 
DA TAXA DE JURO (por baixos rendimentos, deficiência, crédito 
jovem, crédito emigrante ou outras bonificações)?

|___.___.___ . ___.___.___ , __.__| €

Em 2006 este agregado tinha PRESTAÇÕES A PAGAR DE ALGUM  
CONTRATO DE CRÉDITO À HABITAÇÃO?

Ns/Nr

Para todos os proprietários que não responderam ao ano do contrato de crédito (A51) ou que responderam que o ano de contrato foi o ano 
corrente, bem como os que não têm crédito actualmente (A43 =2 ou 9):

Qual era o VALOR MENSAL correspondente à BONIFICAÇÃO, isto  
é, quanto poupava o agregado mensalmente? 

A57

(Mais de 600 contos)

(100 a 140 contos)

(20 a 30 contos)100 a 150 euros

(180 a 240 contos)

(400 a 600 contos)

900 a 1200 euros

1500 a 2000 euros

Mais de 3000 euros

350 a 500 euros

A62 se 
ns/nr; 

senão A74

A61 se 
ns/nr; 

senão > 
A60

(0 … 99; ns/nr)

(1 … 25.000; ns/nr)

�

Qual foi o valor recebido?

Qual era a PERCENTAGEM DE BONIFICAÇÃO da taxa de juro?

700 a 900 euros

(30 a 50 contos)150 a 250 euros

1200 a 1500 euros

(140 a 180 contos)

Não

(1 … 25.000; ns/nr)

Durante 2006 o agregado recebeu OUTRO TIPO DE SUBSÍDIO OU 
CONTRIBUTO DO ESTADO para apoio às despesas correntes com 
o alojamento (diferente de bonificação de taxa de ju ro)?

Considere como referência o último mês de 2006.

Não sabe / não responde

2000 a 3000 euros
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    - arrendatários e

    - agregados que usufruem o alojamento gratuitam ente

Só para arrendatários (A15 = 2 ou 3):

HH060a A 63

HH060b A 64 Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A65 �

em caso afirmativo:

HH060c A 65
|___.___.___ . ___.___.___ , __.__| €

HY070i A 66 Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A67 �

em caso afirmativo:

HY070j A 67
|___.___.___ . ___.___.___ , __.__| €

�

HY070l A 69 |__.__|

IMPORTANTE: SE O VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1 (1 … 52; ns/nr)

HH061c A 72

�

Se não foi possível indicar um valor específico:

HH061d A 73 |__.__|

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99

Em 2006 o agregado RECEBEU ALGUM SUBSÍDIO DE RENDA ou 
outro contributo semelhante do Estado?

250 a 350 euros

|__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Imagine que o agregado PAGAVA UMA RENDA A PREÇOS DE ME RCADO.

Tenha em atenção as características deste alojamento (localização, área, estado de conservação, número de divisões).

Indique o valor mensal desse subsídio ou outro benefí cio pago ao 
agregado (ou ao proprietário).

(70 a 100 contos)

(valores aproximados em Contos)

A73 se 
ns/nr; 

senão > 
A74

Tente chegar a um valor aproximado dessa renda mensal a través da seguinte tabela:

(1 … 25.000; ns/nr)

Até 100 euros

(100 a 140 contos)

(50 a 70 contos)

(1 … 1.000; ns/nr)

(1 … 1.000; ns/nr)

(0 … 25.000; ns/nr)

A74

A66

Actualmente o agregado (ou o proprietário) RECEBE ALGUM 
SUBSÍDIO DE RENDA ou outro contributo semelhante do Es tado?

Indique o valor desse subsídio mensal ou outro benefí cio pago ao 
agregado.

Quantas vezes recebeu o valor que indicou no ano de 20 06?

Actualmente qual pensa ser O VALOR RAZOÁVEL PARA UMA RE NDA MENSAL 
DESTE ALOJAMENTO a preços de mercado (excluindo despesa s correntes)?

Para arrendatários a preço inferior ao preço de mercado (A15=3) e agregados que usufruem o alojamento gratuitamente (A15=4):

A74 se 
ns/nr; 

senão > 
A69

Actualmente, qual é o VALOR MENSAL DA RENDA da casa que é 
pago efectivamente pelo agregado?

HABITAÇÃO

(180 a 240 contos)

(30 a 50 contos)

Euros

(20 a 30 contos)

(Até 20 contos)

350 a 500 euros

100 a 150 euros

150 a 250 euros

1200 a 1500 euros

(140 a 180 contos)

(240 a 300 contos)

700 a 900 euros

Não sabe / não responde

Nota: considerar exclusive  os limites superiores de cada intervalo de valores

1500 a 2000 euros

2000 a 3000 euros

Mais de 3000 euros

900 a 1200 euros

 Custos com o 
alojamento

|___.___.___ . ___.___.___ , __.__| €

500 a 700 euros

(Mais de 600 contos)

(300 a 400 contos)

(400 a 600 contos)

A74 se 
renda 

p.mercado; 
senão > 

A72
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    - proprietários
    - arrendatários, e
    - agregados que usufruem o alojamento gratuitam ente

1 2
HH070k 
HH060f A 74 Água
HH070l 
HH060g A 75 Electricidade
HH070m 
HH060h A 76 Gás
HH070n 
HH060i A 77
HH070o 
HH060j A 78 Sistema de aquecimento independente, com pagamento à parte

HH060k A 79
HH070p 
HH060l A 80 Despesa com condomínio
HH070q 
HH060m A 81 Taxa de saneamento/esgotos paga em separado de outras despesas
HH070r 
HH060n A 82 Pequenas reparações e manutenção regular
HH070s 
HH060o A 83 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (antiga Contribuição Autárquica)
HH070t 
HH060p A 84
HH070u 
HH060q A 85 Outros (limpeza de fossa, …)

1 M

2 B

3 T

5 A

9 9

HY040a A 86

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|

� A87 �

HY040b A 87

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A88 �

HY040c A 88

�

Se não foi possível indicar um valor específico:

HY040d A 89

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

99

|__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Em 2006 qual foi o VALOR ANUAL BRUTO QUE OBTEVE (ou est imativa), isto é, antes da aplicação de IRS?

(se não houve pagamento de IRS no mesmo ano, indique simplesmente o valor recebido)

Arrendatários ou usufruindo alojamento 
gratuitamente

Mobiliário ou electrodomésticos do propriet. (p/ arrendatários ou cedências gratuitas)

bimestral

semestral

mensal

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

(1 … 20.000; ns/nr)

Valor do último pagamento  (ou 
estimativa do valor, no caso de 
incluídos na renda ou gratuitos)

(ver chaves de resposta)

Existe e é pago pelo próprio agregado, em separado 
da renda

>.1 > .2 
(exc. .1 = 
5 ou 9) > 

.3

�

trimestral

Caso estes serviços estejam incluídos na renda ou ace ssíveis 
gratuitamente, indique o seu valor aproximado.

3

Existe e é pago pelo proprietário

Excepto 
proprietários

Nota: considerar exclusive  os limites superiores de cada intervalo de valores

(valores aproximados em Contos)

7.500 a 10.000 euros

10.000 a 15.000 euros

(1.500 a 2.000 contos)

(2.000 a 3.000 contos)

Mais de 40.000 euros

20.000 a 30.000 euros

4.000 a 5.000 euros

(1.000 a 1.500 contos)5.000 a 7.500 euros

(800 a 1.000 contos)

Exclua a actividade de empresas em que algum membro  do agregado 
possa ter participado.

(200 a 400 contos)

Euros

  Rendimento de imóveis e propriedades

(6.000 a 8.000 contos)

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

Chaves de resposta

Prémio com o seguro do alojamento

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

Existe? Quem paga?

Por favor, passe ao questionário HABITA 2007 (em an exo).

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

4

Periodicidade

Tente chegar a um valor aproximado desse rendimento anu al bruto, depois de deduzidas as 
despesas, através da seguinte tabela:

(4.000 a 6.000 contos)

Após deduzidas todas estas despesas, o agregado CONSE GUIU 
UM RENDIMENTO POSITIVO?

A92 se há indiv. até 15 anos inclus:; senão > 
A1000

1.000 a 2.000 euros

Outros combustíveis, sólidos ou líquidos (óleo, carvão, petróleo, lenha, etc.)

 Custos com o 
alojamento

HABITAÇÃO

Existe? Quem 
paga?

Periodicidade  do 
pagamento ou da 

estimativa

Em 2006 o agregado TINHA ALGUM BEM SUJEITO A ARRENDAME NTO OU ALUGUER A TERCEIROS, com o objectivo de 
conseguir rendimentos?

anual

Para os serviços de seguida listados, indique se são pagos pelo 
agregado e qual o seu valor.

Proprietários

|__.__.__ . __.__.__,__.__|

Existe mas outra entidade/agregado paga o serviço

S

ns/nr

Não existe / não se aplica

Existe e está incluído na renda ou acessível 
gratuitamente

Não sabe / não responde

(3.000 a 4.000 contos)

Dos rendimentos obtidos DEDUZA AS DESPESAS EM QUE INC ORREU (seguros, manutenção, pequenas reparações, juros 
por empréstimo, rendas pagas, …).

Até 1.000 euros

(600 a 800 contos)

(1 … 999.990; ns/nr)

|__.__|

Todos

ALGUMAS COMPONENTES DO 
RENDIMENTO

Considere edifícios, casas, apartamentos, partes de  casas (quartos, garagens ou arrecadações), terreno s, propriedades e similares.

A92 se há 
ind. até 15 

anos 
inclus.; 
senão 

>A1000

�

3.000 a 4.000 euros

2.000 a 3.000 euros (400 a 600 contos)

30.000 a 40.000 euros

15.000 a 20.000 euros

Não sabe / não responde

(Mais de 8.000 contos)

(Até 200 contos)

Se ns/nr > 
A89; senão > 

A92 se há 
indiv. até 15 
anos inclus; 

senão > 
A1000

A92 se há indiv. até 15 anos inclus.; senão > 
A1000
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 Rendimentos de indivíduos até 15 anos (inclusive)

HY110a A 92

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A93 �

HY110b A 93

HY110d A 95 |__.__|  > A96

IMPORTANTE: SE O VALOR FOI ANUAL , O Nº DE VEZES É 1 (1…60)

HY110e           
HY140c A 96 Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|

  - Prestações familiares relacionadas com crianças  ou indiv. dependentes
  - Outros apoios monetários, por grave carência ec onómica
    (inclui Rendimento Social de Inserção / Mínimo Garantido)

HY110e           
HY140c A 1000 Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A100 �

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1

1- Sim

2 - Não
9 - Ns/nr (1 … 60)

1 3

HY050a A 100 |___| |___.___|

HY050b A 101 |___| |___.___|

HY050c A 102 |___| |___.___|

HY050d A 103 |___| |___.___|

HY050e A 104 |___| |___.___|

HY050f A 105 |___| |___.___|

HY050g A 106 |___| |___.___|

HY050h A 107 |___| |___.___|

HY050i A 108 |___| |___.___|

HY050j A 109 |___| |___.___|

HY050k A 110 |___| |___.___|

HY050l A 111 |___| |___.___|

HY050m A 112 |___| |___.___|

HY060a A 113

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A114 �

1- Sim

2 - Não
9 - Ns/nr (1 … 60)

1 3

HY060b A 114 |___| |___.___|

HY060c A 115 |___| |___.___|

Se ns/nr > 
A1000; 

senão > A95

Rendimento social de inserção ou mínimo garantido |__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Da seguinte lista de APOIOS MONETÁRIOS indique OS QUE FORA M RECEBIDOS, VALORES E NÚMERO DE VEZES.

Se ns/nr então > linha seguinte

Qual o nº 
prestações 
recebidas?

A117

(1 … 20.000; ns/nr)

Em 2006 o agregado RECEBEU APOIO MONETÁRIO de organismos oficiais ou outras instituições devido a CARÊNCIA 
ECONÓMICA?        (inclui Rendimento Social de Inserçã o / Mínimo Garantido)

Prestações familiares no âmbito da protecção às crianças ou outros 
dependentes

Foi recebido?

Se 2 ou 9 então > 
sub. seguinte

� Se ns/nr então > subsídio seguinte

A1000

Outros benefícios à família relacionados com crianças ou outros dependentes

Subsídio por assistência de 3ª pessoa a crianças e jovens deficientes

Houve pagamento de IRS no próprio ano?

(1 … 100.000; ns/nr)

Subsídio por assistência na doença a descendentes menores ou deficientes

Em 2006 o agregado RECEBEU SUBSÍDIOS RELACIONADOS COM 
CRIANÇAS OU DEPENDENTES nesse ano?

Qual o valor recebido em cada 
prestação (ou valor único, se foi o 

caso)?

Da seguinte lista de  SUBSÍDIOS À CRIANÇA E DEPENDENTES indique OS QUE FORAM RECEBIDOS, VALORES E 
Nº DE VEZES.

Subsídio por licença parental

Considerar recebimentos do agregado (ou qualquer dos seus 
indivíduos) no ano anterior

Qual o nº 
prestações 
recebidas?

ALGUMAS COMPONENTES DO 
RENDIMENTO

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

A113

(retenção na fonte ou pagamento por conta)

Quantas vezes no ano foi recebido o valor que indicou?

Indique de preferência um valor mensal, se for apli cável (5 … 100.000; ns/nr)

�

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

�
Se 2 ou 9 então > 

linha seguinte
�

Subsídio por riscos específicos

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Subsídio por assistência a deficientes profundos e doentes crónicos

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial

Em 2006 algum indivíduo até 15 anos (inclusive) tev e UMA FONTE DE RENDIMENTO PRÓPRIA E INDEPENDENTE?

ALGUMAS COMPONENTES DO 
RENDIMENTO  (para os agregados com, pelo menos, 1 indivíduo de  idade até 15 anos , inclusive, em 31 de Dezembro do ano anterior)

Não considere dinheiro recebido do próprio agregado  nem vindo de fora 
inferior a 25 euros/mês ou 300 euros/ano.

Qual o VALOR LÍQUIDO habitualmente recebido? |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Subsídio por faltas especiais dos avós

Outro tipo de ajuda monetária (governo central, poder local ou instit. de solidaried.social) |__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Subsídio mensal vitalício e complemento extraordinário de solidariedade

Origem do apoio monetário recebido
Qual o valor recebido em cada 

prestação (ou valor único, se foi o 
caso)?

Foi recebido?

Considerar recebimentos do agregado (ou qualquer dos seus 
indivíduos) no ano anterior

2

Exclui: subsídios de doença, invalidez, velhice, so brevivência ou 
desemprego, ajudas monetárias de particulares, ou e m géneros. 

Subsídio de maternidade

Subsídio por adopção

Subsídio de paternidade

Abono de família para crianças e jovens (incluíndo bonificação por deficiência)

  Apoio monetário 
aos agregados

2

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|
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     - recebimentos regulares

     - doações regulares

HY080a A 117

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A118 �

1- Sim

2 - Não

9 - Ns/nr

1

HY080b A 118 |___|

HY080d A 120 |___|

HY130a A 121

 Exclua doações:

 - pontuais (aniversários, épocas de festas… ), mesmo em dinheiro

 - resultantes de poupança acumulada ou prémios de jogo
 - em géneros 1 2 9 |___|

A122 �

1- Sim

2 - Não

9 - Ns/nr (1 … 60)

1 3

HY130b A 122 |___| |___.___|

HY130d A 124 |___| |___.___|

Inclua também recebimentos indirectos (por exemplo, so b a forma de pagamento da renda da casa, da escola de  criança, 
de aulas de natação, …)

|___.___|

(1 … 60)

3

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

(se o valor oscilou ao longo do ano, some todos os 
montantes e indique o valor total anual)

(1 … 100.000; ns/nr)

Qual o valor recebido de cada vez?

�

�

Foi doado?
Qual o nº de 
prestações 
oferecidas?

(se indicou o 
valor total 

anual, 
preencha 1)

Se 2 ou 9 então > 
linha seguinte

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Considerar doações do agregado (ou qualquer dos seus 
indivíduos) no ano anterior

A1001

� Se ns/nr então > linha seguinte

Apoio monetário regular, para agregado(s) ou indivíduo(s) residentes no estrangeiro

Pensão de alimentos ou outro apoio monetário regular, 
obrigatório ou voluntário, vindo de outro(s) agregado(s) 
ou indivíduo(s) residentes em Portugal

Origem do apoio monetário regular recebido

Em caso de vários recebimentos regulares com igual perio dicidade, some os valores, p.f.

Qual o número de prestações 
recebidas?

ALGUMAS COMPONENTES DO 
RENDIMENTO

  Transferências monetárias 
regulares  entre agregados 

diferentes

2

Foi recebido?

Exclua recebimentos pontuais (aniversários, épocas de festas… )  
em dinheiro e/ou géneros.

A121

Indique os APOIOS RECEBIDOS, VALORES HABITUAIS E NÚMERO DE VEZES que foram recebidos.

(se indicou o valor total anual, 

preencha 1)

Considerar recebimentos do agregado (ou qualquer dos seus indivíduos) no ano anterior

|___.___|

Inclua também pagamentos indirectos (por exemplo, sob  a forma de pagamento da renda da casa de outro agregad o, da 
escola de criança, de aulas de natação, …)

Não

Em 2006 o agregado PRESTOU REGULARMENTE APOIO MONETÁRIO A OUTRO(S) AGREGADO(S) OU INDIVÍDUO(S)?

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Se ns/nr então > linha seguinte

Apoio monetário regular, vindo de agregado(s) ou 
indivíduo(s) residentes no estrangeiro

Sim

Qual o valor oferecido de cada vez?

Se 2 ou 9 
então > linha 

seguinte

Tipo de apoio monetário regular prestado

Indique os APOIOS MONETÁRIOS PRESTADOS, VALORES HABITUAIS  E NÚMERO DE VEZES que foram doados.

(1 … 100.000; ns/nr)

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

�

Considere recebimentos de Portugal e do estrangeiro, obri gatórios (pensão de alimentos) ou voluntários.

Em caso de várias doações regulares com igual periodici dade, some os valores, p.f.

2

(se o valor oscilou ao longo do ano, 
some todos os montantes e indique o 

valor total anual)

Em 2006 o agregado RECEBEU REGULARMENTE APOIO MONETÁRIO v indo de outro(s) AGREGADO(S) OU INDIVÍDUO(S)?

Pensão de alimentos ou outro apoio monetário regular, obrigatório ou voluntário, para 
outro(s) agregado(s) ou indivíduo(s) residentes em Portugal

Considere doações tanto para Portugal como para o estran geiro, obrigatórias (pensão de alimentos) ou voluntária s. 

Ns/Nr
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Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� A125 �

1- Sim

2 - Não
9 - Ns/nr (ver chave)

1 3

HY120b A 125 |___| |__.__|

HY120c A 126 |___| |__.__|

HY120d A 127 |___| |__.__|

1

2

3

4

5

6

7

8

99

PY070a AC 1

Sim Não Ns/Nr

1 2 9 |___|
� AC2 �

PY070b AC 2

(0,1 … 99; ns/nr) (1…52; ns/nr) (0,1 … 999; ns/nr) (1 … 12; ns/nr)
1 2 3 4

PY070c AC 2a Cereais e produtos à base de cereais

Farinha kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Pão kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070d AC 2b Carne e derivados

Carne de bovino - vaca ou vitela kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Carne de suíno - porco ou leitão kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Carne de ovino ou de caprino - cabra, cabrito, carneiro, borrego kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Carne de aves - frango, galinha, pato, peru kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Coelho kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Derivados de carne - alheiras, chouriços, paio, presunto, torresmos kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

(Até 200 contos)

Euros

Chave de resposta

Se foi dado valor então > linha seguinte�
Se 2 ou 9 então > 

linha seguinte

Mais de 10.000 euros

Não sabe / não responde

Quantos meses 
por ano?

Unidade

A128

ALGUMAS COMPONENTES DO 
RENDIMENTO

Em 2006 algum membro do agregado CONSUMIU BENS DE PRODU ÇÃO AGRÍCOLA PRÓPRIA (AUTOCONSUMO)?

Escolher o período de referência mais indicado para cada produto, que 
facilite o fornecimento da informação: 

1.000 a 2.000 euros

2.000 a 3.000 euros

(Mais de 2.000 contos)

(1.000 a 1.500 contos)

(1.500 a 2.000 contos)

Indique os PRODUTOS QUE CONSUMIU COM REGULARIDADE em 2006  e respectiva QUANTIDADE.

4.000 a 5.000 euros

ALGUNS 
IMPOSTOS

  Impostos correntes sobre o património e riqueza

AC 1

Em 2006 pagou IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 
(antiga CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA) ou outros impostos sobre o 
património? 

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (antiga Contribuição Autárquica) para prédios 
urbanos (ou parte urbana dominante)

|__.__.__ . __.__.__ , __.__|

Outros impostos correntes aplicados a património ou sinais exteriores de riqueza

Aproximação 
ao valor, por 

escalões

Foi pago?

Exclua pagamentos pontuais de impostos (sucessões e  doações, prémios de jogo, imposto municipal sobre ve ículos) e 
pagamentos no âmbito de eventual empresa de algum me mbro do agregado.

Qual o valor pago (incluindo juros de 
mora)?

Considerar pagamentos do agregado (ou qualquer dos seus 
indivíduos) no ano anterior

Impostos sobre o património

2

Se sim indique VALORES (OU ESTIMATIVAS), incluindo ev entuais juros de mora.

Se .1 ou .3 
= ns/nr 
então > 

linha 
seguinte

Quantidade por 
mês

à semana ou ao mês

�

(600 a 800 contos)

(200 a 400 contos)

(400 a 600 contos)

Quantidade por 
semana

Quantas semanas 
por ano?

SEMANA

Até 1.000 euros

(1 … 50.000; ns/nr)

MÊS

3.000 a 4.000 euros

Aproximação ao valor, por escalões

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis (antiga Contribuição Autárquica) para prédios 
rústicos (ou parte rústica dominante)

(valores aproximados em Contos)

(cereais, legumes, fruta, batatas, carne e derivados, l eite ou ovos 
provenientes de criação animal, azeite, vinho, ...)

   Auto-consumo (alimentar)

Nota: considerar exclusive  os limites superiores de cada intervalo de valores

7.500 a 10.000 euros

(800 a 1.000 contos)

5.000 a 7.500 euros

A 1001HY120a
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Outra carne fresca kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|
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(continuação) 

(0,1 … 99; ns/nr) (1…52; ns/nr) (0,1 … 999; ns/nr) (1 … 12; ns/nr)
1 2 3 4

PY070e AC 2c Peixe

Peixe fresco kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Peixe seco ou salgado kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Crustáceos e moluscos frescos kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070f AC 2d Leite

Leite de vaca litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Outros leites (de cabra, de ovelha, etc.) litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070g AC 2e Queijo

Queijo fresco kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Queijo da ilha kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Queijo de mistura kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Queijo de ovelha kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Queijo da serra kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Requeijão kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Outro queijo kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070h AC 2f Ovos 1 |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070i AC 2g Azeite litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070j AC 2h Frutos

Ameixas, abrunhos e rainhas-cláudias kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Banana kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Maçãs e pêros kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Laranja kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Limão kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Marmelos kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Melancia, melão e meloa kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Pêras kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Pêssegos kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Tangerinas, tangeras e clementinas kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Uvas kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Azeitonas kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Outros frutos frescos kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Frutos secos (amêndoas, avelãs, castanhas, nozes, etc.) kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Frutos secados (ameixas, figos, uvas, etc.) kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070k AC 2i Legumes, batatas e outros tubérculos

Abóbora kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Agrião kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Alface kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Alho (branco, vermelho, etc.) kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Batatas kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Batata doce kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Cebola kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Cenoura kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Couves - flor, lombarda, portuguesa ou penca, repolho ou coração kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Ervilhas kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Espinafres kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Favas kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Feijão verde (vagem ou vaginha) kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Feijão seco kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Grão-de-bico - seco kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Grelos (de couve, de nabo) kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Nabiças e nabos kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Pepino kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Pimento kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Tomate kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Outros legumes kg |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Unidade

Escolher o período de referência mais indicado para cada produto, que 
facilite o fornecimento da informação: 

à semana ou ao mês

SEMANA MÊS

Quantidade por 
semana

Quantidade por 
mês

Quantas semanas 
por ano?

Quantos meses 
por ano?
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(continuação) 

(0,1 … 99; ns/nr) (1…52; ns/nr) (0,1 … 999; ns/nr) (1 … 12; ns/nr)
1 2 3 4

PY070l AC 2j Vinhos

Vinho maduro branco litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Vinho maduro tinto litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Vinho verde branco litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Vinho verde tinto litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

Aguardentes não preparadas litro |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070m AC 2k Outros produtos (alimentos ou bebidas) não descrimi nados acima

Descreva e indique a unidade, por favor |__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

|__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

|__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

|__.__| |__.__| |___.___.___| |__.__|

PY070n AC 3
�

PY070o AC 4 |___| � A128

Menos de 50 euros 1

De 50 a menos de 125 euros 2

De 125 a menos de 250 euros 3

De 250 a menos de 500 euros 4

De 500 a menos de 750 euros 5

De 750 a menos de 1 000 euros 6

1 000 euros ou mais 7

Não sabe / não responde 9

Para o entrevistador:

HB100b A 128 |___.___| : |___.___|

MÊS

Quantidade por 
semana

Quantas semanas 
por ano?

Quantidade por 
mês

Quantos meses 
por ano?

Muito obrigado pela sua participação na entrevista!

 Questionário Individual - Entrevista : a todos os indivíduos elegíveis com entrevista conseguida

 A seguir, proceder ao preenchimento de:

Hora de fim da entrevista principal ao agregado

Se ns/nr 
então > 

AC4; senão 
> A128(1 … 99.999; ns/nr)

Indique o montante (euros) em que o rendimento do agre gado beneficiou, no 
ano de 2006, pelo facto de ter consumido esses produt os.

|___.___ . ___.___.___ , __.__| €

Talvez possa indicar um montante anual aproximado  (euros), mediante os 
escalões que lhe apresentamos:

Unidade
SEMANA

Escolher o período de referência mais indicado para cada produto, que 
facilite o fornecimento da informação: 

à semana ou ao mês
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RB002  Nome do indivíduo a entrevistar |___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___.___|
PB030           
RB030   Nº de identificação do indivíduo |___.___.___.___.___.___|  |___.___|  |___.___|  ou RB001  Nº de ordem |___.___|
PB120 

a   HORA de INÍCIO da entrevista ao indivíduo

(todos)

PL035           
GPG qi 1 |____|

Responder SIM em casos de TRABALHADOR FAMILIAR NÃO REMUNERADO ou AUSÊNCIAS TEMPORÁRIAS DO TRABALHO (maternidade, doença, férias, …)

Sim 1 � 4

Não 2
Não sabe / não responde 9

qi1 <> 1 (se não trabalhou na semana anterior)

PL020 qi 2 Está activamente À PROCURA DE EMPREGO ou esteve, nas ú ltimas 4 semanas? |____|

Sim 1

Não 2 � 4

Não sabe / não responde 9 � 4

qi2 <> 1 (se não trabalhou na semana anterior e andou à procura)

PL025 qi 3 Está DISPONÍVEL PARA TRABALHAR imediatamente (den tro de 2 semanas)? |____|

Sim 1

Não 2
Não sabe / não responde 9

T (todos)

PL030 qi 4 Qual a categoria que melhor descreve a sua CONDIÇÃO PE RANTE O TRABALHO, presentemente? |____|

Trabalha a tempo inteiro 1 � 7

Trabalha a tempo parcial 2 � 7

Desempregado 3

Aluno, estudante, ou em estágio/aprendizagem não remunerado 4

Reformado(a) ou com reforma antecipada ou abandonou o negócio 5

Permanentemente incapacitado e/ou inapto para o trabalho 6

A cumprir serviço cívico 7

Doméstica (o) 8

 Outro inactivo 9

Não sabe / não responde 10

qi4 <>1 ou 2 � Apenas para indivíduos que não estejam presentemente a trabalhar:

PL015 qi 5 Já ALGUMA VEZ TEVE um EMPREGO ou negócio, no mínimo  por 6 meses? |____|

Sim 1

Não 2 � 21

Não sabe / não responde 9 � 21

PL050 qi 6 Descreva a sua ÚLTIMA PROFISSÃO PRINCIPAL o mais de talhadamente possível.

|__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__| qi 6a Codific CNP 94 3d |___.___.___| 

qi1 <> 1 e qi5 = 1

qi 6b Qual a sua SITUAÇÃO NA PROFISSÃO, nesse seu ÚLTIMO E MPREGO ou negócio? |____|

Trabalhador por conta própria, com empregados 1 � 21

2
� 21

Trabalhador por conta de outrem 3

Trabalhador familiar não remunerado 4 � 21

Não sabe / não responde 9 � 21

qi 6c Que TIPO DE CONTRATO de trabalho tinha? |____|

Contrato de trabalho sem termo 1

Contrato de trabalho a termo certo ou incerto (duração limitada) 2

Não sabe / não responde 9

qi 6d Tinha pessoas sob a sua COORDENAÇÃO ou SUPERVISÃO, na sua profissão? |____|

Sim 1 � 21

Não 2 � 21

Não sabe / não responde 9 � 21

Q U E S T I O N Á R I O   I N D I V I D U A L

Introdução

Trabalho 

|___.___| : |___.___|

PL040 
a/b

PL150 
a/b

PL140 
a/b; 

PY030

Na semana anterior à entrevista, EFECTUOU UM TRABALHO RE MUNERADO por conta própria ou por conta de outrem, 
mesmo que tenha sido de apenas 1 hora?

Trabalhador por conta própria, sem empregados                                                                                                                                                      
(inclui todos os casos de recibos verdes / avenças / exclusivamente à comissão)
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� Apenas para indivíduos que estejam presentemente a trabalhar:
qi1 = 1 e qi4 = 1ou 2

PL050 qi 7 Descreva a sua PROFISSÃO PRINCIPAL o mais detalhada mente possível.

|__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__| qi 7a Codific CNP 94 3d |___.___.___| 

PL030 = 1 ou 2 ou PL035 = 1

PL110 qi 8

|__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__| qi 8a Cod CAE rev2.1 3d |___.___.___| 

qi1 = 1 e qi4 = 1ou 2

qi 9 Qual a sua SITUAÇÃO NA PROFISSÃO, no seu principal empreg o ou negócio? |____|

Trabalhador por conta própria, com empregados 1

2

Trabalhador por conta de outrem 3

Trabalhador familiar não remunerado 4

Não sabe / não responde 9

PL130 
a/b qi 10

|____.____|

1 a 10 pessoas 10 � 10a

11 a 19 pessoas 11

20 a 49 pessoas 12

50 ou mais pessoas 13

Não sabe mas são menos de 11 pessoas 14

Não sabe mas são mais de 10 pessoas 15

Não sabe / não responde 99

PL130 
b/b qi 10a Qual o Nº EXACTO de pessoas? N.º de empregados |____.____|

PL060 qi 11 Quantas HORAS POR SEMANA trabalha HABITUALMENTE no seu EMPREGO/negócio PRINCIPAL? |____|
TCO - incluir horas extraordinárias pagas ou não; TCP - se o nº de horas semanais é irregular, mencionar o n.º médio nas últimas 4 semanas

Professores : incluir também o tempo de preparação das aulas e exames, de estudo e de presença obrigatória na escola

Em aprendizagem ou estágio  - não incluir as horas despendidas nos locais de ensino

Nota : indique as horas habituais na actividade principal , ignorando algum momento esporádico de pico de trabalho ou pausa

Sabe o nº de horas habitualmente trabalhadas 1

Impossível determinar uma média para as últimas semanas 2 � 12ax

Não sabe / não responde 9 � 12ax

qi 11a Nº de HORAS habitualmente trabalhadas na actividade p rincipal: |____.____|
 (1 a 99)

PY200 qi 12ax Verificar se, na questão 9, o indivíduo é:    [automático] |____|

Trabalhador por conta de outrem 1

Outro trabalhador 2 � 15

� Apenas para trabalhadores por conta de outrem:

PY200 qi 12 Actualmente, qual o RENDIMENTO MENSAL BRUTO desse  trabalho, incluindo horas extraordinárias pagas?

(indique uma estimativa mensal mesmo que não receba com essa periodicidade)

Montante 1 - 999.999 � 13 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €
Não sabe / não responde 99999999

qi 12a Actualmente, qual o RENDIMENTO MENSAL LÍQUIDO des se trabalho, incluindo horas extraordinárias pagas?

Montante 1 - 999.999 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €
Não sabe / não responde 99999999

qi 13 Que TIPO DE CONTRATO de trabalho tem? |____.____|

Contrato de trabalho sem termo 1

Contrato de trabalho a termo certo ou incerto (duração limitada) 2

Não sabe / não responde 9

qi 14 Tem pessoas sob a sua COORDENAÇÃO OU SUPERVISÃO, na sua profissão? |____|

Sim 1

Não 2
Não sabe / não responde 9

Características do emprego/negócio principal

(se tem mais do que um emprego e não tem a certeza de qual é o principal, considere aquele em que despende mais horas habitualmente)

QUANTAS PESSOAS trabalham no estabelecimento da empresa  ou organização onde exerce a sua profissão principal?

PL040 
b/b

Trabalhador por conta própria, sem empregados                                                                                                                                                      
(inclui todos os casos de recibos verdes / avenças / exclusivamente à comissão)

PL150 
b/b

PL140 
b/b; 

PY030

Descreva a ACTIVIDADE PRINCIPAL da empresa ou organiza ção, no local onde exerce a sua profissão 
principal, o mais detalhadamente possível.
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PL160 qi 15 MUDOU DE EMPREGO principal nos últimos 12 meses? |____|

TCO- Em caso de renovação de contrato ou passagem a contrato sem termo: responder SIM ; TCP- Em caso de mudança na natureza da actividade: SIM

Sim 1
Não 2 � 17

Não sabe / não responde 9 � 17

PL170 qi 16 Qual a PRINCIPAL RAZÃO pela qual deixou o emprego ante rior? |____|

Para aceitar ou procurar um trabalho melhor 1

Termo ou renovação de contrato de trabalho a termo (certo ou incerto) 2

Obrigado a parar pelo empregador (falência, despedimento, reforma antecipada, redução de mão-de-obra, etc.)  3

Venda ou encerramento de negócio próprio ou de família 4

Tomar conta de criança(s) ou de outros dependentes 5

O trabalho do cônjuge obrigou a mudança de residência para outra área, ou devido a casamento/união de facto 6

Outras razões 7

Não sabe / não responde 9

PL030 = 1 ou  2

qi 17 Presentemente tem MAIS DO QUE 1 EMPREGO ou negócio? |____|

Sim 1
Não 2 � 19

Não sabe / não responde 9 � 19

qi 18 Quantas HORAS POR SEMANA trabalha, habitualmente, nesse (s) EMPREGO(s) SECUNDÁRIO(s)? |____.____|
(excluir as horas do emprego principal - anteriormente mencionadas) (1-99; ns/nr)

qi 19 Escolha a opção correcta    [automático] |____|

(qi18 + qi11a) inferior a 30 horas por semana 1
(qi18 + qi11a) igual ou superior a 30 horas por semana 2 � 21

Não sabe / não responde 9 � 21

PL120 
b/b qi 20 |____|

Está a estudar ou a receber formação 1

Está doente ou incapacitado para trabalhar mais horas 2

Gostaria de trabalhar mais horas mas não consegue encontrar um emprego ou trabalho para mais horas 3

Não quer trabalhar mais horas 4

O nº total de horas trabalhadas é considerado como trabalho a tempo inteiro 5

Trabalhos domésticos, toma conta de crianças ou de outras pessoas 6

Outras razões 7

Não sabe / não responde 9

PY010 qi 21 |____|

Sim 1
Não 2 � 30

Não sabe / não responde 9 � 30

qi 22 Em 2006, qual o RENDIMENTO LÍQUIDO MENSAL recebido como TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM? 

Montante 1 - 999.990 �  22c |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €
Não sabe / não responde 99999999

qi 22a Em 2006, qual o RENDIMENTO BRUTO MENSAL recebido como TRABALHADOR POR CONTA DE OUTREM? 

Montante 1 - 999.990 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €
Não sabe / não responde 99999999 �  23

qi 22c Indique quantas vezes recebeu o rendimento menci onado anteriormente, durante o ano 2006 |____.____|

IMPORTANTE: SE O VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1 (1 - 52; ns/nr)

qi 23 |____|

Sim, houve retenção de IRS e de contribuições para a Segurança Social (ou similar) 1

Sim, houve retenção de IRS  (mas não para a Segurança Social ou similar) 2

Sim, apenas para a Segurança Social (ou similar) 3

Não houve qualquer retenção 4

Indivíduos que estejam presentemente a trabalhar

PL100 
b/b

PL120 
a/b

PL100 
a/b

Porque RAZÃO trabalha MENOS DO QUE 30 HORAS POR SEMANA na g lobalidade dos seus empregos ou negócios?       
(assinale apenas a razão principal)

Houve retenção na fonte de IRS ou de CONTRIBUIÇÕES para  a Segurança Social (ou regime similar)?

Em 2006, teve algum RENDIMENTO de TRABALHO POR CONTA DE  OUTREM (vencimentos, salários ou outras formas 
de pagamento), quer como empregado quer como aprendiz/e stagiário?

Rendimentos de Trabalho por Conta de Outrem

Se preferir pode reportar outra periodicidade (à semana, ao ano); se houve mais do que 1 trabalho considere a totalidade do rendimento

Se preferir pode reportar outra periodicidade (à semana, ao ano); se houve mais do que 1 trabalho considere a totalidade do rendimento
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Não sabe / não responde 9
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qi 25

|____|

Sim, alguns são adicionais 1

Não: ou não houve adicionais ou já foram incluídos no rendimento mencionado antes 2 � 28

Não sabe / não responde 9 � 28

qi 26 Indique o MONTANTE LÍQUIDO ANUAL das remunerações adicio nais

Montante 1 - 999.990 � 27 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Não sabe / não responde 99999999

qi 26a Indique o MONTANTE BRUTO ANUAL das remunerações adicion ais

Montante 1 - 999.990 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €
Não sabe / não responde 99999999

qi 27 |____|

Sim, houve retenção de IRS e de contribuições para a Segurança Social (ou similar) 1

Sim, houve retenção de IRS  (mas não para a Segurança Social ou similar) 2

Sim, apenas para a Segurança Social (ou similar) 3

Não houve qualquer retenção 4
Não sabe / não responde 9

PY020 qi 28 Em 2006 dispôs de AUTOMÓVEL ou outro veículo a mot or da ENTIDADE EMPREGADORA para uso pessoal? |____|

Sim 1

Não 2 � 29

Não sabe / não responde 9 � 29

qi 28e Qual o ANO DE MATRÍCULA do veículo? |___.___.___.___| 

qi 28d Qual a MARCA / MODELO do veículo? Codificação de acordo com a tabela |___.___.___.___| 

qi 28f Especifique a MARCA / MODELO do veículo:   |__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__|

qi 28g Em 2006, durante QUANTOS MESES utilizou o veículo  disponibilizado pela empresa? |____.____|
(1 - 12; ns/nr)

|____|

Sim 1

Não 2 � 30

Não sabe / não responde 9 � 30

qi 29 a Indique uma estimativa do seu VALOR, de preferência ME NSAL

Montante 1 - 100.000 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €
Não sabe / não responde 99999999 �  30

qi 29 b Indique quantas vezes beneficiou da REMUNERAÇ ÃO EM ESPÉCIE indicada |____.____|

IMPORTANTE: SE O VALOR FOI ANUAL , O Nº DE VEZES É 1 (1 - 52; ns/nr)

Por exemplo: combustível, títulos de transporte, telemóvel, despesas domésticas, material educativo, acesso a eventos,
instalações para habitação ou férias, etc.

Por exemplo: horas extraordinárias, comissões, gorjetas, gratif icações, participação nos lucros, subsídios de
transporte, prémios, etc. Exclua as remunerações em espé cie.

Se preferir pode reportar outra periodicidade (à semana, ao ano, ...)

Pense agora em possíveis REMUNERAÇÕES ADICIONAIS.

Houve retenção na fonte de IRS ou de CONTRIBUIÇÕES para  a Segurança Social (ou regime similar)?

Recebeu ADICIONALMENTE algum destes VALORES em 2006, que não tenha incluído antes na remuneração já 
indicada?

Pense agora em possíveis rubricas de REMUNERAÇÃO EM  ESPÉCIE que não se destinem em exclusivo ao trabal ho.

Em 2006 recebeu algumas destas rubricas de REMUNERAÇÃO EM ESPÉCIE?

(1920 … ano anterior; ns/nr)

qi 29

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
Departamento de Estatísticas Sociais 21

ICOR  2007
INQUÉRITO ÀS CONDIÇÕES DE VIDA E RENDIMENTO



PY050 qi 30 |____|

(responda SIM se recebeu algum rendimento de royalties, ou direitos de autor, durante 2006)

Sim 1
Não 2 � 49

Não sabe / não responde 9 � 49

qi 47 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Se preferir pode reportar outra periodicidade (à semana, ao ano); se houve mais do que 1 trabalho considere a totalidade do rendimento
(Considere essa quantia após a dedução de despesas com materiais, equipamento ou bens utilizados no exercício dessa actividade)

Montante 1 - 999.990 � 47c

Não sabe / não responde 99999999

qi 47a |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Se preferir pode reportar outra periodicidade (à semana, ao ano); se houve mais do que 1 trabalho considere a totalidade do rendimento

Montante 1 - 999.990 � 47c

Não sabe / não responde 99999999

qi 47b Mencione uma estimativa de VALOR MENSAL através dos s eguintes ESCALÕES: |____.____|

Menos de 250 Euros 1

Entre 250 a menos de 500 Euros 2

Entre 500 a menos de 750 Euros 3

Entre 750 a menos de 1 000 Euros 4

Entre 1 000 a menos de 1 500 Euros 5

Entre 1 500 a menos de 3 000 Euros 6

Entre 3 000 a menos de 5 000 Euros 7

Entre 5 000 a menos de 7 000 Euros 8

7 000 Euros ou mais 9
Não sabe / não responde 10 � 48

qi 47c Indique quantas vezes recebeu o rendimento menci onado durante 2006 |____.____|
IMPORTANTE: SE O VALOR FOI ANUAL , O Nº DE VEZES É 1  (1 - 52, ns/nr)

qi 48 |____|

Sim, houve pagamento de IRS e de contribuições para a Segurança Social (ou similar) 1

Sim, houve pagamento de IRS  (mas não para a Segurança Social ou similar) 2

Sim, apenas para a Segurança Social (ou similar) 3

Não houve qualquer destes pagamentos 4
Não sabe / não responde 9

HY090 qi 49 Em 2006, RECEBEU alguma quantia referente a RENDIMENT OS DE CAPITAL? |____|

Sim 1
Não 2 � 54

Não sabe / não responde 9 � 54

qi 50 |____|

Apenas ao próprio 1 � 53

Em conjunto com outros membros do agregado 2

Ambas situações 3
Não sabe / não responde 9 � 54

qi 51 |____|

O próprio 1 � 53

Outro membro do agregado 2
Não sabe / não responde 9 � 54

qi 52 Quem é esse membro do agregado? Nº ordem do indivíduo |____.____|

(anote o N.º DE ORDEM pois a informação acerca desses rendimentos será obtida através dessa pessoa)

Rendimento de Trabalho por Conta Própria

Qual o RENDIMENTO MÉDIO MENSAL LÍQUIDO que obteve do trab alho por conta própria em 2006?

Qual o RENDIMENTO MÉDIO MENSAL BRUTO que obteve do traba lho por conta própria em 2006?

Houve pagamento de IRS ou de CONTRIBUIÇÕES para a Segu rança Social (ou regime similar)?

(Inclui: juros de depósitos bancários, obrigações, certificados de aforro; lucros distribuídos; rendimento de unidades de participação em 
fundos de investimento; rendimento de investimentos em empresas não constituídas em sociedade nas quais o indivíduo não trabalha)

Rendimentos de Capital

Esse rendimento refere-se apenas a si próprio, enquanto ÚNICO TITULAR, OU EM CONJUNTO com outros membros do 
agregado?

Quem é a PESSOA MAIS INDICADA para fornecer informações s obre esses rendimentos obtidos em conjunto com 
outros membros do agregado?

Em 2006, recebeu algum RENDIMENTO de TRABALHO POR CONTA PRÓPRIA, seja de um negócio pessoal, da 
agricultura, "estágio" profissional,  de trabalho como free-lancer,  ou como subcontratado (em regime de recibo s 
verdes, por exemplo), ou prestando serviços ou vendendo  mercadorias por sua própria conta?
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qi 53ax ENTREVISTADOR: Verifique a questão 50 
Em conjunto com outros membros do agregado 1 � 54

Ambas situações 2

qi 53 Indique o VALOR LÍQUIDO RECEBIDO destas fontes de re ndimento no ano de 2006 |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Montante 1 - 999.999 � 54

Não sabe / não responde 99999999

qi 53a Mencione o MONTANTE ANUAL através dos seguintes ESCAL ÕES de RENDIMENTOS: |____.____|

Menos de 100 Euros 1

Entre 100 a menos de 250 Euros 2

Entre 250 a menos de 500 Euros 3

Entre 500 a menos de 750 Euros 4

Entre 750 a menos de 1 000 Euros 5

Entre 1 000 a menos de 1 500 Euros 6

Entre 1 500 a menos de 3 000 Euros 7

Entre 3 000 a menos de 5 000 Euros 8

5 000 Euros ou mais 9

Não sabe / não responde 10

PY080 qi 54 |____|

Sim 1

Não 2 � 56

Não sabe / não responde 9 � 56

qi 55 Especifique o MONTANTE e o Nº DE PRESTAÇÕES recebi das em 2006.

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1

Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 55a Plano Poupança Reforma |____|

qi 55b Fundo de pensões |____|

PY035 qi 56 |____|

Sim 1

Não 2 � 58

Não sabe / não responde 9 � 58

qi 57 Qual o MONTANTE ANUAL com que contribuiu para este tipo  de Planos? |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Tipo de pensão

Nº de 

prestações

recebidas prestação (euros)

Em 2006, RECEBEU alguma quantia referente a PLANOS DE PENSÕES DE INICIATIVA PRIVADA, pagos e organizados 
por si ou por algum familiar seu, dos quais resultem pre stações regulares?

Exclui: pensões ou benefícios sociais provenientes de trabalho e/ou da Segurança Social ou outro regime; quantias recebidas, de uma só 
vez, relativas a seguros de vida)

(Inclui: Planos Poupança Reforma, Fundos de Pensões ou outro tipo de Planos Particulares

Montante habitual

de cada

Planos Privados de Pensões

|___.___|

|___.___|

(inclui: Planos Poupança Reforma, Fundos de Pensões ou outro tipo de Planos Particulares

Exclui: Contribuições para a Segurança Social e/ou Caixa Geral de Aposentações)

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

Em 2006, CONTRIBUIU com alguma quantia para PLANOS DE PENSÕES DE INICIATIVA PRIVADA para seu benefício 
próprio, independentes do seu empregador ou entidades p úblicas?

(1 - 999.990; ns/nr)
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PY090 qi 58 |____|

Sim 1
Não 2 � 60

Não sabe / não responde 9 � 60

qi 59

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1
Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 59a Subsídio de desemprego |____|
qi 59b Subsídio social de desemprego |____|
qi 59c Subsídio de desemprego parcial |____|
qi 59d Bolsas de Formação (concedidas pelo IEFP) |____|
qi 59e Subsídio do F.S.E. para formação profissional |____|
qi 59f Subsídio/prestações de pré-reforma por motivos económicos |____|
qi 59g Subsídios de seguros de desemprego |____|
qi 59h Indemnização por despedimento |____|
qi 59i Compensação por cessação do contrato de trabalho |____|
qi 59j Garantia salarial |____|
qi 59k Incentivos à Mobilidade Geográfica |____|
qi 59l Subsídio Ocupacional |____|
qi 59m Subsídio de Reconversão Profissional |____|
qi 59n Outros subsídios no âmbito do desemprego |____|

PY100 qi 60 Em 2006, RECEBEU alguma quantia relativa a PENSÕES de VELHICE? |____|

Exclui: planos de pensões de iniciativa privada, já mencionados anteriormente.)

Sim 1
Não 2 � 62

Não sabe / não responde 9 � 62

qi 61

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1
Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 61a Pensão de velhice (Reforma) |____|
qi 61b Pensão social de velhice (regime não contributivo) |____|
qi 61c Complemento por dependência a pensionistas de velhice |____|

qi 61d
Reforma antecipada (excepto por razões económicas ou 
incapacidade para o trabalho) 

|____|

qi 61e
Outro tipo de benefício de protecção na velhice (inclui CSI - 
Complemento Solidário para Idosos)

|____|

PY110 qi 62 |____|

Exclui: planos de pensões de iniciativa privada, já mencionados anteriormente

Sim 1
Não 2 � 64

Não sabe / não responde 9 � 64

qi 63

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1
Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 63a Pensão de Sobrevivência |____|
qi 63b Pensão de Viuvez |____|
qi 63c Subsídio de Funeral |____|
qi 63d Complemento por Dependência a pensionistas de Sobrevivência |____|
qi 63e Subsídio por Morte |____|
qi 63f Seguros de vida e similares (entidade empregadora) |____|
qi 63g Pensão de Orfandade |____|

Em 2006, RECEBEU alguma quantia relativa a PENSÕES de SOBREVIVÊNCIA, VIUVEZ  ou outro tipo de 
prestações por morte?

 prestação (euros) recebidas Ns / Nr - 9

Nº de Antes de impostos - 1
de cada

Inclui: pensão de sobrevivência; pensão de viuvez; subsídio por morte; pensão de orfandade; outro tipo de benefícios da segurança social 
relacionados com a morte de um membro da família.

Da seguinte lista de PENSÕES e SUBSÍDIOS, especifique  o MONTANTE HABITUAL e o Nº DE PRESTAÇÕES recebidas 
em 2006:

Tipo de prestação
Montante habitual

prestações Depois de impostos - 2

Montante habitual

de cada prestações

Em 2006, RECEBEU alguma quantia relativa a SUBSÍDIOS relacionados com DESEMPREGO, com FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL ou para CRIAÇÃO DE EMPREGO?
(Inclui: subsídio de desemprego; subsídio social de desemprego; subsídio de seguros de desemprego;  bolsas de formação concedidas 
pelo IEFP; subsídios do FSEuropeu para formação profissional; pré-reforma por motivos económicos, subsídio de reconversão profissional; 
outros tipos de subsídios pecuniários)

Da seguinte lista de SUBSÍDIOS, especifique o MONTANT E HABITUAL e o Nº DE PRESTAÇÕES recebidas em 2006:

Nº de 

Tipo de prestação

Subsídios

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

recebidas|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

 prestação (euros)

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

|___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___|

|___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

(Inclui: pensão de velhice; pensão social de velhice; pensão de reforma; complemento por dependência; subsídio de reforma antecipada; 
outros tipos de benefícios da segurança social relacionados com velhice, reforma e reforma antecipada.                                                                             

Da seguinte lista de PENSÕES, especifique o MONTANTE HABITUAL e o Nº DE PRESTAÇÕES recebidas em 2006:

Tipo de prestação
Montante habitual Nº de Antes de impostos - 1

de cada prestações Depois de impostos - 2
 prestação (euros) recebidas Ns / Nr - 9|___.___.___.___.___.___ , 

__.__| |___.___| |____||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___|
|____|

|___.___.___.___.___.___ , __.__| |___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___| |____||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___| |____||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___| |____||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|
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qi 63h Outro tipo de benefício por protecção por morte |____|
|___.___.___.___.___.___ , 

__.__| |___.___|
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PY120 qi 64 |____|

Exclui: planos de pensões de iniciativa privada, já mencionados anteriormente)

Sim 1

Não 2 � 66

Não sabe / não responde 9 � 66

qi 65

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1
Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 65a Subsídio de doença |____|
qi 65b Subsídio de tuberculose |____|
qi 65c Pensão por doença profissional (pela S.S. ou por seguradoras) |____|
qi 65d Seguro de acidente de trabalho |____|
qi 65e Subsídio de acompanhante (paramiloidose) |____|
qi 65f Outro tipo de benefício por protecção na doença |____|

PY130 qi 66 |____|

(Inclui: benefícios relacionados com invalidez, física ou mental, para incapacitados permanentes para o trabalho.

Exclui: planos de pensões de iniciativa privada, já mencionados anteriormente)

Sim 1
Não 2 � 68

Não sabe / não responde 9 � 68

qi 67

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1
Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 67a Pensão de invalidez |____|

qi 67b Pensão social de invalidez  (regime não contributivo) |____|

qi 67c Complemento por dependência |____|

qi 67d Complemento de pensão por cônjuge a cargo |____|

qi 67e Pré-reforma por redução da capacidade de trabalho |____|

qi 67f Outro tipo de benefício por protecção na invalidez |____|

PY140 qi 68 Em 2006, RECEBEU alguma quantia relativa a SUBSÍDIOS relacionados com EDUCAÇÃO? |____|

(Inclui: Bolsas de estudo concedidas por qualquer entidade.

Exclui: subsídios de formação profissional e reciclagem - incluídos no quadro da protecção no desemprego)

Sim 1

Não 2 � 73

Não sabe / não responde 9 � 73

qi 69

IMPORTANTE: SE UM VALOR ERA ANUAL , O Nº DE VEZES É 1

Recebeu?

Sim - 1

Não - 2

qi 69a Bolsas de estudo |____|

qi 69b Outro tipo de benefício na educação |____|

Tipo de prestação

Montante habitual Nº de 

de cada prestações

 prestação (euros) recebidas
|___.___.___.___.___.___ , 

__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___||___.___.___.___.___.___ , 
__.__| |___.___|

Tipo de prestação

Montante habitual Nº de Antes de impostos - 1

de cada prestações Depois de impostos - 2

 prestação (euros) recebidas Ns / Nr - 9

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___| |____|
|___.___.___.___.___.___ , 

__.__|
|___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___|
|___.___.___.___.___.___ , 

__.__|
|___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___| |____|
|___.___.___.___.___.___ , 

__.__|
|___.___|

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___|

Tipo de prestação

Montante habitual Nº de 

de cada prestações

 prestação (euros) recebidas

Em 2006, RECEBEU alguma quantia relativa a SUBSÍDIOS relacionados com DOENÇA física ou mental TEMPORÁRIA?

(Inclui: subsídio de doença; subsídio de tuberculose; pensão por doença profissional; compensação por acidente de trabalho; subsídio de 
acompanhamento; baixas por doença e outros benefícios relacionados com doenças profissionais.

Da seguinte lista de SUBSÍDIOS relacionados com doenç a, especifique o MONTANTE HABITUAL e o Nº DE 
PRESTAÇÕES recebidas em 2006:

Em 2006, RECEBEU alguma quantia relativa a SUBSÍDIOS relacionados com  INVALIDEZ  física ou mental 
PERMANENTE?

Da seguinte lista de SUBSÍDIOS relacionados com inval idez, especifique o MONTANTE HABITUAL e o Nº DE 
PRESTAÇÕES recebidas em 2006:

Da seguinte lista de SUBSÍDIOS relacionados com educa ção, especifique o MONTANTE HABITUAL e o Nº DE 
PRESTAÇÕES recebidas em 2006:

|___.___.___.___.___.___ , 
__.__|

|___.___|
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qi 73 |____|

Sim 1 �  �  �  �  75

Não 2 ���� qi 73a Com quem se deve falar? |___.___|

Não sabe / não responde 9 �  �  �  �  78 (nº do indivíduo) �  �  �  �  78

HY145 qi 75 Em 2006 houve PAGAMENTO ADICIONAL ou REEMBOLSO de IR S referente a ano(s) anterior(es)? |____|

Houve pagamento adicional 1

Houve reembolso 2 � 75b

Não houve qualquer acerto de IRS 4 � 75c

Não sabe / não responde 9 � 75c

qi 75a Qual o valor PAGO ADICIONALMENTE? |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

� 75c

qi 75b Qual o valor obtido como REEMBOLSO? |__.__.__ . __.__.__ , __.__| €

Indique as pessoas deste agregado que apresentaram a s ua declaração separadamente

Sr. entrevistador - anote os indivíduos (>=16 anos) agora não incluídos, para que sejam também questionados

N.º de ordem dos indivíduos:  |___.___|  ,  |___.___|  ,  |___.___|  ,  |___.___|  ,  |___.___|  ,  |___.___|

qi 76 |____|

É provável que faça PAGAMENTO ADICIONAL 1 ���� qi 76 a  Valor previsto: |__.__ .__ . __.__.__, __.__| €

É provável que obtenha REEMBOLSO  2 ���� qi 76 b  Valor previsto: |__.__ .__ . __.__.__, __.__| €

Não sabe / não responde 9 �  �  �  �  78

Passamos agora a fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua saúde.

PH010 qi 78

Muito bom 1

Bom 2

Razoável 3

Mau 4

Muito mau 5

Não sabe / não responde 9

PH020 qi 79 |____|

Sim 1

Não 2
Não sabe / não responde 9

PH030 
a qi 80 a |____|

Sim, bastante limitadas 1

Sim, algo limitadas 2

Não 3 � 81

Não sabe / não responde 9 � 81

PH030 
b qi 80 b |____|

Há 6 meses ou mais 1
Há menos de 6 meses 2
Não sabe / não responde 9

qi 75c

É a PESSOA MAIS INDICADA para responder a questões sobre  IMPOSTOS?

(1 - 999.990; ns/nr)

(1 - 999.990; ns/nr)

(5 - 100.000; ns/nr)

Imposto sobre o rendimento

Saúde

De uma maneira geral, COMO CONSIDERA o seu ESTADO de SAÚD E?

Sofre de alguma DOENÇA CRÓNICA ou PROBLEMA DE SAÚDE PROL ONGADO, ainda que com ocorrência sazonal ou 
intermitente?
(consideram-se crónicas todas as doenças ou problemas de saúde que duram há mais de 6 meses ou se prevê que venham a durar mais
de 6 meses, mesmo que com ocorrência intermitente; inclua problemas crónicos ou persistentes mesmo que lhes dê pouca importância -
febre dos fenos, por exemplo -, problemas crónicos ou persistentes não diagnosticados pelo médico, problemas crónicos ou persistentes a
que aplica tratamentos por iniciativa própria)

Sente as suas CAPACIDADES LIMITADAS para fazer ACTIVI DADES consideradas HABITUAIS para a generalidade das 
pessoas, devido a algum problema de saúde, doença ou  incapacidade?                                                                            
(tenha em conta possíveis problemas sazonais ou intermitentes)

Esta situação verifica-se:

|____|

Relativamente ao ano corrente, qual é a sua previsão q uanto ao IRS: pensa ter de fazer PAGAMENTO ADICIONAL ou 
espera obter REEMBOLSO?
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PH060 qi 81 |____|

Sim, pelo menos numa ocasião 1

Não 2 � 83

Não sabe / não responde 9 � 83

PH070 qi 82
(considere a ocasião mais recente)

Não tinha disponibilidade financeira (demasiado caro) 1

Lista de espera 2

Falta de tempo (actividades profissionais, domésticas ou outras) 3

Demasiado longe ou por falta de meio de transporte 4

Receio de médicos / hospitais / exames / tratamentos 5

Quis esperar para ver se o problema melhorava 6

Não conhecia um bom médico / especialista 7

Outros motivos 8 � 82a

Não sabe / não responde 9

qi 82a Especifique:   |__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ .__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__|

PH040 qi 83 |____|

Sim, pelo menos numa ocasião 1

Não 2 � 85ax

Não sabe / não responde 9 � 85ax

(considere a ocasião mais recente)

Não tinha disponibilidade financeira (demasiado caro) 1

Lista de espera 2

Falta de tempo (actividades profissionais, domésticas ou outras) 3

Demasiado longe ou por falta de meio de transporte 4

Receio de médicos / hospitais / exames / tratamentos 5

Quis esperar para ver se o problema melhorava 6

Não conhecia um bom médico / especialista 7

Outros motivos 8 � 84a

Não sabe / não responde 9

qi 84a Especifique:    |__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._ _.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__|

qi 85ax Passamos agora a fazer-lhe algumas perguntas sobre DADOS PESSOAIS.
PB210 qi 85 Em que PAÍS NASCEU?

|__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__| qi 85a Codif ISO Alpha2 3d |___.___.___| 

PB220
A qi 86 Qual é a sua NACIONALIDADE?         (caso tenha dupla nacionalidade, por favor especifique a primeira)

|__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__| qi 86a Codif ISO Alpha2 3d |___.___.___| 

qi 86b Para além da nacionalidade mencionada anteriormen te, TEM OUTRA NACIONALIDADE? |____|

Sim 1

Não 2 � 87

Não sabe / não responde 9 � 87

PB220
B qi 86c Por favor especifique a SEGUNDA NACIONALIDADE:

|__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__| qi 86d Codif ISO Alpha2 3d |___.___.___| 

|____|Qual a principal RAZÃO para NÃO TER EFECTUADO essa CONSULT A, exame ou tratamento médico?
PH050

Qual a principal RAZÃO para NÃO TER EFECTUADO essa CONSULT A, exame ou tratamento dentário? |____|

Durante os últimos 12 meses, precisou de ir a uma CONSU LTA e/ou realizar um exame ou tratamento MÉDICO (except o 
de medicina dentária), mas não o fez?

Informações Biográficas

Durante os últimos 12 meses, precisou de CONSULTAR UM DENTISTA, fazer um exame ou tratamento dentário, mas 
não o fez?

qi 84
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PB190 qi 87 Qual é o seu ESTADO CIVIL? |____|

Solteiro 1

Casado (com registo) 2

Separado legalmente de pessoas e bens 3

Viúvo 4

Divorciado 5

Não sabe / não responde 9

PB200 qi 88 VIVE CONJUGALMENTE com alguém? |____|

Sim, com a pessoa com quem é casado com registo 1

Sim, com uma pessoa com quem não é casado com registo 2

Não 3

Não sabe / não responde 9

PE010 qi 89 Faremos agora algumas questões sobre educação. EST Á presentemente A ESTUDAR? |____|

Sim 1

Não 2 � 91

Não sabe / não responde 9 � 91

PE020 qi 90 Que GRAU DE ENSINO está a frequentar? |____.____|

Ensino Básico - 1º ciclo 1

Ensino Básico - 2º ciclo 2

Ensino Básico - 3º ciclo 3

Ensino Secundário (cursos gerais) 4

Ensino Secundário (tecnológicos e profissionais) 5

Ensino Pós-Secundário Não Superior (cursos de  especialização tecnológica) 6

Ensino Superior - Bacharelato 7

Ensino Superior - Licenciatura 8

Ensino Superior - Pós-graduação 9

Ensino Superior - Mestrado 10

Ensino Superior - Doutoramento 11

Não sabe / não responde 99

PE040 qi 91 Qual o NÍVEL DE ESCOLARIDADE MAIS ELEVADO que comp letou? |____.____|

Ensino Básico - 1º ciclo  (antiga 4ª classe) 1

Ensino Básico - 2º ciclo (6 anos de escolaridade, antigo ciclo preparatório) 2

Ensino Básico - 3º ciclo (9 anos de escolaridade) 3

Ensino Secundário / cursos gerais (12 anos de escolaridade - ou 11, antes da existência do 12º ano) 4

Ensino Secundário / tecnológicos e profissionais (12 anos de escolaridade - ou 11, antes da existência do 12º ano) 5

Ensino Pós-Secundário Não Superior (cursos de  especialização tecnológica) 6

Ensino Superior - Bacharelato 7

Ensino Superior - Licenciatura 8

Ensino Superior - Pós-graduação 9

Ensino Superior - Mestrado 10

Ensino Superior - Doutoramento 11

Não aplicável (não completou qualquer grau de ensino) 97 � 93

Não sabe / não responde 99 � 93

PE030 qi 92 Em que ANO COMPLETOU o nível de escolaridade indica do na resposta anterior? |___.___.___.___|

Educação

(1900 - ano corrente; ns/nr)
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PL190 
a/b qi 93 Com que IDADE iniciou o seu PRIMEIRO EMPREGO REGULA R? |____|

(não deverão ser considerados trabalhos de Verão praticados por estudantes, nem part-time enquanto estudantes)

Idade compreendida entre 8 e 80 anos 1

Nunca trabalhou (não aplicável) 2 � 95

Não sabe / não responde 9 � 95

PL190 
b/b qi 93a QUAL a IDADE? |____.____|

(8…80)

PL200 qi 94
|____.____|

(contabilize períodos de ausência de trabalho temporários como período de maternidade, de invalidez, de doença, etc.…) (0…90; ns/nr)

qi 95

A actividade económica deverá ter prioridade em relação à não actividade.

PL180

qi 95a Janeiro |____|

qi 95b Fevereiro |____|

qi 95c Março |____|

qi 95d Abril |____|

qi 95e Maio |____|

qi 95f Junho |____|

qi 95g Julho |____|

qi 95h Agosto |____|

qi 95i Setembro |____|

qi 95j Outubro |____|

qi 95k Novembro |____|

qi 95l Dezembro |____|

qi 95m Janeiro |____|

qi 95n Fevereiro |____|

qi 95o Março |____|

qi 95p Abril |____|

qi 95q Maio |____|

qi 95r Junho |____|

qi 95s Julho |____| 10

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO NESTA ENTREVISTA

PB120 
b qi 96 Registe a que horas terminou a entrevista:

PB120 qi 97 A Entrevista do indivíduo demorou:  [FEITO AUTOMATICAME NTE] |____.____| 

PB090 qi 98 Data da entrevista individual (dia/mês/ano) |__.__|  |__.__|  |__.__.__.__| 

|___.___| : |___.___| 

Condição perante o trabalho - Histórico

2007

Trabalhador por conta própria a tempo parcial 
(inclui trabalhador familiar não remunerado)

Trabalhador por conta própria a tempo inteiro 
(inclui trabalhador familiar não remunerado)

2006

PL070 
PL072 
PL080 
PL085 
PL087 
PL090 
PL210 

No caso de terem existido duas ou mais actividades diferentes, no mesmo mês, dê 
preferência aquela onde despendeu mais horas

QUANTOS ANOS TRABALHOU de forma remunerada, quer por conta d e outrem, quer por conta própria, desde que 
iniciou o seu primeiro trabalho regular?

3

4

Não sabe / não responde

Trabalhador por conta de outrem a tempo 
inteiro

Trabalhador por conta de outrem a tempo 
parcial

Desempregado

Reformado

Estudante

Outro inactivo

A cumprir serviço cívico 9

Chave de resposta

5

6

7

8

Gostaríamos de saber se houve alterações à sua CONDIÇÃO P ERANTE O TRABALHO, desde o início de 2006, até ao 
presente momento   (responda tendo em conta as seguintes opções para cada mês)

1

2
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HAB 1  Identificação do agregado
(= A3; automático)

Área / unidade de alojamento / rotação / agregado / partição |__.__.__.__|  | __.__.__.__|  | __.__.___|  |___|  |
HB030 

=DB030 Número de identificação do agregado, incluindo partição |__.__.__.__.__.__|  |

DATAA HAB 2  Data da entrevista (dia / mês / ano) |___.___|  |___.___|  |___.___.__

HAB 3  Elegibilidade para a entrevista |
automático

Sim   (agregado com entrevista conseguida no ICOR) 1
Não  (agregado sem entrevista conseguida no ICOR) 2 FIM

HAB 4  Identificação do indivíduo respondente
(= I1; I2 e I3; automático)

RB002 (= I3)  Nome do indivíduo a entrevistar |__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__
PB030   
RB030 (= I2)  Número de identificação do indivíduo |___.___.___.___.___.___|  |___.___|  |__

RB001 (= I1)  Número de ordem |__

         - FALTA DE ESPAÇO  (questão A400)

         - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO  (questões A401-A406)

         - SATISFAÇÃO GERAL  (questão A407)

         - ACESSIBILIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS  (questões A408ax-A419)

         - MUDANÇA DE ALOJAMENTO  (questões A420-A421)

FALTA DE ESPAÇO

MH010 A 400 Considera que TEM FALTA DE ESPAÇO no seu alojamento?

Sim 1
Não 2
Não sabe/Não responde 9

INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTO

MH020 A 401

Sim 1
Não 2
Não sabe/Não responde 9

MH030 A 402

Sim 1
Não 2
Não sabe/Não responde 9

MH040 A 403

Sim ― aquecimento central ou similar 1
Sim ― outro aquecimento fixo 2
Não ― sem aquecimento fixo 3
Não sabe/Não responde 9

MH050 A 404

Sim 1
Não 2
O agregado mudou-se para o alojamento após o último Inverno 7

Não sabe/Não responde 9

MH060 A 405

}
A401 se A75.1 ≠ 5
A402 se A75.1 = 5 e A74.
A403 se A75.1 = 5 e A74.

Considera que as INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS do alojamento são adequadas?

A 400 
ax

 As questões seguintes são relativas às condições de habitabilidade :

HABITAÇÃO E HABITABILIDADE

Respondem todos os agregados com entrevista conseguida no ICOR 2007

AREA / UA
/ R / AG / 

P

 automático

Considera que as CANALIZAÇÕES / INSTALAÇÕES para a ÁGUA do alojamento são adequadas?

O alojamento está equipado ou ligado a uma INSTALAÇÃO de AQUECIMENTO FIXA?

O alojamento é suficientemente QUENTE no INVERNO?

} A402 se A74.1 ≠ 5            
A403 se A74.1 = 5

O alojamento está equipado com AR CONDICIONADO?
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Sim 1
Não 2

Não sabe/Não responde 9

MH070 A 406

Sim 1
Não 2
O agregado mudou-se para o alojamento após o último Verão 7
Não sabe/Não responde 9

SATISFAÇÃO GERAL

MH080 A 407

Muito insatisfeito(a) 1

Ligeiramente insatisfeito(a) 2

Satisfeito(a) 3

Muito satisfeito(a) 4

Não sabe/Não responde 9

ACESSIBILIDADE DOS SERVIÇOS BÁSICOS

A
408
ax

MH090
a A 408

Sim 1
Não 2 A410
Não sabe/Não responde 9 A410

MH090 
b A 409

Muito difícil 1
Algo difícil 2

Fácil 3

Muito fácil 4

Não sabe/Não responde 9

MH100 
a A 410

Sim 1
Não 2 A412
Não sabe/Não responde 9 A412

MH100 
b A 411

Muito difícil 1
Algo difícil 2
Fácil 3
Muito fácil 4
Não sabe/Não responde 9

MH110 
a A 412

Sim 1
Não 2 A414
Não sabe/Não responde 9 A414

MH110 
b A 413

A partir do local onde mora, o agregado UTILIZA SERVIÇOS BANCÁRIOS?

A partir do local onde mora, o agregado UTILIZA SERVIÇOS POSTAIS?

O alojamento é suficientemente FRESCO no VERÃO?

Pense em vários aspectos relacionados com o alojamento tais como o preço, o espaço, a qualidade, a vizinhança, a 
distância para o trabalho, etc.  De uma forma GERAL, como se sente em relação ao ALOJAMENTO?

Como classifica esse ACESSO? (serviços de MERCEARIA)

A partir do lugar onde mora, o agregado UTILIZA serviços de MERCEARIA?

Gostaria agora de ouvir a sua opinião sobre a facilidade com que, no local onde mora, o agregado tem acesso a alguns 
serviços básicos, seja por contacto directo, seja por via indirecta (ex: telefone, internet, entrega ao domicílio).

Considere apenas constrangimentos de ordem física, tecnológica, sanitária ou de horário de funcionamento.
A qualidade e preço dos serviços não deverão ser tidos em conta.

Como classifica esse ACESSO? (SERVIÇOS BANCÁRIOS)

Como classifica esse ACESSO? (SERVIÇOS POSTAIS)
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Muito difícil 1
Algo difícil 2
Fácil 3
Muito fácil 4
Não sabe/Não responde 9

MH120 
a A 414

Sim 1
Não 2 A416
Não sabe/Não responde 9 A416

MH120 
b A 415

Muito difícil 1
Algo difícil 2
Fácil 3
Muito fácil 4
Não sabe/Não responde 9

MH130 
a A 416

Sim 1
Não 2 A418
Não sabe/Não responde 9 A418

MH130 
b A 417

Muito difícil 1

Algo difícil 2

Fácil 3

Muito fácil 4

Não sabe/Não responde 9

MH140 
a A 418

Sim 1
Não 2 A420
Não sabe/Não responde 9 A420

MH140 
b A 419

Muito difícil 1
Algo difícil 2
Fácil 3
Muito fácil 4
Não sabe/Não responde 9

MUDANÇA DE ALOJAMENTO

MH150 A 420

Sim 1
Não 2 A86 
Não sabe/Não responde 9 A86

MH160 A 421

Motivos familiares 1
Motivos profissionais 2

Razões relacionadas com o alojamento (Ex: Ter vontade de ir viver para casa 
nova, ou melhor, ou ter melhor vizinhança, etc.) 3

Motivo de força legal: Despejo / arresto 4
Proprietário não renovou o contrato de arrendamento 5
Motivos financeiros 6
Outros motivos 7
Não sabe/Não responde 9

A86 (qualquer que 
seja a opção escolhida)

A partir do local onde mora, o agregado UTILIZA TRANSPORTES PÚBLICOS?

A partir do local onde mora, o agregado UTILIZA serviços de CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS?

Nos últimos dois anos, o Sr.(ª) MUDOU de alojamento?

Qual o MOTIVO PRINCIPAL para essa mudança?

Como classifica esse ACESSO? (TRANSPORTES PÚBLICOS)

Como classifica esse ACESSO? (CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS)

No agregado existem INDIVÍDUOS que frequentem ESCOLA(S) DO 1º, 2º ou 3º CICLOS?

Como classifica esse ACESSO? ( ESCOLA(S) do 1º, 2º e 3º CICLOS)
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FIM DO QUESTIONÁRIO DO MÓDULO
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|__.__| 
|__.__| 

__.___| 

|___| 

_.__.__| 

__.___| 

__.___| 

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

1 ≠ 5
1 = 5
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|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|
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|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|

|___|
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