
Completați un chestionar individual pentru fiecare rezident

Numele și Prenumele

Masculin Feminin

Sexul

Locuiește în această cazare și locuiește în cea mai mare parte a anului

Locuiește în această cazare, dar nu cea mai mare parte a 
anului din motive de studiu, sănătate, muncă, ...

Care este reședința dvs. obișnuită?

Data de naștere

Ziua Luna Anul

Care este starea dvs. civilă legală?

Necăsătorit/ă Căsătorit/ă

Divorțat/ă Văduv/ă

Trăiești cu un partener într-o uniune consensuală?

Da Nu

Uniunea consensuală se referă la situația intre două persoane, de 
sex opus sau de același sex, care trăiesc împreună ca un cuplu fără 
a fi căsătoriți legal unul cu celălalt.

Indicați locul de naștere

Comuna unde locuiți în prezent

Un alt municipiu. Indicați care:

O altă comună din municipiul în care locuiți în prezent

Țară străină. Indicați care:

Țările trebuie să fie indicate de acord cu desemnarea și frontiera 
actuală.

Indicați naționalitatea dvs.

Portugheză de naștere

Străină. Indicați țara:

Portugheză prin dobândire (naturalizare, căsătorie,…)

Apatrid (persoană care nu este considerată cetățean al nici unui stat, conform 
legii naționale a acestuia)

Dacă aveți dublă naționalitate, portugheză și altele, completați 
naționalitatea portugheză.
Dacă aveți dublă cetățenie străină, vă rugăm să indicați una dintre 
țări.
Dacă una dintre țări aparține Uniunii Europene, indicați-o de 
preferință.

Instrument de Notare al Sistemului Statistic Național 
(Legea 22/2008, din 13 mai), răspuns obligatoriu, 
înregistrat la INE cu nr 10398, valabil până la 
31/12/2021.

Chestionar INDIVIDUAL

COMUNA

A se completa de receptor

DTMNFR SECȚIA/SUBSECȚIA CAZAREBLOCUL PRS

censos2021.ine.pt
RĂSPUNDE PRIN INTERNET PE

RĂSPUNSUL ESTE OBLIGATORIU ȘI CONFIDENȚIAL

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.

A avea ca referință
ziua de 19 aprilie

APRILIE

19

1 Sunați 210 54 20 21

Să aveți scrisoarea de la INE2

Furnizați informațiile de forma exactă3

Pentru ajutor

LINHA DE AJUTOR

210 54 20 21



Ați locuit vreodată în afara Portugaliei pentru o perioadă 
continuă de cel puțin un an?

Da Nu

Dacă ați răspuns afirmativ, indicați:

9.1 Țara în care ai locuit

Luați în considerare țara ultimei reședințe. Țările trebuie să fie 
completate de acord cu desemnarea și frontiera actuală.

9.2 Anul intrării în Portugalia

Considerat este anul ultimei intrări în Portugalia.

9.3 Dacă ați intrat în Portugalia după 2010, vă rugăm să 
indicați principalul motiv al intrării

Revenire după perioada 
de emigrare

Sănătate sau tratament 
medical

Munca Stabiliți reședința

Reîntregirea familiei sau
formarea familiei

Alt motiv

Educație sau instruire Situații de violență sau încălcări
ale drepturilor omului în țara de 
origine

Pe 31 decembrie 2019 unde ai locuit?

Nu m-am născut încă

În aceeași reședință

Într-o altă reședință

În comuna în care locuiți în prezent

În același municipiu, într-o altă comuna

Indicați comuna:

Alt municipiu

Indicați municipiul:

Indicați comuna:

În străinătate

Indicați țara:

Știți a citiți și a scrie?

Da Nu

Dacă scrieți doar numere sau numele dvs., citiți dar nu știți cum să scrieți 
sau dacă citiți și scrieți doar fraze memorate, bifați „Nu”.

Participați sau ați participat vreodată la sistemul de 
învățământ?

Bifați „Frecventat” în cazul copiilor care frecventează
preșcolari.
Cursurile de formare profesională și altele cu certificare recunoscută de
către Ministerul Educației sunt considerate un sistem de învățământ.

Frecventează

A frecventat, dar nu mai frecventează

Nu a frecventat

Copiii care nu participă încă la sistemul de învățământ 
finalizează completarea chestionarului.

Care e cel mai înalt nivel de educație pe care l-ați absolvit?

A indica un nivel complet de educație implică faptul că ați finalizat ultimul 
an de școală la acel nivel. De exemplu, pentru a marca învățământul 
secundar, trebuie să fi terminat clasa a XII-a.
Dacă ați terminat sau urmați al 11-lea an, cel mai înalt nivel de educație 
pe care l-ați finalizat este cel de-al treilea ciclu de învățământ de bază 
(anul 9).

Nici unul

Educație de bază ciclul I 
(anul IV curent/ fostul învățământ primar / clasa a IV-a)

Învățământul de bază al ciclului II 
(anul 6 actual / fostul ciclu pregătitor)

Educație de bază ciclul III
(actualul an 9 / fosta clasa a V-a) 

Liceu
(anul 12 curent / fostul liceu 7 / an propedeutică)

Învățământul postliceal 
(Cursuri de specializare tehnologică nu mai mari)

Curs profesional tehnic superior

Diplomă de licență (Bacalaureatul)
(include cursuri vechi de liceu)

Licențiator

Masterat 

Doctorat

13.1 Dacă dețineți gradul de licențiatură, indicați durata

3 ani Peste 3 ani

13.2 Introduceți numele cursului de învățământ superior

Dacă aveți mai multe diplome de studii superioare, indicați-l pe cel cu cel 
mai înalt grad sau, dacă sunt de același grad, cel legat de profesia dvs.

10Trece la întrebarea

Completarea terminată

14Trece la întrebarea

14Trece la întrebarea

13.2Trece la întrebarea

13.2Trece la întrebarea



Care este locul tău de muncă sau de studiu?

Luați în considerare chiar și locul în care lucrați sau studiați care ați lipsit 
din motive de vacanță, boală sau alte motive precum cele legate de 
pandemia Covid-19.
Dacă nu aveți un loc de muncă fix, dar sunteți la o adresă fixă la începutul 
perioadei de lucru, indicați locul respectiv (de exemplu, șofer de autobuz); 
dacă nu este cazul dvs., bifați opțiunea „Fără loc de muncă sau studiu fix”.

În casă

În comuna în care locuiți în prezent

În același municipiu, într-o altă comuna

În alt municipiu, indicați care:

În străinătate

Fără loc de muncă sau studiu fix 

Nu se aplică (deoarece nu lucrați sau studiați)

Cât durează, în medie, călătoria de acasă la serviciu sau de 
acasă la locul de studiu (într-un singur sens)?

Până la 15 minute

De la 16 la 30 minute

De la 31 la 60 minut

De la 61 la 90 minute

Peste de 90 minute

Care este principalul mijloc de transport pe care îl folosiți 
atunci când călătoriți la domiciliu sau la locul de studiu la 
domiciliu?

Dacă utilizați mai multe mijloace de transport, indicați ce folosiți pentru a 
parcurge cea mai mare parte a distanței.

Pe jos

Cu mașina ușoară ca șofer

Cu mașină ușoară ca pasager

Autobuz/ Autobuz

Transport colectiv al companiei sau al școlii

Metroul

Trenul

Motocicletă sau motoretă

Bicicleta

Barca

Altele (taxi, tramvai,…)

Folosiți orice alt mijloc de transport în timpul deplasării de 
la domiciliu la serviciu sau la locul de studiu acasă, în plus 
față de cel indicat în

Da Nu

Care a fost principala dvs. sursă de venit în ultimele 
12 luni?? 

Munca

Pensia/Pensia

Indemnizația de șomaj

Venituri de inserție socială

Alte indemnizații temporare (boală, maternitate,…)

Venituri din proprietăți sau afaceri

Responsabil de familie

O altă situație

Ați lucrat vreodată?

Da Nu

Dacă ați lucrat cel puțin 1 oră și ați primit o plată în numerar sau altă 
formă, bifați „Da”.

Ați căutat de lucru în mod activ în ultimele 4 săptămâni?

Da Nu

Se considera un mod activ un contact cu centrul de locuri de muncă, 
companii de plasare a personalului sau angajatori, plasarea sau răspunsul 
la reclame, susținerea testelor sau interviuri de selecție, căutarea de 
imobile, echipamente sau solicitarea licențelor pentru crearea unei 
companii proprii.

Dacă locuiți în această unitate de cazare, dar nu locuiți acolo cea mai mare parte 
a anului din motive de studiu, sănătate, muncă, ..., treceți la întrebarea 18.

Dacă aveți mai puțin de 5 ani, puteți termina completarea.
Dacă aveți între 5 și 15 ani, mergeți la întrebarea 2918Trece la întrebarea

18Trece la întrebarea

18Trece la întrebarea

În săptămâna 12-18 aprilie ai lucrat?

Dacă ați lucrat cel puțin 1 oră și ați primit o plată în numerar sau altă 
formă, bifați „Da”.
Dacă ați lucrat neplătit pentru un membru al familiei, bifați „Da” atâta timp 
cât ați lucrat cel puțin 15 ore pe săptămână.

Da Nu24Trece la întrebarea

Nu ați lucrat în săptămâna 12-18 aprilie pentru că:

Am fost în vacanță, în concediu medical, 
în concediu, disponibilizare sau alte situații 
de întrerupere temporară a muncii, dar 
menține legătura cu firma sau instituția

Este incapacitate permanentă pentru muncă

Era șomer

Este pensionar sau este în rezervă

Este student

Aveți grijă de treburile casnice

Alt motiv

24Trece la întrebarea

29Trece la întrebarea



Care este profesia ta principală?

Dacă aveți mai multe profesii, trebuie să indicați profesia în care ați 
petrecut cel mai mult timp în săptămâna 12-18 aprilie sau ați ocupat 
același timp, cea care v-a furnizat cel mai mare venit.

Descrieți principalele sarcini pe care le îndepliniți în
profesia indicată în întrebarea anterioară

Care este modalitatea de exercitare a profesiei indicate?

Angajator / șef cu mai puțin de 10 angajați

Lucrător independent sau izolat

Angajator / șef cu 10 sau mai mulți angajați

Angajat 

O altă situație

Care este principala activitate economică a companiei
sau a organizației în care exercitați profesia indicată?

Dacă lucrați într-o companie cu mai multe unități, trebuie să indicați 
activitatea economică a unității în care lucrați.
Dacă lucrați pentru o companie, dar sunteți detașat să lucrați pentru o 
altă companie, trebuie să indicați activitatea economică a angajatorului 
dumneavoastră.
Dacă sunteți independent, indicați activitatea economică pentru care
concurează profesia dumneavoastră.

27.1 Indicați numele companiei sau organizației la care
lucrați

Care sunt principalele bunuri produse sau serviciile 
furnizate de compania sau organizația în care lucrați?

De exemplu: încălțăminte, învățământ secundar, îmbrăcăminte pentru
femei, curățenie, …

În următoarele întrebări, indicați gradul de dificultate pe 
care îl simțiți zilnic în efectuarea unor activități din cauza 
problemelor de sănătate

29.1 Aveți dificultăți de vedere, chiar și atunci când purtați
ochelari sau lentile de contact?

Nu, nici o dificultate Da, foarte greu

Da, o anumită dificultate Nu pot vedea

29.2 Aveți dificultăți de auz, chiar și atunci când poartă un
aparat auditiv?

Nu, nici o dificultate Da, foarte greu

Da, o anumită dificultate Nu pot auzi

29.3 Aveți dificultăți în mers sau urcare pe scări?

Nu, nici o dificultate Da, foarte greu

Da, o anumită dificultate Nu pot merge sau să urc 
scări

29.4 Aveți probleme să vă amintiți lucruri sau să vă 
concentrați?

Nu, nici o dificultate Da, foarte greu

Da, o anumită dificultate Nu pot memora sau 
concentra

29.5 Aveți dificultăți în îngrijirea personală, cum ar fi
scăldatul sau îmbrăcarea dvs.?

Nu, nici o dificultate Da, foarte greu

Da, o anumită dificultate Nu pot să fac baie sau să 
mă îmbrac singur

29.6 Folosind limbajul în care vă exprimați de obicei, aveți
dificultăți în comunicarea cu ceilalți, de exemplu,
înțelegându-i sau făcându-vă înțeles de ei?

Nu, nici o dificultate Da, foarte greu

Da, o anumită dificultate Nu pot să-i înțeleg pe ceilalți 
sau să mă facă să înțeleg

Indicați-vă religia

Catolică

Protestanți/Evanghelici

Ortodoxă

Martorii lui Iehova

O altă creștină

Hindu

Judaică

Musulmană

O altă necreștină

Budistă

Fără religie

Întrebări opționale

Vă mulțumim pentru colaborare!Vă mulțumim pentru colaborare!

Dacă ați găsit sau vi s-a oferit un loc de muncă, ați fost 
disponibil să începeți în săptămâna 12-18 aprilie sau în 
următoarele două săptămâni?

Da Nu

Răspundeți la întrebările 24-28, indiferent dacă sunteți angajator sau angajat.
Dacă nu sunteți angajat sau lucrați, treceți la întrebarea 29.

Dacă aveți sub 15 ani, completarea este terminată


