Anexo - iii

Questionários e Instrumentos auxiliares

Instrumento de Notação do Sistema Estatístico
Nacional (Lei 22/2008, de 13 de Maio), de
resposta obrigatória, registado no INE sob o
nº 9986, válido até 31/12/2011.

XV recenseamento geral da população

2011

CENSOS

V recenseamento geral da habitação

Questionário de ALOJAMENTO FAMILIAR
Identificação do alojamento

A preencher pelo recenseador

Na Internet utilize esta codificação quando lhe for solicitada a identificação do alojamento

Freguesia

DTMNFR
I

Tipo de alojamento familiar

Clássico --------------------------------------

II
SA ---

1

6

Barraca/Casa rudimentar de madeira --

2

CD---

7

Móvel -----------------------------------------

3

PE----

8

Improvisado em edifício ------------------

4

Outro local habitado ----------------------

5

Na Internet

Residência habitual ------------------------

1

Uso sazonal ou residência secundária --

2

Para venda -----------------------

3

Para arrendar --------------------

4

Para demolir --------------------

5

Outros casos --------------------

6

Reservado ao INE

Colabore com os
CENSOS 2011

Preencha apenas o
Endereço do alojamento

Utilize esferográfica de tinta azul ou preta
Marque com um X a sua resposta X

seguido dos códigos secretos e da identificação do
alojamento que se encontra no questionário de
alojamento familiar (cor de rosa)

800 22 20 11

Alojamento

- Tenha como referência o dia 21 de Março.

Em Papel

www.censos2011.ine.pt

Edifício

Forma de ocupação

Vago

Responda na Internet ou em papel

Secção/Subsecção

0 3
F L O R

Escreva os algarismos do seguinte modo
Use letras maiúsculas

Linha de apoio

V I L A

Para anular uma resposta

(CHAMADA GRÁTIS)

Para revalidar uma resposta anulada

Se reside neste alojamento comece por preencher:
O questionário de alojamento familiar
O questionário de família
Um questionário individual para cada pessoa residente

Se não reside neste alojamento e apenas se
encontra aqui temporariamente, preencha o Endereço
do alojamento e a parte C no questionário de família.

1 Endereço do alojamento
Rua, av,...

Número de porta

Andar

Lado

Lugar
Código postal
Contacto

Localidade postal

Telefone

Email

2 O alojamento tem água canalizada?

4 O alojamento tem instalação de banho ou duche?
Não considere como instalação de banho ou duche a existência apenas de
lavatório, nem as instalações improvisadas em recipientes suspensos que
enchidos manualmente sirvam de chuveiro.

Quando o alojamento tem em anexo, por exemplo no quintal, a cozinha ou a
casa de banho e dentro destas possui água canalizada deve assinalar Sim.

Sim, ligado a rede pública -------------------------------------------------

1

Sim, ligado a rede privada -------------------------------------------------

2

Não, mas existe no edifício ------------------------------------------------

3

Não tem água canalizada --------------------------------------------------

4

Como dispositivo de descarga entende-se o autoclismo, fluxómetro ou outro
mecanismo para descarga de água no interior da retrete.

Sim, com dispositivo de descarga ---------------------------------------

1

Sim, sem dispositivo de descarga -----------------------------------------

2

Não, mas existe no edifício ------------------------------------------------

3

Não tem retrete --------------------------------------------------------------

4
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1

Não -------------------

2

5 O alojamento tem sistema de esgotos?
Considere apenas como sistema de esgotos a instalação permanente que
permite a evacuação das águas residuais para fora do alojamento.

3 O alojamento tem retrete?

98

Sim --------------------

Sim, ligado à rede pública -------------------------------------------------

1

Sim, ligado a um sistema particular (fossa séptica,…) ---------------

2

Sim, outro tipo (fossa aberta, vala,…) -----------------------------------

3

Não tem sistema de esgotos ----------------------------------------------

4

6 O alojamento tem ar condicionado?
Sim --------------------

1

Não -------------------

2

questionários e instrumentos auxiliares

7 Qual o principal tipo de aquecimento disponível
no alojamento?

Indique apenas um - o que utiliza com mais frequência.

Aquecimento central --------------------------------------------------------

1

Aquecimento não central
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13 Tem encargos financeiros devido à aquisição deste
alojamento?

Considere que tem encargos financeiros se adquiriu este alojamento por
meio de empréstimo bancário ou outro ainda não totalmente liquidado, ou
em propriedade resolúvel. Outras despesas mensais com o alojamento, como
por exemplo o condomínio, não são considerados encargos por compra.

Lareira aberta --------------------------------------------------------------

2

Recuperador de calor ----------------------------------------------------

3

Menos de 75 Euros -------

01

De 300 a 349,99 Euros --

07

Aparelhos móveis (aquecedores eléctricos, a gás,…) -------------

4

02

De 350 a 399,99 Euros --

08

Aparelhos fixos (salamandra, aquecedores de parede,…) -------

De 75 a 99,99 Euros -----

5

De 100 a 149,99 Euros --

03

De 400 a 499,99 Euros --

09

9

De 150 a 199,99 Euros --

04

De 500 a 649,99 Euros --

10

De 200 a 249,99 Euros --

05

De 650 a 799,99 Euros --

11

De 250 a 299,99 Euros --

06

800 Euros ou mais --------

12

Não -----------------------------------------------------------------------------

13

Nenhum-------------------------------------------------

6

Passe à questão

8 Qual a principal fonte de energia utilizada para
aquecimento do alojamento?

Indique apenas uma - a que utiliza com mais frequência.

Electricidade-------------------------------------------------------------------

1

Madeira, carvão ou outros combustíveis sólidos ----------------------

2

Petróleo, gasóleo ou outros combustíveis líquidos -------------------

3

Gás natural, propano, butano ou outros combustíveis gasosos------

4

Outra (energia solar, geotérmica,…) ------------------------------------

5

Se respondeu à questão 13 terminou o preenchimento deste
questionário.
Preencha os questionários de família e individuais.

14 Qual o tipo de contrato de arrendamento deste
alojamento?

9 Indique a área útil do alojamento
A área útil corresponde à soma das áreas de todos os compartimentos da
habitação mais as zonas de circulação. Exclua varandas e terraços mesmo
que estejam fechados.

Menos de 30 m ------------

01

De 80 m a 99 m -----------

06

De 30 m2 a 39 m2 -----------

02

De 100 m2 a 119 m2 -------

07

De 40 m2 a 49 m2 -----------

03

De 120 m2 a 149 m2 -------

08

De 50 m2 a 59 m2 -----------

04

De 150 m2 a 199 m2 -------

09

De 60 m2 a 79 m2 -----------

05

200 m2 ou mais -------------

10

2

Sim, indique o respectivo escalão mensal em Euros

2

2

10 Indique o número de divisões do alojamento
Não inclua a cozinha, casas de banho, corredores, despensas, marquises,
varandas, divisões com menos de 4 m2 e divisões dedicadas exclusivamente
a actividades económicas.

Número de divisões ---------------------------------------------------

Contrato com prazo certo -------------------------------------------------

1

Contrato de duração indeterminada ------------------------------------

2

Contrato de renda social ou renda apoiada ----------------------------

3

Subarrendamento----------------------------------

4

Passe à questão

16

15 Em que época foi celebrado o contrato de
arrendamento deste alojamento?

Indique a data do contrato em vigor. Deve ser indicada a data inicial
independentemente das posteriores actualizações do valor da renda.

Antes de 1975 ---------------

1

Entre 1991 e 2000 ---------

4

Entre 1975 e 1986 ---------

2

Entre 2001 e 2005 ---------

5

Entre 1987 e 1990 ---------

3

Entre 2006 e 2011 ---------

6

16 Qual o escalão do valor mensal da renda deste
alojamento?

Se o seu alojamento é uma habitação improvisada, barraca ou móvel
(por exemplo autocaravana) terminou este questionário.

Se a renda não for mensal converta-a em mensal.

Se não for esse o seu caso continue o preenchimento na questão 11 .

11 O alojamento tem lugar de estacionamento
ou garagem?

Considere apenas os lugares de estacionamento que pertencem a este
alojamento. Se utiliza um lugar de estacionamento alugado ou cedido e que
não pertence a este alojamento, não o inclua.

Sim, para 1 veículo automóvel --------------------------------------------

1

Sim, para 2 veículos automóveis -----------------------------------------

2

Sim, para 3 ou mais veículos automóveis -------------------------------

3

Não -----------------------------------------------------------------------------

4

12 Em que condição ocupa este alojamento?
É proprietário ou coproprietário -----------------------------------------É proprietário em regime de propriedade colectiva
de cooperativa de habitação ----------------------------------------------

1

2

É arrendatário ou subarrendatário -------------

3

Passe à questão

14

Outra situação -------------------------------------

4

Passe à questão

17

(cedência gratuita, porteiro(a) …)

Instituto Nacional de Estatística
Statistics Portugal

Menos de 20 Euros --------

01

De 150 a 199,99 Euros ----

07

De 20 a 34,99 Euros ------

02

De 200 a 299,99 Euros ----

08

De 35 a 49,99 Euros -------

03

De 300 a 399,99 Euros ----

09

De 50 a 74,99 Euros -------

04

De 400 a 499,99 Euros ----

10

De 75 a 99,99 Euros -------

05

De 500 a 649,99 Euros ----

11

De 100 a 149,99 Euros ----

06

650 Euros ou mais ----------

12

17 Qual é a entidade proprietária do alojamento?
Particulares ou empresas privadas ----------------------------------------

1

Ascendentes ou descendentes (pais, avós, filhos,…) ---------------------

2

Estado, institutos públicos autónomos ou outras
instituições sem fins lucrativos --------------------------------------------

3

Autarquias locais (câmaras municipais e juntas de freguesia) ----------------

4

Empresas públicas -----------------------------------------------------------

5

Cooperativas de habitação ------------------------------------------------

6

Terminou o preenchimento deste questionário.
Preencha os questionários de família e individuais.

Preparação, Metodologia e Conceitos

99

