
QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO A - REGISTO DO INDIVÍDUO

I1. Nº de ordem:

a) b) c)

I2. Sexo:

Masculino

Feminino

I3.Qual a sua data de nascimento? (DD/MM/AAAA)

a) b) c)

I4 . Qual a situação do indivíduo no agregado?

Indivíduo do agregado:

É membro do agregado (já o era na vaga anterior ou pertence à nova rotação)  I9.1

É membro do agregado mas na última vaga pertencia a outro, também da amostra  I9.1

É membro do agregado mas na última vaga pertencia a outro, fora da amostra (ou por lapso não foi registado)  I8.

É membro do agregado pela primeira vez, pois nasceu desde a última vaga  I9.1

Indivíduo que deixou de pertencer ao agregado:

Deixou o agregado e mudou-se para outro agregado familiar em Portugal  I5.

Deixou o agregado e mudou-se para um alojamento colectivo ou instituição em Portugal  I5.

Deixou o agregado e foi para o estrangeiro  I5.

Deixou o agregado e perdeu-se o contacto  I5.

Morreu  I5.

Visita

Indivíduo que viveu no agregado pelo menos 3 meses  I6.

I5. Qual o mês e ano em que o indivíduo se mudou, saiu ou morreu?

a) b)

I6. Quantos meses esteve no agregado durante 2008?

Nº de meses

I7. Em 2008, qual era a sua condição perante o trabalho?

Exercia uma profissão

Desempregado

Reformado ou com reforma antecipada

Nº ordem PID-INE (Nº ordem interno)

1

2

/

/

/

3
 I18.

HID-INE (Nº ordem interno)

1

2

1

2

3

5

6

4

7

8

9

10
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Outra situação de inactividade

I8. Qual o mês e ano em que o indivíduo se mudou ou entrou para este agregado? 

a) b)

I9.1 Qual a situação residencial actual?

A viver presentemente no alojamento

Temporariamente ausente do alojamento

I9.2 Qual é a sua actual condição perante o trabalho ?

Exerce uma profissão

Desempregado

Reformado ou com reforma antecipada

Outra situação de inactividade

I10. Indique o Nº de ordem do Pai:
Pergunte se o indivíduo tem pai biológico, por adopção ou padrasto que pertença ao agregado:  (marque 00 caso não se aplique).

a) b)

I11. Indique o Nº de ordem da Mãe:
Pergunte se o indivíduo tem mãe biológica, por adopção ou madrasta que pertença ao agregado: (marque 00 caso não se aplique).

Se I3.c ∈[n-16, n-12]  I18. 

a) b) Se I3.c ≥ n-13  I15. 

I12. Qual é o seu estado civil?

Solteiro

Casado (com registo)

Viúvo

Divorciado

Não sabe / não responde

I13. Qual é a sua situação de conjugalidade?

Vive com a pessoa com quem é casado com registo

Vive com uma pessoa com quem não é casado com registo

Não vive conjugalmente com ninguém I16.

Não sabe / não responde I16.

4

9

1

Nº ordem PID-INE (Nº ordem interno)

1

3

2

Nº ordem PID-INE (Nº ordem interno)

4

/

1

2

1

2

3

4

2

3

4
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I14. Indique o Nº de ordem do cônjuge:
Pergunte se o indivíduo tem cônjuge ou companheiro(a) que pertença ao agregado: (marque 00 caso não se aplique).

I16.

a) b)

Questão aplicável a crianças até 12 anos de idade, inclusive, à data da entrevista, membros do agregado em 2009.
Inclua o tempo das refeições e dos transportes, se forem da responsabilidade de quem cuida.
Exclua o tempo com os pais ou responsáveis.
Assinale uma ou mais possibilidades.

Nº de Horas semanais
numa semana comum

I15-1. Educação em escola do ensino pré-escolar (pré-primária, infantário ou similar)

I15-2. Educação em escola de ensino obrigatório (básico)

 I18.

I16. Situação da recolha de dados do questionário individual:

Entrevista conseguida

Resposta do indivíduo ou de outro membro

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

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

Recusa

Entrevista não conseguida - Indivíduo não contactado  I18.

Temporariamente ausente e procuração (proxy) impossível

Por outras razões

I17. Tipo de entrevista:

Directamente com o indivíduo, com questionário em papel

Directamente com o indivíduo, com questionário por computador

Por procuração (proxy)

1

2

3

4

1

2

5

3

I15. Considere uma semana comum do período escolar (Janeiro a Junho) e indique onde fica a criança e por quantas horas:

PID-INE (Nº ordem interno)

I15-6. Ao cuidado de pessoa não remunerada (avós, outros membros do agregado que 
não os pais ou responsáveis, outros parentes, amigos ou vizinhos, …)

Nº ordem 

I15-5. Ao cuidado de pessoa remunerada (ama, baby-sitter, …) na casa desta ou na da 
criança

I15-3. Ocupação de tempos livres de criança no ensino pré-escolar ou obrigatório (na 
própria escola ou em outra), antes ou depois das aulas

I15-4. Creche (menos de 3 anos), Centro de dia ou outra organização similar (inclui 
ensino especial, vigilância ao fim-de-semana, ...)
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I18. Nº de ordem do indivíduo que forneceu a informação:

a) b)

Questionário Individual de todos indivíduos da amostra e co-residentes com 16 anos ou mais.

I19. Hora de início da entrevista ao indivíduo:

a) b)

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO B - NACIONALIDADE

I20. Em que país nasceu?

I20-a.    Cod ISOAlpha2

I21. Qual é a sua nacionalidade? (caso tenha dupla nacionalidade, por favor especifique a primeira)

I21-a.        Cod ISOAlpha2

I22. Para além da nacionalidade mencionada anteriormente, tem outra nacionalidade?

Sim

Não  I24.

Não sabe / não responde  I24.

I23. Por favor especifique a segunda nacionalidade:

I23-a.      Cod ISOAlpha2

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO C - EDUCAÇÃO

I24. Está actualmente a estudar?

Sim

Não  I26.

Não sabe / não responde  I26.

2

9

1

PID-INE (Nº ordem interno)

A seguir:

m

1

2

9

h

Nº ordem 
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I25. Que nível de escolaridade está a frequentar? 

Código

I26. Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou? 

Código Se =98  I28.

I27. Em que ano completou o nível de escolaridade indicado na resposta anterior? 

Ano

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO D - SAÚDE

I28. De uma maneira geral, como considera o seu estado de saúde?

Muito bom

Bom

Razoável

Mau

Muito mau

Não sabe / não responde

I29. Tem alguma doença ou problema de saúde crónico? 

Sim

Não

Não sabe / não responde

Sim, muito limitadas

Sim, algo limitadas

Não

Não sabe / não responde

Sim, pelo menos numa ocasião

Não  I33.

Não sabe / não responde  I33.

5

9

1

2

9

I30. Tem há mais de 6 meses as suas capacidades limitadas para fazer actividades diárias, devido a um problema de saúde?   

1

1

2

3

4

2

3

9

1

2

9

I31. Durante os últimos 12 meses, necessitou de consultar um dentista, fazer um exame ou um tratamento dentário, mas não 
o fez?
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I32. Qual a principal razão para não ter efectuado a consulta, o exame ou o tratamento dentário? 

Não tinha disponibilidade financeira (demasiado caro)

Está numa lista de espera

Falta de tempo (actividades profissionais, domésticas ou outras)

Demasiado longe ou por falta de meio de transporte

Receio de médicos / hospitais / exames / tratamentos

Quis esperar para ver se o problema melhorava

Não conhecia um bom médico / especialista

Outros motivos

Não sabe / não responde

Sim, pelo menos numa ocasião

Não  I35.

Não sabe / não responde  I35.

I34. Qual a principal razão para não ter efectuado a consulta médica, o exame ou o tratamento? 

Não tinha disponibilidade financeira (demasiado caro)

Está numa lista de espera

Falta de tempo (actividades profissionais, domésticas ou outras)

Demasiado longe ou por falta de meio de transporte

Receio de médicos / hospitais / exames / tratamentos

Quis esperar para ver se o problema melhorava

Não conhecia um bom médico / especialista

Outros motivos

Não sabe / não responde

Nenhuma 1

1-2 vezes 2

3-5 vezes 3

6-9 vezes 4

10 vezes ou mais 5

Não sabe / não responde 9

9

I33. Durante os últimos 12 meses, necessitou de consultar um médico, fazer um exame ou um tratamento médico (excepto de 
medicina dentária), mas não o fez?

1

2

7

8

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

1

2

I35. Nos últimos 12 meses, quantas vezes foi a consultas com médicos de clínica geral ou especialistas (excepto consultas 
com dentistas e oftalmologistas)?

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
ICOR 2009 8



QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO E - CARACTERIZAÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

Idade inicial

Nunca trabalhou  I38.

Não sabe / não responde  I38.

Anos trabalhados

I38. Actualmente qual a categoria que descreve a sua condição perante o trabalho?

Trabalha por conta de outrem a tempo inteiro  I41.

Trabalha por conta de outrem a tempo parcial  I41.

Trabalha por conta própria a tempo inteiro  I41.

Trabalha por conta própria a tempo parcial I41.

Desempregado

Estudante ou em estágio/aprendizagem não remunerado

Reformado ou com reforma antecipada

Permanentemente incapacitado e/ou inapto para o trabalho I41. Se I36. = 98 ou 99 e I38=8  I55.

A cumprir serviço cívico

Doméstica (o)

Outro inactivo 

Não sabe / não responde

I39. Está activamente à procura de trabalho ou esteve, nas últimas 4 semanas?

Sim

Não Se I36. = 98 ou 99  I55.

Não sabe / não responde Se I36.<98  I41.

I40. Está disponível para trabalhar imediatamente (dentro de 2 semanas)?

Sim

Não Se I36. = 98 ou 99  I55.

Não sabe / não responde

98

99

I37. Quantos anos trabalhou desde que iniciou o seu primeiro trabalho? (contabilize períodos de ausência de trabalho 
temporários como período de maternidade, de invalidez, de doença, etc.…)

I36. Com que idade iniciou o seu primeiro trabalho regular?  (por conta de outrem ou por conta própria; não deverão ser 
considerados trabalhos de Verão praticados por estudantes, nem part-time enquanto estudantes)

1

2

5

6

3

4

7

8

9

10

1

2

9

11

12

1

2

9
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I41. Descreva a sua actual / última profissão principal o mais detalhadamente possível:

I41-a. Codific CNP 94 3d

I42. Qual a sua situação na profissão no actual / último emprego ou negócio?

Trabalhador por conta própria, com empregados

Trabalhador por conta própria, sem empregados Se I38. ≤ 4  I46.

Trabalhador por conta de outrem Se I42. ≠ 3

Trabalhador familiar não remunerado Se I38.> 4  I55.

Não sabe / não responde

I43. Que tipo de contrato de trabalho tem / tinha?

Contrato de trabalho sem termo 

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

Não sabe / não responde

I44. Na profissão que exerce/exercia tem / tinha pessoas sob a sua coordenação ou supervisão? 

Sim

Não Se I38.> 4  I55.

Não sabe / não responde

Valor

Sim

Não

Não sabe / não responde

I47-a. Cod CAE rev3 3d

1

2

9

9

€

1

2

9

I45. Actualmente, qual o montante mensal líquido dos ganhos salariais desse trabalho? (indique uma estimativa mensal mesmo 
que não receba com essa periodicidade) 

I46. Na semana anterior à entrevista, trabalhou pelo menos uma hora?

I47. Descreva a actividade principal da empresa ou organização onde exerce a sua profissão principal, o mais 
detalhadamente possível.

9

1

2

1

2

3

4
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1 a 10 pessoas  I48-1. Qual o nº exacto de pessoas?

11 a 19 pessoas

20 a 49 pessoas

50 ou mais pessoas

Não sabe mas são menos de 11 pessoas

Não sabe mas são mais de 10 pessoas

Não sabe / não responde

I49. Quantas horas costuma trabalhar por semana na sua profissão principal?

Sabe o número de horas habitualmente trabalhadas  I49-1. Nº de horas h

Impossível determinar uma média para as últimas semanas

Não sabe / não responde

I50. Presentemente tem mais de um trabalho (emprego ou negócio)? 

Sim

Não Se I49-1. < 30 horas  I52.

Não sabe / não responde Se I49-1. ≥ 30 horas  I53. Se I49= 2 ou 9 e I50=2 ou 9  I53.

I51.  Quantas horas costuma trabalhar por semana nesses trabalho(s) secundário(s)?

Sabe o número de horas habitualmente trabalhadas  I51-1. Nº de horas h

Impossível determinar uma média para as últimas semanas

Não sabe / não responde

Se (I49-1.+I51-1.) ≥ 30  I53. Se I49= 2 ou 9 e I50=1 e I51=2 ou 9  I53.

I52. Porque razão trabalha menos de 30 horas por semana? (assinale apenas a razão principal)

Está a estudar ou a receber formação

Está doente ou incapacitado para trabalhar mais horas

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

Não quer trabalhar mais horas

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

Trabalhos domésticos, toma conta de crianças ou de outras pessoas

Outras razões

Não sabe / não responde

2

1

2

3

1

I48. Quantas pessoas trabalham no estabelecimento da empresa ou organização onde exerce a sua profissão principal?

9

1

4

2

3

4

5

6

7

9

1

5

6

9

2

1

9

2

9
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I53. Mudou de trabalho 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

Não

Não sabe / não responde

I54. Qual a principal razão pela qual mudou?

Para aceitar ou procurar um trabalho melhor

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

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

Venda ou encerramento de negócio próprio ou de família

Tomar conta de criança(s) ou de outros dependentes

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

Outras razões

Não sabe / não responde

I55. Qual a sua condição perante o trabalho, desde o início de 2008, até ao presente momento?

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

Se despendeu o mesmo n.º de horas nessas actividades, a actividade económica deverá ter prioridade em relação à não actividade.

Trabalha por conta de outrem a tempo inteiro 1
I55-a. Janeiro I55-g. Julho

Trabalha por conta de outrem a tempo parcial 2
I55-b. Fevereiro I55-h. Agosto

Trabalha por conta própria a tempo inteiro 3
I55-c. Março I55-i. Setembro

Trabalha por conta própria a tempo parcial 4
I55-d. Abril I55-j. Outubro

Desempregado 5
I55-e. Maio I55-k. Novembro

Estudante ou em estágio/aprendizagem não remunerado 6
I55-f. Junho I55-l. Dezembro

Reformado ou com reforma antecipada 7

Permanentemente incapacitado e/ou inapto para o trabalho 8
I55-m. Janeiro I55-p. Abril

A cumprir serviço cívico 9
I55-n. Fevereiro I55-q. Maio

Doméstica (o)
I55-o. Março I55-r. Junho

Outro inactivo 

Não sabe / não responde 12

2008

2009

Chave de resposta

10

11

1

2

9

1

2

 I55.

Responda tendo em conta as seguintes opções para cada mês.

7

9

3

4

5

6
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QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO F - RENDIMENTOS DE 2008

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO F1 - RENDIMENTOS DE TRABALHO POR CONTA DE OUTREM

Sim

Não  I67.

Não sabe / não responde  I67.

I57. Quais os documentos que dispõe para responder sobre os rendimentos de trabalho por conta de outrem?

Declaração do IRS de 2008

Declaração de rendimentos de 2008 da entidade patronal

Outros documentos  (recibos de remuneração, contrato etc.)  I59.

Sem documentos  I59.

Não sabe / não responde  I59.

I58-1. Rendimento bruto do trabalho dependente €

I58-2. Retenções na fonte de IRS €

I58-3. Contribuições obrigatórias para regimes de protecção social €  I64.

Rendimento líquido mensal

I60. Em 2008, quantas vezes recebeu o rendimento indicado na questão anterior?

Nº de vezes

€

I58. Com base na declaração do IRS ou nas declarações de rendimentos da entidade patronal de 2008, indique: (Para as 
diferentes rubricas se o valor for nulo, insira "0") 

ATENÇÃO!

A SEGUIR RENDIMENTOS DE 2008

1

9

1

I56. Em 2008 teve algum rendimento de trabalho por conta de outrem (vencimentos, salários ou outras formas de 
pagamento), quer como empregado quer como aprendiz/estagiário?

2

9

I59. Em 2008, qual o rendimento líquido mensal recebido como trabalhador por conta de outrem (se houve mais do que 1 
trabalho considere a totalidade do rendimento)? (Considere um mês como referência diferente do mês em que recebeu o 
subsídio de férias ou o de natal)

2

3

4
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Sim

Não  I63.

Não sabe / não responde  I63.

I62. Indique o valor anual líquido das remunerações adicionais recebidas em 2008:

Rendimento líquido anual

I63. Houve retenção na fonte de IRS ou de contribuições para a Segurança Social (ou regime similar) em 2008?

Sim, IRS e Segurança Social (ou similar)

Sim, IRS 

Sim, Segurança Social (ou similar)

Não

Não sabe / não responde

Sim

Não  I67.

Não sabe / não responde  I67.

Remuneração em espécie Se valor>0 e ≠ Ns/Nr I67.

Escalão

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO F2 - RENDIMENTOS DE TRABALHO POR CONTA PRÓPRIA

I67. Em 2008, teve rendimentos de trabalho/actividade por conta própria?

Sim

Não  I77.

Não sabe / não responde  I77.9

€

9

I65. Indique uma estimativa do valor anual das remunerações em espécie usufruidas em 2008: 

I64. Em 2008 usufruiu de remunerações em espécie? (Por exemplo: uso pessoal do veiculo da empresa, combustível, títulos 
de transporte, telemóvel, despesas domésticas, material educativo, acesso a eventos, instalações para habitações ou férias 
etc.)

9

2

2

9

I61. Recebeu remunerações adicionais em 2008, que não tenha incluído no rendimento já indicado? (Por exemplo: horas 
extraordinárias, comissões, gorjetas, gratificações, participação nos lucros, subsídios de transporte, prémios de 
produtividade, etc.)

1

I66. Tente apontar um valor anual aproximado das remunerações em espécie que usufruiu em 2008, através da seguinte 
tabela de escalões:

1

2

€

1

2

1

3

4
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Declaração do IRS de 2008

Outros documentos referentes a 2008  I72.

Sem documentos  I72.

Não sabe / não responde  I72.

I69. Com base na declaração do IRS de 2008 indique o regime:

Regime simplificado

Regime de contabilidade organizada  I71.

I70. Referente ao Modelo 3 - Anexo B indique: (Para as diferentes rubricas se o valor for nulo, insira "0") 

Rendimentos brutos:

I70-1. Vendas de mercadorias e produtos

I70-2. Prestações de serviços de actividades hoteleiras, restauração e bebida

I70-3. Outras prestações de serviços e outros rendimentos

I70-4. Propriedade intelectual

I70-5. Rendimentos de actividades financeiras

Deduções à colecta:

 I75.

I71. Referente ao Modelo 3 - Anexo C indique: (Para as diferentes rubricas se o valor for nulo, insira "0") 

Apuramento do lucro tributável:

I71-1. Prejuízo apurado

I71-2. Lucro apurado

Deduções à colecta:

 I75.

€

€

I71-3. Rendimentos sujeitos a retenção I71-4. Retenções na fonte I71-5. Pagamentos por conta

€

€

€

I70-6. Rendimentos sujeitos a retenção I70-7. Retenções na fonte I70-8. Pagamentos por conta

1

2

€

€

1

2

3

9

I68. Quais os documentos que dispõe para responder à questão dos rendimentos de trabalho por conta própria?
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I72. Em relação a 2008, indique se o resultado bruto anual desse trabalho/actividade (antes de retirar o IRS) foi:
Resultado bruto anual = Proveitos da actividade - Custos da actividade (excepto o IRS) 

Proveitos = Vendas de mercadorias e produtos + Prestações de serviços + Subsídios de exploração + Outros proveitos

Positivo  I72-1.

Negativo  I72-2.

Nulo

Não sabe / não responde  I77.

Sim

Não  I75.

Não sabe / não responde  I75.

I74. Indique o valor pago em 2008:

IRS

Sim

Não  I77.

Não sabe / não responde  I77.

I76. Indique o valor pago em 2008:

Contribuições

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO F3 - RENDIMENTOS DE PRESTAÇÕES SOCIAIS

Sim

Não  I82.

Não sabe / não responde  I82.

I78. O entrevistado dispõe do Modelo 3-Anexo A da Declaração de IRS de 2008 para consulta?

Sim

Não  I81.

Não sabe / não responde  I81.

Custos = Despesas com pessoal + Compra de matérias primas e produtos + custos correntes (água, luz, 
alugueres,etc.) + custos financeiros + amortizações + impostos ligados à actividade produtiva.

9

€

I75. Em 2008, efectuou contribuições para a segurança social ou para um regime similar (obrigatório) a seu favor?

1

2

9

€

1

2

9

2

9

I77. Em 2008, recebeu rendimentos de pensões? (o entrevistador mostra a lista das pensões/prestações sociais ao 
entrevistado)

1

2

3

I73. Em 2008, efectuou retenções ou pagamentos por conta de IRS referentes ao seu rendimento de trabalho por conta 
própria?

1

1 €

2 €

9
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I79. Com base na declaração do IRS Modelo 3-Anexo A indique: (Para as diferentes rubricas se o valor for nulo, insira "0") 

Pensões e Rendas:

I79-1. Pensões

I79-2. Rendas temporárias e vitalícias

I79-3. Retenções na fonte
Se I79-1.=0  I82.
Se I79-1.>0  I80.

I80. Discrimine o valor anual das pensões declaradas por tipo:

€

€  I82.

a) b)

I81. Indique o tipo de pensão, o montante habitual e o n.º de vezes que foi recebida em 2008:

I81-1

I81-2

a) b) C)

Sim

Não  I84.

Não sabe / não responde  I84.

I83-1

I83-2

I83-3

I83-4

a) b) C)

9

I80-1.

I80-2.

2

I83. Indique o tipo de prestação, o montante habitual e o nº de vezes que foi recebida em 2008:

Nº de prestações 
recebidas

(se indicou o valor total 
anual preencha 1)

Código Montante habitual de cada prestação

Código

(se cada valor foi diferente ao longo do 
ano, some todos e indique o valor anual) 

I82. Em 2008, recebeu outras prestações sociais? ( o entrevistador mostra a lista das pensões/prestações sociais ao 
entrevistado)

1

€

€

€

Valor anual da pensão

Montante habitual de cada prestação
Nº de prestações 

recebidasCódigo
(se cada valor foi diferente ao longo do 

ano, some todos e indique o valor anual) 
(se indicou o valor total 

anual preencha 1)
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QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO F4 - RENDIMENTOS DE REGIMES PRIVADOS DE PENSÕES

Sim

Não  I86.

Não sabe / não responde  I86.

I85. Indique o valor e o nº de prestações recebidas em 2008:

I85-1. Valor habitual de cada prestação €

I85-2. Nº de prestações recebidas Se indicou o valor total anual preencha 1.

Sim

Não  I88.

Não sabe / não responde  I88.

I87. Indique o valor que pagou em 2008:

I87-1. Valor habitual de cada prestação €

I87-2. Nº de prestações pagas Se indicou o valor total anual preencha 1.

QUESTIONÁRIO DO INDIVÍDUO F5 - NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO IRS

Houve pagamento adicional

Houve reembolso  I90.

Não houve qualquer acerto de IRS  I91.

Não sabe / não responde  I93.

I89. Qual o valor pago adicionalmente? I91.

I90. Qual o valor obtido como reembolso?

2

9

9

Se cada valor foi diferente ao longo do ano, 
some todos e indique o valor anual. 

I84. Em 2008 recebeu alguma quantia referente a planos de pensões privados, pagos e organizados por si ou por algum 
familiar seu?

1

2

Se cada valor foi diferente ao longo do ano, 
some todos e indique o valor anual. 

I88. Em 2008 houve pagamento adicional ou reembolso de IRS referente à declaração de rendimentos de 2007 ou de outros 
anos anteriores? 

I86. Em 2008, pagou alguma quantia para planos de pensões privados para seu benefício próprio, independentes do seu 
empregador ou entidades públicas?

1

2

3

9

€

€

1

INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA
ICOR 2009 18



I91. Apresentou a sua declaração de rendimentos de 2007 de forma individual ou conjunta:

Declaração individual  I93.

Declaração conjunta

Não apresentou a declaração de rendimentos 3  I93.

I92. Indique o nº de ordem dos individuos que apresentaram a declaração conjuntamente:

a) b)

I93. Hora de termino da entrevista ao indivíduo:

a) b)

h m

MUITO OBRIGADO PELA SUA PARTICIPAÇÃO NESTA ENTREVISTA

Nº ordem Pid-INE (Nº ordem interno)

Por favor, passe ao questionário PRIVAÇÃO MATERIAL - PARTE III (em anexo).

1

2
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PM1. Com que frequência encontra os seguintes problemas na sua área de residência:

PM1.1. Lixo no chão

Muito frequentemente 1

Frequentemente 2

Às vezes 3

Raramente ou nunca 4

Não sabe / não responde 9

PM1.2. Equipamentos públicos danificados (paragens de autocarro, candeeiros, passeios, etc.)

Muito frequentemente 1

Frequentemente 2

Às vezes 3

Raramente ou nunca 4

Não sabe / não responde 9

PM2. 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).
Nota auxiliar para o entrevistador: Considere apenas constrangimentos de ordem física, técnica, 
sanitária ou de horário de funcionamento.
A qualidade e o preço dos serviços não deverão ser considerados.

PM2.1. A partir do local onde mora, o agregado utiliza transportes públicos?

Sim 1

Não 2 > Passe à questão PM2.3

Não sabe / não responde 9 > Passe à questão PM2.3

PM2.2. Como classifica o acesso a esse serviço (transportes públicos)?

Muito difícil 1

Difícil 2

Fácil 3

Muito fácil 4

Não sabe / não responde 9

Módulo ICOR 2009
Privação Material

Parte I 

Condições ambientais 

Perguntas sobre condições ambientais, habitacionais, dificuldades financeiras e acesso a bens 
e serviços, inquiridas a nível do agregado doméstico privado



PM2.3. No local onde mora, o agregado utiliza serviços postais ou serviços bancários?

Sim 1

Não 2 > Passe à questão PM3

Não sabe / não responde 9 > Passe à questão PM3

PM2.4. Como classifica o acesso a esses serviços (serviços postais ou serviços bancários)?

Muito difícil 1

Difícil 2

Fácil 3

Muito fácil 4

Não sabe / não responde 9

Sim 1

Não 2 > Passe à questão PM5

Não sabe / não responde 9 > Passe à questão PM5

PM4. Qual a razão principal para a possível mudança de alojamento?

1

2

O agregado familiar terá de sair por motivos judiciais (despejo ou arresto do alojamento) 3

O agregado familiar terá de sair devido a dificuldades financeiras (renda ou hipoteca) 4

O agregado familiar terá de sair por motivos familiares 5

O agregado familiar terá de sair por motivos profissionais 6

O agregado familiar terá de sair por outra razão 7

Não sabe / não responde 9

Condições habitacionais 

denunciou/vai denunciar o contrato de arrendamento

na ausência de um contrato formal de arrendamento

PM3. Existe alguma expectativa de mudança de alojamento pelo agregado familiar nos próximos 6 meses?

O agregado familiar terá de sair uma vez que o senhorio 

O agregado familiar terá de sair por decisão do senhorio 



Sim 1

Não, devido a dificuldades económicas 2

Não, por outras razões 3

Não sabe / não responde 9

Sim 1

Não, devido a dificuldades económicas 2

Não, por outras razões 3

Não sabe / não responde 9

PM7. Pode dizer-nos se todas as crianças do agregado (com menos de 16 anos):

PM7.2. Têm alguma roupa nova em substituição de roupa usada
 (excluindo a roupa em segunda mão)

PM7.4. Comem fruta e legumes frescos uma vez por dia

PM7.5. Fazem três refeições por dia

PM7.6. Fazem uma refeição de carne ou peixe (ou equivalente vegetariano) por dia

PM7.7. Têm livros em casa adequados à faixa etária

PM7.8. Têm equipamento de lazer ao ar livre (bicicleta, bola, patins, etc.)

Perguntas sobre artigos e equipamentos para crianças, inquiridas a nível do agregado doméstico privado
II Parte

PM7.10. Participam numa actividade extra-curricular ou de lazer de forma regular

de sapatos para todas as condições meteorológicas) 

Exclua agora, também, as crianças com menos de 1 ano e continue a responder…

PM7.1. Passam férias, fora de casa, pelo menos uma semana por ano

Todas as questões deste bloco devem ser respondidas apenas por agregados com crianças com menos de 
16 anos de idade (a 31 de Dezembro de 2008)

PM7.9. Têm jogos de interior (brinquedos educativos de bebé, jogos de construção,
 jogos de sociedade, jogos informáticos, etc.)

PM6. O agregado dispõe de ligação à Internet? 

Dificuldades financeiras 

PM5. O agregado tem possibilidade de substituir o mobiliário usado? 

Acesso a bens e serviços

PM7.3. Têm dois pares de sapatos de tamanho adequado (incluindo um par 



PM7.12. Convidam amigos de vez em quando para brincarem e comerem juntos

Sim 1

Não, devido a dificuldades económicas 2

Não, por outras razões 3

Não sabe / não responde 9

Nota auxiliar para o entrevistador: As próximas duas perguntas (PM8 e PM9) referem-se apenas a crianças 
que frequentam a escola. Se todas as crianças do agregado são demasiado novas para frequentar a escola
(1º Ciclo em diante), assinale com um X e passe à questão PM10.

Todas as crianças do agregado são demasiado novas para frequentar a escola

PM8. Pode dizer-nos se todas as crianças do agregado  (com menos de 16 anos) que frequentam 
a escola participam em viagens e eventos escolares não gratuitos?

Sim 1

Não, devido a dificuldades económicas 2

Não, por outras razões 3

Não sabe / não responde 9

PM9. Todas as crianças do agregado (com menos de 16 anos) que frequentam a escola possuem
um espaço apropriado para estudar e fazer trabalhos de casa?

Sim 1

Não 2

Não sabe / não responde 9

PM10. Existe espaço ao ar livre na vizinhança onde todas as crianças do agregado (com menos
de 16 anos) possam brincar em segurança?

Sim 1

Não 2

Não sabe / não responde 9

Chave de resposta

 (natação, música, organizações de juventude, etc.)

dias comemorativos, festas religiosas, etc.)
PM7.11. Têm celebrações em ocasições especiais (aniversários, 



Sim, aconteceu pelo menos uma vez 1

Não, nunca aconteceu 2 > Passe à questão PM13

Não sabe / não responde 9 > Passe à questão PM13

PM12. Qual a principal razão para não terem consultado um médico de clínica geral ou um especialista? 

Falta de capacidade financeira (demasiado caro) 1

Está numa lista de espera 2

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

Demasiado longe ou por falta de meio de transporte 4

Outra razão 5

Não sabe / não responde 9

Sim, aconteceu pelo menos uma vez 1

Não, nunca aconteceu 2 > Fim do módulo

Não sabe / não responde 9 > Fim do módulo

PM14. Qual a principal razão para não terem consultado um dentista? 

Falta de capacidade financeira (demasiado caro) 1

Está numa lista de espera 2

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

Demasiado longe ou por falta de meio de transporte 4

Outra razão 5

Não sabe / não responde 9

PM13. Durante os últimos 12 meses, a(s) criança(s) necessitaram de consultar um dentista e não
consultaram?

Necessidades médicas relativas ao conjunto das crianças do agregado (com menos de 16 anos)

PM11. Durante os últimos 12 meses, a(s) criança(s) necessitaram de consultar um médico de clínica geral
ou um especialista (excluindo oftalmologista e dentista) e não consultaram?



PM15. Finalmente, pode dizer-nos se:

PM15.4. Pode encontrar-se com amigos/familiares para uma bebida/ 
refeição pelo menos uma vez por mês?

PM15.5. Participa regularmente numa actividade de lazer 
(desporto, cinema, concerto, etc.)?

PM15.6. Gasta semanalmente uma pequena quantia de dinheiro consigo próprio?

Sim 1

Não, devido a dificuldades económicas 2

Não, por outras razões 3

Não sabe / não responde 9

OBRIGADO

(incluindo um par de sapatos para todas as condições meteorológicas)?  

Perguntas sobre bens, necessidades e actividades inquiridas a nível dos indivíduos

Chave de resposta

PM15.1. Dispõe de um telemóvel? 

PM15.2.Tem possibilidade de substituição de roupa usada por 
alguma roupa nova (excluindo a roupa em segunda mão)?

PM15.3. Dispõe de dois pares de sapatos de tamanho adequado 

Parte III


	2009 Questionnaire PT - no module.pdf
	QuestMódulo ICOR 2009 _ 3versão



