Instrument de Notare al Sistemului Statistic Național
(Legea 22/2008, din 13 mai), răspuns obligatoriu,
înregistrat la INE cu nr 10399, valabil până la 31/12/2021.

CHESTIONAR AL AGREGATULUI FAMILIAR ȘI CAZARE
A se completa de către receptor

DTMNFR

SECȚIA/SUBSECȚIA

BLOCUL

CAZARE

COMUNA

Tipul de cazare a familie

Forma de ocupație

Clasic

Reședința obișnuită

Non-clasic
(carcasă improvizată, mobilă sau cort)

Completați doar
adresa, contactele,
întrebările legate de
gospodărie și ai
rezidenților

Reședință secundară (utilizare sezonieră,
casă de vacanță sau de weekend)

Vacant pentru vânzare sau închiriere

Completați doar
adresa și contactele

Vacant din alte motive

RĂSPUNSUL ESTE OBLIGATORIU ȘI CONFIDENȚIAL

CÂȚI SUNTEM? CUM SUNTEM NOI? CUM TRĂIM?

În conformitate cu Legea nr. 22/2008, din 13 mai, Decretul-lege nr. 136/2012, din
2 iulie și Decretul-lege nr. 54/2019, din 18 aprilie, răspunsul la anchetă este
obligatoriu și confidențialitatea este garantată și asigurarea statistică a tuturor
informațiilor este garantată.

Răspunsul la aceste întrebări este dat de recensământ. Această
operațiune statistică - cea mai mare desfășurată în orice țară din
lume - este destinată obținerii de informații despre populație și fondul
de locuințe.

RĂSPUNDE PRIN INTERNET
A avea ca referință
ziua de 19 aprilie

1

Accesați la censos2021.ine.pt

2

Utilizați CODUL și PAROLA pe care le-ați primit prin scrisoare

3

Completați chestionarele și selectați TRIMITE

RĂSPUNSUL PE HÂRTIE

APRILIE

19

Pentru ajutor

Utilizași un stilou cu cerneală albastră sau neagră și marcați răspunsul
Scrieți cifrele după cum urmează

LINIA DE AJUTOR

Folosește litere mari

210 54 20 21

Pentru a anula un răspuns

1

Sunați 210 54 20 21

2

Să aveți scrisoarea de la INE

3

Furnizați informațiile de forma exactă

Pentru a revalida un răspuns anulat

Adresa de cazare și contacte
Strada, Bulevardul,…

Numărul

Etajul

Locul
Codul Postal

Localitatea postală

Contactele persoanei responsabile pentru informațiile furnizate
Telefon - 1º
E-mail

2º

Partea

Întrebări referitoare la Agregatului Familiar - INSTRUCȚIUNI ȘI EXEMPLE
Cine nu ar trebui să includă în

Cine ar trebui să includă în
Toate persoanele care locuiesc în această cazare, chiar dacă sunt absente
temporar din motive de muncă, studii, sănătate sau alte motive.

Persoanele care nu locuiesc în această cazare, chiar dacă sunt prezente
temporar.

Copii născuți înainte de 19 aprilie 2021.

Studenții care frecventează o instituție de învățământ superior din străinătate
cu condiția că sunt sau prevăd a fi absenți mai mult de un an.

Copii care, în ciuda schimbării între două locuri de reședință (de exemplu
după divorțul părinților), își petrec cea mai mare parte a timpului aici. Dacă
timpul este alocat în mod egal, copiii ar trebuie incluși în cazarea unde se
aflau la data 19 aprilie 2021.
Studenții din Portugalia care locuiesc separați de familiile lor și care se întorc
de obicei la această cazare.

Oameni care locuiesc în instituții și a căror absență efectivă sau prevăzută
pe o perioadă superioară de un an.
Rezidenți în străinătate care se află temporar în Portugalia în călătorii de
afaceri, turism, ...

Persoanele internate în spitale, clinici sau alte instituții, cu condiția de nu a
depăși perioada de un an.

Identificați Persoana 1 ca reprezentant al familiei, adică persoana care ca atare este considerat de ceilalți membri și care locuiește în
cazare, major și de preferință titularul proprietății sau contractul de închiriere.
În agregatul în care aceste situații nu apar, ar trebui luată în considerare persoană cea mai în vârstă.

EXEMPLU
Exemplul ilustrează modul de completare a tabelului relațiilor de rudenie, pentru agregatul familie compusă din 4 persoane:

João Cruz Marques da Silva, soția sa Maria Manuela Pereira și copiii lui ambilor Pedro Silva și Tânia Silva.

0 4
JOÃO CRUZ MARQUES DA SILVA
MARIA MANUELA SAMPAIO PEREIRA
PEDRO ANTÓNIO PEREIRA SILVA
TÂNIA ALEXANDRA PEREIRA SILVA

3

X
X X

Persoana 2 (Maria Manuela Pereira)
este soțul Persoanei 1 (João Silva)

Persoana 3 (Pedro Silva) este fiul lui
Persoana 1 (João Silva) și a lui
Persoana 2 (Maria Manuela Pereira)

X X

X

Persoana 4 (Tânia Silva) este fiica lui
Persoana 1 (João Silva) și a lui
Persoana 2 (Maria Manuela Pereira) și
sora lui Persoana 3 (Pedro Silva).

Întrebări referitoare la Agregatul Familiar
Indicați numărul de persoane care locuiesc de obicei în cazare, inclusiv dumneavoastră.
Scriți numele complet al tuturor persoanelor care locuiesc în cazare:
( REPRESENTANT)

PERSOANA
PERSOANA
PERSOANA
PERSOANA
PERSOANA
PERSOANA
Dacă mai mult de 6 persoane locuiesc în această unitate de cazare, utilizați un suplimentar.
Solicitați la receptor sau Consiliul de Comună

Bifați cu (X) relațiile de rudenie dintre persoanele care locuiesc în cazare

3

PERSOANA
( REPRESENTANTE )
Rețineți că la întrebarea
fiecare persoană
a fost asociată cu un număr care o identifică.
Acest număr trebuie utilizat în relațiile de
rudenie.

PERSOANA

PERSOANA

Bifați relația dintre Persoana 2 și
Persoana 1

Bifați relația dintre Persoana 3 și
Persoana 1 și 2

Persoana 2 este:

Persoana 3 este:

Soț / soție

Soț / soție

Partener/a în uniune consensuală

Partener/a în uniune consensuală

Fiul / Fiica

Fiul / Fiica

Copil vitreg/a

Copil vitreg/a

Tata sau Mama

Tata sau Mama

Socru ou Soacra

Socru ou Soacra

Nora ou Ginere

Nora ou Ginere

Frate sau Sora

Frate sau Sora

Nepot /a sau Strănepot/a

Nepot /a sau Strănepot/a

Bunic/ă sau Străbunic/ă

Bunic/ă sau Străbunic/ă

Alt membru

Alt membru

Alt membru nefamiliar

Alt membru nefamiliar

PERSOANA

PERSOANA

PERSOANA

Bifați relația dintre Persoana 4 și
Persoana 1, 2 și 3

Bifați relația dintre Persoana 5 și
Persoana 1, 2, 3 și 4

Bifați relația dintre Persoana 6 și
Persoana 1, 2, 3, 4 și 5

Persoana 4 este:

Persoana 5 este:

Persoana 6 este:

Soț / soție

Soț / soție

Soț / soție

Partener/a în uniune consensuală

Partener/a în uniune consensuală

Partener/a în uniune consensuală

Fiul / Fiica

Fiul / Fiica

Fiul / Fiica

Copil vitreg/a

Copil vitreg/a

Copil vitreg/a

Tata sau Mama

Tata sau Mama

Tata sau Mama

Socru ou Soacra

Socru ou Soacra

Socru ou Soacra

Nora ou Ginere

Nora ou Ginere

Nora ou Ginere

Frate sau Sora

Frate sau Sora

Frate sau Sora

Nepot /a sau Strănepot/a

Nepot /a sau Strănepot/a

Nepot /a sau Strănepot/a

Bunic/ă sau Străbunic/ă

Bunic/ă sau Străbunic/ă

Bunic/ă sau Străbunic/ă

Alt membru

Alt membru

Alt membru

Alt membru nefamiliar

Alt membru nefamiliar

Alt membru nefamiliar

Întrebări relaționate de Cazare
Întrebări relaționate de Cazare

Există taxe financiare datorate achiziționării acestei
locuințe?

Mai puțin de 30 m2
De la 30 m la 39 m
2

De la 80 m2 la 99 m2
De la 100 m la 119 m

2

2

2

De la 40 m2 la 49 m2

De la 120 m2 la 149 m2

De la 50 m2 la 59 m2

De la 150 m2 la 199 m2

De la 60 m2 la 79 m2

200 m2 sau mai mult

Indicați numărul de camere din cazare
Nu includeți bucătăria, băile, coridoarele, debarale, balcoanele, camerele
mai mici de 4 m2.
Numărul de camere

Da
9.1

Nu

Ați terminat completarea

Indicați nivelul lunar al cheltuielilor financiare:
Mai puțin de 100 €

De la 250 € la 299,99 €

De la 500 € la 649,99 €

De la 100 € la 149,99 €

De la 300 € la 349,99 €

De la 650 € la 799,99 €

De la 150 € la 199,99 €

De la 350 € la 399,99 €

De la 800 € la 999,99 €

De la 200 € la 249,99 €

De la 400 € la 499,99 €

1000 € sau mai mult

Dacă ați răspuns la întrebarea 9.1 ați terminat de completat întrebările de

Unitatea de cazare are loc de parcare sau garaj?
Luați în considerare numai locurile de parcare ale clădirii căreia îi
aparține unitatea de cazare.
Da, pentru 1 mașină

Da, pentru 3 sau
mai multe mașini

Da, pentru 2 mașini

Nu

cazare. Completați un chestionar individual pentru fiecare dintre rezidenți.

Care este durata contractul de închiriere pentru
această cazare?
Contract pe durată determinată (limitat sau reînnoit)
Contract pe durată nedeterminată

Când a fost semnat contractul de închiriere pentru
această cazare?

Este posibilă intrarea în cazare pentru o persoană care
folosește un scaun cu rotile independent (fără sprijinul
altei persoane)?
Da, pentru că în traseul dintre stradă și cazare nu există denivelări
sau, dacă există, sunt depășite de un ascensor, rampă sau alt
element care permite circulația unui scaun cu rotile
Nu, pentru că pe drumul dintre stradă și cazare există trepte sau alte
obstacole care afectează circulația unui scaun cu rotile

Locuința are aer condiționat?
Da

Cheltuielile financiare (dobânzi și capital) se referă la împrumuturi
bancare sau altele care nu au fost încă plătite integral. Alte taxe
pentru cazare nu ar trebui luate în considerare.

Luați în considerare contractul în vigoare, indiferent de actualizările
ulterioare ale sumei chiriei.
Înainte de 1987

Între 2006 și 2011

Între 1987 și 1990

Între 2012 și 2016

Între 1991 și 2005

Între 2017 și 2021

Care este nivelul chiriei lunare pentru această
cazare?
Dacă venitul nu este lunar, concertează-l în lunar

Nu

Ce tip de încălzire folosiți cel mai des în
locuință?
Încălzire centralizată
Încălzire non centralizată:

Nici un

Șemineu

Mai puțin de 20 €

De la 100 € la 149,99 €

De la 400 € la 499,99 €

De la 20 € la 49,99 €

De la 150 € la 199,99 €

De la 500 € la 649,99 €

De la 50 € la 74,99 €

De la 200 € la 299,99 €

De la 650 € la 999,99 €

De la 75 € la 99,99 €

De la 300 € la 399,99 €

1000 € sau mai mult

Primiți vreun tip de ajutor la închiriere?
Da, pensia socială sau ajutor de pensie

Recuperator de căldură

Da, alocație ale administrației centrale (de exemplu, alocația acordată
de siguranța socială, Poarta 65 Tinerilor, ...)

Dispozitive mobile

Da, alocația de la municipiu sau regiune autonomă

Dispozitive fixe

Nu

De câți ani agregatul familiar locuiește în această cazare?
Luați în considerare persoana care a locuit de cel mai mult timp în cazare.

Care este entitatea proprietară a locuinței?
Particular sau compania privată

Numărul de ani

Ascendent sau descendent (părinți, bunici, copii, ...)

În ce condiție ocupă această cazare?

Administrarea centrală sau regională, companie publică, institut
public sau altă instituție non-profit

Proprietate sau coproprietar

Autoritate locală (primăria sau consiliul comunal)

Chirias sau subchiriaș
Altă situație (cedare gratuită, paznic,…)

Trece la întrebarea
Trece la întrebarea

Cooperativa de locuințe

Ați terminat completarea completării întrebărilor despre cazare.

ATENȚIE! Completează un chestionar individual pentru fiecare dintre rezidenți.

