
Preencha um questionário individual para cada pessoa residente

Primeiro e último nome

Masculino Feminino 

Sexo

Reside neste alojamento e vive nele a maior parte do ano

Reside neste alojamento, mas não vive nele a maior parte 
do ano por motivos de estudo, saúde, trabalho,…

Qual é a sua residência habitual?

Data de nascimento

Dia Mês Ano

Qual é o seu estado civil legal?

Solteiro Casado

Divorciado Viúvo

Vive com um/a companheiro/a em união de facto?

Sim Não

União de facto refere-se à situação de duas pessoas, de sexo 
oposto ou do mesmo sexo, que vivam juntas como casal sem que 
sejam legalmente casadas uma com a outra.

Indique a sua naturalidade

Freguesia onde reside atualmente

Outro município. Indique qual: 

Outra freguesia do município onde reside atualmente

País estrangeiro. Indique qual:

Os países devem ser indicados de acordo com a designação
e fronteira atuais.

Indique a sua nacionalidade

Portuguesa por nascimento

Estrangeira. Indique o país:

Portuguesa por aquisição (naturalização, casamento,…)

Apátrida (pessoa que não é considerada nacional por qualquer Estado)

Se tiver dupla nacionalidade, portuguesa e outra, assinale 
nacionalidade portuguesa.
Se tiver dupla nacionalidade estrangeira, indique um dos países. 
No caso de um dos países pertencer à União Europeia, indique-o 
preferencialmente. 

Instrumento de Notação do Sistema Estatístico Nacional 
(Lei 22/2008, de 13 de maio), de resposta obrigatória, 
registado no INE sob o nº 10398, válido até 31/12/2021.

Questionário INDIVIDUAL

FREGUESIA

A preencher pelo recenseador 

DTMNFR SECÇÃO/SUBSECÇÃO ALOJAMENTOEDIFÍCIO PESSOA

censos2021.ine.pt

RESPONDA PELA INTERNET EM

A RESPOSTA É OBRIGATÓRIA E CONFIDENCIAL

Nos termos da Lei n° 22/2008, de 13 de maio, do Decreto-Lei nº 136/2012, 
de 2 de julho e do Decreto-Lei nº 54/2019, de 18 de abril, a resposta ao 
inquérito é obrigatória sendo garantida a confidencialidade e a salvaguarda 
do segredo estatístico de toda a informação.

Tenha como referência 
o dia 19 de abril

ABRIL

19

1 Ligue 210 54 20 21

Tenha consigo a carta entregue pelo INE2

Forneça as informações de forma precisa 3

Se precisar de ajuda

LINHA DE APOIO

210 54 20 21



Alguma vez residiu fora de Portugal por um período 
contínuo de pelo menos um ano? 

Sim Não

Se respondeu sim, indique:

9.1 O país onde residiu 

Considere o país da última residência. Os países devem ser 
indicados de acordo com a designação e fronteira atuais.

9.2 O ano de entrada em Portugal

Considere o ano da última entrada em Portugal.

9.3 Se entrou em Portugal após 2010, indique o principal 
motivo de entrada

Retorno após período 
de emigração

Saúde ou tratamento médico

Trabalho Estabelecer residência

Reunificação familiar ou 
formação de família

Outro motivo 

Educação ou formação Situações de violência ou de 
violação de direitos humanos 
no país de origem

Em 31 de dezembro de 2019 onde é que residia?

Ainda não tinha nascido

Na mesma residência

Noutra residência

Na freguesia onde reside atualmente

No mesmo município, noutra freguesia 

Indique a freguesia:

 Noutro município 

Indique o município:

Indique a freguesia:

No estrangeiro

Indique o país:

Sabe ler e escrever?

Sim Não

Se só escreve algarismos ou o próprio nome, lê mas não sabe escrever 
ou se só lê e escreve frases memorizadas, assinale “Não”.

Está a frequentar ou alguma vez frequentou 
o sistema de ensino?

Assinale “Está a frequentar” no caso das crianças que frequentam 
o pré-escolar. 
Os cursos de Formação Profissional e outros com certificação reconhecida 
pelo Ministério da Educação são considerados sistema de ensino.

Está a frequentar

Frequentou mas já não frequenta 

Nunca frequentou

As crianças que ainda não frequentam o sistema de ensino 
terminam o preenchimento do questionário. 

Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou?

Para assinalar um nível de escolaridade completo implica que tenha 
concluído o último ano de escolaridade desse nível. Por exemplo, 
para assinalar o ensino secundário tem que ter concluído o 12º ano. 
Se concluiu ou se está a frequentar o 11º ano, o nível de ensino mais 
elevado que completou é o ensino básico 3º ciclo (9º ano).

Nenhum

Ensino básico 1º ciclo 
(atual 4º ano/antiga instrução primária/4ª classe)

Ensino básico 2º ciclo 
(atual 6º ano/antigo ciclo preparatório)

Ensino básico 3º ciclo 
(atual  9º ano/antigo 5º liceal) 

Ensino secundário 
(atual 12º ano/antigo 7º liceal/ano propedêutico) 

Ensino pós-secundário 
(Cursos de especialização tecnológica não superior)

Curso técnico superior profissional

Bacharelato 
(inclui antigos cursos médios)

Licenciatura

Mestrado 

Doutoramento

13.1 Se possui uma licenciatura, indique a respetiva duração

3 anos Mais de 3 anos 

13.2 Indique o nome do curso superior

Se possui mais de um curso superior, indique o de grau mais elevado ou, 
se forem do mesmo grau, o relacionado com a profissão que exerce.

10Passe à questão

Terminou o preenchimento

14Passe à questão

14Passe à questão

13.2Passe à questão

13.2Passe à questão



Qual o seu local de trabalho ou de estudo? 

Considere o local onde habitualmente trabalha ou estuda, mesmo 
que esteja ausente por motivos de férias, doença ou outros como os 
relacionados com a pandemia Covid-19.
Se não tem um local de trabalho fixo, mas apresenta-se numa morada 
fixa no início do período de trabalho, indique esse local (ex: motorista de 
autocarro); se não for esse o seu caso assinale a opção “Sem local de 
trabalho ou de estudo fixo”.

Em casa

Na freguesia onde reside atualmente

No mesmo município, noutra freguesia 

Noutro município, indique qual:

No estrangeiro

Sem local de trabalho ou de estudo fixo 

Não se aplica (porque não trabalha nem estuda) 

Quanto tempo demora, em média, na sua deslocação 
casa-trabalho ou casa-local de estudo (somente ida)?

Até 15 minutos

De 16 a 30 minutos 

De 31 a 60 minutos

De 61 a 90 minutos

Mais de 90 minutos

Qual o principal meio de transporte que utiliza na sua 
deslocação casa-trabalho ou casa-local de estudo? 

Se utiliza mais do que um meio de transporte, indique o que utiliza para 
percorrer a maior parte da distância.

A pé

Automóvel ligeiro como condutor

Automóvel ligeiro como passageiro

Autocarro/Camioneta

Transporte coletivo da empresa ou escola

Metropolitano

Comboio

Motociclo ou Ciclomotor

Bicicleta

Barco

Outro (táxi, elétrico,…)

Utiliza mais algum meio de transporte na sua deslocação 
casa-trabalho ou casa-local de estudo para além do 
indicado na pergunta anterior?

Sim Não

Qual foi a sua principal fonte de rendimento 
nos últimos 12 meses? 

Trabalho

Reforma/Pensão 

Subsídio de desemprego

Rendimento social de inserção 

Outro subsídio temporário (doença, maternidade,…)

Rendimento de propriedade ou de empresa 

A cargo da família 

Outra situação

Já alguma vez trabalhou? 

Sim Não

Se trabalhou pelo menos 1 hora e recebeu um pagamento em dinheiro 
ou de outro tipo, assinale “Sim”.

Procurou trabalho de forma ativa nas últimas 4 semanas?

Sim Não

Considera-se como procura ativa de trabalho os contactos com o centro 
de emprego, empresas de colocação de pessoal ou com empregadores, 
a colocação ou resposta a anúncios, a realização de provas 
ou entrevistas de seleção, a procura de imóveis, equipamentos 
ou solicitação de licenças com vista à criação de uma empresa própria.

Se reside neste alojamento, mas não vive nele a maior parte do ano 
por motivos de estudo, saúde, trabalho,…,passe à questão 18.

Se tem menos de 5 anos termina o preenchimento.
Se tem entre 5 e 15 anos passe para a pergunta 29. 18Passe à questão

18Passe à questão

18Passe à questão

Na semana de 12 a 18 de abril trabalhou? 

Se trabalhou pelo menos 1 hora e recebeu um pagamento em dinheiro 
ou de outro tipo assinale “Sim”. 
Se trabalhou de forma não remunerada para um familiar assinale “Sim” 
desde que tenha trabalhado pelo menos 15 horas na semana.

Sim Não24Passe à questão

Não trabalhou na semana de 12 a 18 de abril porque:

Estava de férias, de baixa, de licença, 
lay-off ou outras situações de interrupção 
temporária de trabalho, mas mantém o 
vínculo à empresa ou instituição

É incapacitado permanente para o trabalho 

Estava desempregado 

É reformado, aposentado ou está na reserva

É estudante

Ocupa-se das tarefas do lar

Outra razão 

24Passe à questão

29Passe à questão



 Qual é a sua profissão principal?

Se exerce mais do que uma profissão, deve indicar a profissão em que 
ocupou mais tempo na semana de 12 a 18 de abril, ou tendo ocupado o 
mesmo tempo, a que lhe proporcionou um maior rendimento.

Descreva as principais tarefas que desempenha na 
profissão indicada na questão anterior

Qual o modo como exerce a profissão indicada?

Empregador/patrão com menos de 10 empregados

Trabalhador por conta própria ou isolado

Empregador/patrão com 10 ou mais empregados

Trabalhador por conta de outrem 

Outra situação

Qual é a principal atividade económica da empresa ou 
organismo onde exerce a profissão indicada?

Se trabalha numa empresa com vários estabelecimentos, deve indicar 
a atividade económica do estabelecimento onde exerce a sua profissão.
Se trabalha para uma empresa mas está destacado a prestar serviço 
noutra empresa, deve indicar a atividade económica da sua entidade 
empregadora.
Se trabalha por conta própria indique a atividade económica para a qual 
concorre a sua profissão.   

27.1 Indique o nome da empresa ou organismo onde exerce 
a sua profissão 

Quais os principais bens produzidos ou serviços 
prestados pela empresa ou organismo onde trabalha?

Por exemplo: sapatos, ensino secundário, roupa de senhora, limpeza, …

Nas perguntas seguintes, indique o grau de dificuldade 
que sente diariamente na realização de algumas atividades 
devido a problemas de saúde

29.1 Tem dificuldade em ver, mesmo quando usa óculos ou 
lentes de contacto?

Não, nenhuma dificuldade Sim, muita dificuldade

Sim, alguma dificuldade Não consigo ver

29.2 Tem dificuldade em ouvir, mesmo quando usa um 
aparelho auditivo?

Não, nenhuma dificuldade Sim, muita dificuldade

Sim, alguma dificuldade Não consigo ouvir

29.3 Tem dificuldade em andar ou subir degraus?

Não, nenhuma dificuldade Sim, muita dificuldade

Sim, alguma dificuldade Não consigo andar 
ou subir degraus

29.4 Tem dificuldade em lembrar-se das coisas 
ou concentrar-se?

Não, nenhuma dificuldade Sim, muita dificuldade

Sim, alguma dificuldade Não consigo memorizar  
ou concentrar-me

29.5 Tem dificuldade nos cuidados pessoais, como tomar 
banho ou vestir-se sozinho?

Não, nenhuma dificuldade Sim, muita dificuldade

Sim, alguma dificuldade Não consigo tomar banho 
ou vestir-me sozinho

29.6 Usando a língua em que habitualmente se expressa, tem 
dificuldade em comunicar com os outros, por exemplo, 
compreendê-los ou fazer-se entender por eles?

Não, nenhuma dificuldade Sim, muita dificuldade

Sim, alguma dificuldade Não consigo compreender os 
outros ou fazer-me entender

Indique qual a sua religião

Católica

Protestante/Evangélica

Ortodoxa

Testemunhas de Jeová

Outra cristã

Hindu

Judaica

Muçulmana

Outra não cristã

Budista

Sem religião

Questões de resposta facultativa

Obrigado pela colaboração!Obrigado pela colaboração!

Se encontrasse ou lhe oferecessem um trabalho estava 
disponível para começar na semana de 12 a 18 de abril 
ou nas duas semanas seguintes?

Sim Não

Responda às questões 24 a 28, se está empregado ou a trabalhar.
Se não está empregado nem a trabalhar passe à questão 29.

Se tem menos de 15 anos termina o preenchimento.


