Questionnaire

ICT 2018 - European Union Survey on ICT usage in households and
by individuals

STATEC
Portugiesisch

Alle
Einstieg:

Text

Acedeu a um inquérito online do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas
Famílias (TIC).
Este é realizado pelo infas Institut para ciências sociais aplicadas em nome da STATEC, o l’Institut national de la
statistique et des études économiques du Grand-Duché du Luxembourg.
O estudo é realizado em todos os Estados Membros da UE.
As seguintes observações facilitam-lhe o trabalho neste tipo de inquérito.
Para o preenchimento do formulário necessita de aprox. 15 minutos.
Para reçever mas Informaçỡes sobre proteçᾶo de Dados Clicka na barra Preta em cima onde esta marcado
"Proteçᾶo de Dados".
Alle
Information:

Text

Informações para responder ao questionário:
Para percorrer as páginas, utilize apenas os botões mostrados em baixo em cada uma das páginas do
questionário.
Responda às perguntas sequencialmente e não salte qualquer pergunta.
Poderão existir diferentes formas de respostas, consoante o tipo de pergunta.
Na maioria dos casos, poderá introduzir a sua resposta clicando no campo de resposta. Se se enganou, basta
clicar no campo de resposta correto. Poderá ver as respostas dadas clicando no botão VOLTAR.
Pode preencher o questionário apenas uma vez com o seu código de acesso pessoal. Uma vez preenchido o
questionário e confirmado no último ecrã, deixará de ter acesso ao mesmo.
Alle
G1:

Number; Itemtyp: on

AGE
Que idade tem?
Idade:: __ (2-stellig)

Wenn AGE < 16 oder > 74
T1:

Text

Infelizmente, apenas podemos inquirir pessoas com idade compreendida entre os 16 e 74 anos. Muito obrigado
pela sua disponibilidade em responder a este inquérito.
Progr.: ENDE
Alle (d.h. wenn AGE >= 16 und <= 74)
G2:

Single coded; Itemtyp: ev

SEX
Você é...?
1

Homem

2

Mulher
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Modul A
Alle
T2:

Text

As perguntas seguintes relacionam-se com o seu agregado familiar.
Alle
A1:

Single coded; Itemtyp: ev

IACC
Tem (ou alguém do seu agregado familiar tem) acesso à Internet em casa (através de qualquer dispositivo)?
1

Sim

2

Não

8

não sei

Wenn IACC=1
A2:

Multi coded; Itemtyp: mv

Que tipos de ligações à Internet são usadas em casa?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
BBFIX

a Ligações fixas de banda larga, p. ex. DSL (p. ex. LuxDSL Speedsurf), ADSL (p. ex. Orange ADSL
flat, Tango ADSL), VDSL (p. ex. Orange VDSL classic), cabo, fibra ótica (p. ex. Luxfibre, Tangoblue,
Fiberboost, VOfiber), satélite, Ligações Wi-Fi públicas (p. ex. HotCity)

BBMOB

b Ligações móveis de banda larga (através de rede de telemóveis, pelo menos 3G, p. ex. UMTS,
utilizando cartão (SIM) ou pen USB, telemóvel ou smartphone como modem)

DIALUP1

c Acesso por linha telefónica normal ou RDIS (p. ex. Classicsurf)

MPHNAR1 d Ligação móvel de banda estreita (inferior a 3G, p. ex. 2G+-GPRS, usando um cartão (SIM) ou
chave USB), usado no telemóvel ou smartphone ou modem em portátil
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Modul B
Alle
T3:

Text

As perguntas seguintes dizem respeito a si e à sua utilização da Internet em qualquer lugar (casa, trabalho ou
em outros locais). Deve ser considerado qualquer dispositivo que permita o acesso à Internet. São exemplos
computador de secretária, computador portátil, netbook ou tablet e ainda os smartphones, consolas de jogos ou
leitores de e-book.
Alle
B1:
Progr: Nur in CATI abfragen, für CAWI auf 1 setzen

Single coded; Itemtyp: ev

IU
Quando foi a última vez que utilizou a Internet?
Dê apenas uma indicação.
1

Nos últimos 3 meses

2

Entre 3 meses e 1 ano atrás

3

Há mais de 1 ano

4

Nunca utilizei

Wenn IU=1
B2:

Single coded; Itemtyp: ev

IFU
Em média, quantas vezes utilizou a Internet nos últimos 3 meses?
Dê apenas uma indicação.
1

Diariamente (ou quase todos os dias)

2

Pelo menos 1 vez por semana (mas não todos os dias)

3

Menos de 1 vez por semana

IFU=1
B2.1:

Single coded; Itemtyp: ev

IFU_D
Usou a Internet várias vezes durante o dia?
1

Sim

2

Não
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Wenn IU=1
B3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Em quais dos seguintes dispositivos usou a Internet nos últimos 3 meses?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IUG_DKPC a

Computador de secretária

IUG_LPC

b

Computador portátil ou netbook

IUG_TPC

c

Tablet

IUG_SP

d

Smartphone

IUG_MP1

e

Telemóvel
Smart TV (diretamente ligada à Internet, p. ex. através de Wi-Fi, não através de recurso a smart
boxes)

IUG_STV

g

Consola de jogos

IUG_GC

h

Computador de secretária

IUG_OTH

f

Outros dispositivos móveis (p. ex. media Player, e-book reader, smart watch)

Wenn IU=1
B4:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 3 meses, usou algum dos seguintes dispositivos móveis para aceder à Internet longe de casa ou do
trabalho?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IUMP

a Telemóvel ou smartphone

IUMC_L

b Computador portátil

IUMC_T

c Tablet

IUMD_OTH d Outros dispositivos (p. ex. media Player ou consola, e-book reader, smart watch)
IUMBX

e Não acedi à Internet através de qualquer dispositivo móvel longe de casa ou do trabalho
Wenn IU=1

B5:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 3 meses, em quais das seguintes atividades usou a Internet para fins pessoais?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IUEM

a

Para enviar - receber e-mails

IUPH1

b

Para telefonar através da Internet - para fazer videochamadas (através da webcam) pela
Internet (usando aplicações, p. ex. Skype ou Facetime)

IUSNET c

Para participar em redes sociais (ao criar um perfil de utilizador, postar mensagens ou outras
contribuições no Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc.)

IUIF

Para encontrar informações sobre bens ou serviços

d

IUMUSS e

Para ouvir música (p. ex. web rádio, streaming de música)

IUSTV

f

Para ver TV através da Internet por streaming (ao vivo ou para recuperar) a partir de emissões
de TV

IUVOD

g

Para ver vídeo a pedido de serviços comerciais

IUVSS

h

Para ver conteúdos de vídeo de serviços de partilha

IUPDG

i

Para jogar ou descarregar jogos

IHIF

j

Para procurar informações relacionadas com a saúde (p. ex. ferimentos, doenças, nutrição,
melhoria do estado de saúde, etc.)

IUMAPP k

Para marcar uma consulta com um médico através de um website ou aplicações (p. ex. de um
hospital ou de um centro de saúde)

IUSELL

l

Para vender bens ou serviços, p. ex. através de leilões (p. ex. eBay)

IUBK

m

Internet Banking

IU_NO

n

nenhum dos acima referidos
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Wenn IU=1
B5.1:

Single coded; Itemtyp: ev

CC
Nos últimos 3 meses, utilizou espaço de armazenamento na Internet (nuvem) para guardar documentos,
fotografias, música, vídeo ou outros ficheiros para fins pessoais, p. ex. Google Drive, Dropbox, Windows
OneDrive (ex-Skydrive), iCloud, Amazon Cloud drive?
1

Sim

2

Não
Wenn IU=1 oder IU=2

B6:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, utilizou algum website ou aplicação (app) para encontrar e reservar alojamentos locais
(quarto, apartamento, casa, férias, casa de férias, etc.), directamente a particulares?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IUP2P_ACCD

a Sim, websites ou aplicações (apps) dedicadas à obtenção de alojamento (como o AIRBNB)

IUP2P_ACCO

b Sim, outros websites ou aplicações (incluindo redes sociais)

IUP2P_ACCX

c Não.
Wenn IU=1 oder IU=2

B7:

Multi coded; Itemtyp: mv

Utilizou algum website ou aplicação para obter serviços de transporte (p. ex. de automóvel) de outro indivíduo a
título particular nos últimos 12 meses?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IUP2P_TRAD

a Sim, websites intermediários ou aplicações dedicadas à obtenção de serviços de transporte
(como o BlaBlaCar)

IUP2P_TRAO

b Sim, outros websites ou aplicações (incluindo redes sociais)

IUP2P_TRAX

c Não.
Wenn IU=1 oder IU=2

B8:

Single coded; Itemtyp: ev
IUP2P_WRK

Nos últimos 12 meses, utilizou websites ou alguma aplicação (app) para obter trabalho remunerado (p. ex.
Upwork, TaskRabbit, Freelancer, Amazon Mechanical Turk)?
São excluídos websites de agências de emprego
1

Sim

2

Não
IUP2P_WRK=1

B8.1:

Single coded; Itemtyp: ev
IUP2P_WRKM

Pode, por favor, especificar se o rendimento desse trabalho é ...
1

... a fonte principal de rendimento.

2

... uma fonte adicional de rendimento.
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Modul C
Wenn IU=1 oder IU=2
T4:

Text

As perguntas seguintes dizem respeito a contactos eletrónicos através da Internet com as autoridades públicas
ou alguns serviços públicos. Contactos através de e-mails escritos manualmente devem ser excluídos. Contacto e
interação com autoridades públicas e serviços públicos incluem websites respeitantes a obrigações dos cidadãos
(p. ex. guichet.lu para a declaração de impostos, informação de mudança de residência, etc.), direitos (p. ex.
prestações sociais), documentos oficiais (p. e. macommune.lu para cartão de identificação, certidão de
nascimento), serviços públicos de educação (bibliotecas públicas, informações sobre a matrícula em escolas ou
universidades), serviços públicos de saúde (e.g. santé.lu).
Wenn IU=1 oder IU=2
C1:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, contactou ou interagiu com as autoridades públicas ou serviços públicos através da
Internet para fins pessoais no âmbito das seguintes atividades?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IGOV12IF

a Para obter informações de websites ou aplicações

IGOV12FM b Para descarregar/imprimir impressos oficiais
IGOV12RT c Para entregar impressos preenchidos online
IGOV12NO d nenhum dos acima referidos
IGOV12RT=0
C2:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, quais foram as razões pessoais para não entregar impressos preenchidos nos websites ou
aplicações (apps) das autoridades públicas?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IGOV12RTX_NAP

a

Não tinha de entregar quaisquer impressos oficiais (Progr.: Item a nicht zusammen mit

IGOV12RTX_SNA

b Não havia qualquer serviço de website desse tipo disponível

IGOV12RTX_SKL

c

IGOV12RTX_SEC

d Preocupações sobre a proteção e a segurança de dados pessoais

IGOV12RTX_ESIG

e

Falta de assinatura eletrónica ou certificado de identificação eletrónico ou problemas
com os mesmos (exigido para a autenticação no uso do serviço) (p. ex. Luxtrust)

IGOV12RTX_DEL

f

Uma outra pessoa fê-lo por mim (p. ex. consultor, contabilista, parente ou familiar)

IGOV12RTX_OTH

g Outro motive *open

anderen Codes)

Falta de capacidades ou conhecimentos (p. ex. não sabia como utilizar o website ou a
sua utilização era demasiado complicada)
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Modul D
Wenn IU=1 oder IU=2
T5:

Text

As perguntas seguintes dizem respeito à aquisição de bens e/ou serviços pela Internet (e-commerce) para uso
pessoal através de qualquer dispositivo (computador de secretária, computador portátil, telemóvel ou
smartphone). As aquisições referem-se à encomenda de bens e/ou serviços pela Internet para as quais é
necessário pagamento; o pagamento não tem de ser feito online.
As encomendas através de e-mails escritos manualmente, SMS ou MMS deverão ser excluídas.
As encomendas através de websites ou aplicações (apps) deverão ser consideradas.
Wenn IU=1 oder IU=2
D1:

Single coded; Itemtyp: ev

IBUY
Quando foi a última vez que comprou ou encomendou bens ou serviços para utilização particular pela Internet?
(excluindo e-mails escritos manualmente, SMS, MMS)
Dê apenas uma indicação.
1

Nos últimos 3 meses

2

Entre 3 meses e 1 ano atrás

3

Há mais de 1 ano

4

Nunca comprei ou encomendei
Wenn IBUY=1 or IBUY=2

D2:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, que tipos de bens e/ou serviços comprou ou encomendou pela Internet para uso pessoal?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
BFOOD

a

Alimentos ou artigos de mercearia

BFURN

b

Artigos domésticos (p. ex. mobiliário, brinquedos, etc.; não incluindo eletrodomésticos)

BMED

c

Medicamentos

BCLOT

d

Roupa, produtos desportivos

BHARD

e

Hardware informático (incluindo acessórios como impressora, modem, rato, digitalizador)

BEEQU

f

Equipamento eletrónico (incl. câmaras)

BTS

g

Serviços de telecomunicações (p. ex. TV, subscrições de banda larga, subscrições de linha fixa ou
de telemóveis, carregar dinheiro em cartões pré-pagos de telefone, etc.)

BHOLAC

h

Alojamento para férias (hotel, etc.)

BOTA

i

Outros preparativos de viagem (bilhetes de transporte, aluguer automóvel, etc.)

BTICK

j

Bilhetes para eventos

BFILM

k

Filmes, música

BBOOKNL

l

Livros, revistas, jornais

BELRN

m material de e-learning

BSOFT

n

Software de videojogos, outro software informático e atualizações de software

BOTHTH

o

Outros (por favor especifique):
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Wenn IBUY=1 or IBUY=2
D3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, a quem comprou ou encomendou bens e/ou serviços para fins pessoais pela Internet?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
BFDOM

a

Vendedores nacionais

BFEU

b

Vendedores de outros países da UE

BFWRLD c

Vendedores do resto do mundo

BFUNK

País de origem dos vendedores é desconhecido

d

Wenn IBUY=1
D4:

Single coded; Itemtyp: ev_ot

Nos últimos 3 meses, quantas vezes encomendou ou comprou bens e/ou serviços pela Internet para uso pessoal?
Dê apenas uma indicação.
BF_ABS

____ vezes
ou

BF

1

1-2 vezes

2

3-5 vezes

3

6-10 vezes

4

> 10 vezes
Wenn IBUY=1

D5:

Single coded; Itemtyp: ev_ot

Nos últimos 3 meses, quanto gastou, aproximadanente, na compra ou encomenda de bens e/ou serviços pela
Internet (excluindo ações ou outros serviços financeiros) para uso pessoal?
Dê apenas uma indicação.
IBV_ABS

___ euros
ou

IBV

1 menos de 50 euros
2 50 a 99 euros
3 100 a 499 euros
4 500 a 999 euros
5 1000 euros ou mais
7 não sei
8 recusa responder
Wenn IU = 1 oder IU=2

D6:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, realizou alguma das seguintes atividades financeiras pela Internet (excluindo e-mail) para
fins pessoais?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
BFIN_SH a Comprar ou vender ações, obrigações, fundos ou outros serviços de investimento
BFIN_IN

b Comprar ou renovar apólices de seguros incluindo as oferecidas como um pacote juntamente com
outros serviços (p. ex. seguro de viagem oferecido juntamente com um bilhete de avião)

BFIN_CR c Contrair um empréstimo ou hipoteca ou obter crédito de bancos ou de outras instruções financeiras
BFIN_NO d nenhum dos acima referidos
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Modul E
Wenn IU=1 oder IU=2
E1:

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, utilizou os seguintes procedimentos de identificação para serviços online (p. ex. online
banking, serviços públicos, encomenda ou compra de bens e/ou serviços online) para fins pessoais?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
IUID_UP

a login simples com nome do utilizador e palavra-passe

IUID_SM

b login de redes sociais utilizado para outros serviços

IUID_ST

c um token de segurança

IUID_CCRD

d certificado ou cartão de identificação eletrónica utilizado com um leitor de cartões

IUID_MP

e procedimento envolvendo o seu telemóvel (um código recebido através de uma mensagem)

IUID_PCL

f lista de códigos PIN de utilização única ou carateres aleatórios de uma palavra-passe

IUID_OTH

g outro procedimento de identificação eletrónica

IUID_NO

h Não usei qualquer procedimento de identificação eletrónica
Wenn IU=1 oder IU=2

E2:

Single coded; Itemtyp: ev

MPP
Utiliza um smartphone para fins particulares?
1

Sim

2

Não

Wenn MPP = 1
E3:

Multi coded; Itemtyp: mv

O seu smartphone tem algum tipo de software ou serviço de segurança como antivírus, anti-spam ou firewall?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
MPP_SSA a Sim, instalado automaticamente ou fornecido com o sistema operativo
MPP_SSM b Sim, instalei-o ou subscrevi-o, ou outra pessoa fê-lo por mim
MPP_SSX c Não (Progr.: Nicht in Kombination mit anderen Nennungen)
MPP_SSZ d Não sei (Progr.: Nicht in Kombination mit anderen Nennungen)
Wenn MPP = 1
E4:

Single coded; Itemtyp: ev

MPP_LST
Já alguma vez perdeu informações, documentos, fotografias ou outro tipo de dados do seu smartphone,
resultante de vírus ou de outro tipo de programas hostis?
1

Sim

2

Não

8

Não sei
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Wenn MPP = 1
E5:

Single coded; Itemtyp: ev

MPP_RA
Ao usar ou instalar uma aplicação (app) no seu smartphone, limitou ou recusou o acesso aos seus dados
pessoais (p. ex. a sua localização, lista de contactos)?
Progr./Datenaufbereitung: Codes in Klammern gelten für die Enddaten, sind in der Datenaufbereitung zu setzen.
1(1) Sim, pelo menos uma vez
2(0) Não
3(2) Não sabia que era possível fazê-lo
8(8) Não uso aplicações (apps)
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Modul G – Fragen zur Erwerbstätigkeit
Alle
T7:

Text

As perguntas seguintes são sobre a sua situação de emprego.
Alle
G7a:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST1
Está profissionalmente ativo?
1

Sim (incluindo desemprego, licença maternal e parental, baixa, formação, estágio remunerado)

2

Não

Wenn EMPST1 = 1
G7b:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST2
Pode dizer-me se trabalha por conta própria, por conta de outrem, se é funcionário público ou se está atualmente
desempregado?
Dê apenas uma indicação.
1

Trabalhador por conta própria (incluindo empresa familiar)

2

Trabalhador por conta de outrem (profissional que exerce ou exerceu a sua atividade ou profissão ao
serviço de uma entidade empregadora)

3

Funcionário público

4

Atualmente desempregado

5

Recusa dizer
Wenn EMPST1= 2 oder EMPST2 = 4

G7c:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST_OTH1
Referiu que não tem um emprego atualmente. O que melhor descreve a sua situação?
Dê apenas uma indicação.
1

Está desempregado

2

É estudante (a tempo inteiro, não faz parte da população ativa)

3

Está em situação de reforma ou reforma antecipada ou desistiu de trabalhar

4

É portador de deficiência permanente

5

Desempenha tarefas domésticas

6

Outra situação inativa

7

Não respondeu - recusa dizer

ICT 2018 - European Union Survey on ICT usage in households and by individuals

EMPST2 = 1,2
G7aa:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_GEN
Por razões de ordem estatística, pode indicar-nos a que grupo pertence a sua ocupação?
Dê apenas uma indicação.
1

Profissões militares

10

Pessoal de chefia e direção
Progr: Info hinter Button:
Diretores executivos, dirigentes superiores e membros dos corpos legislativos / Diretores administrativos e
comerciais / Diretores de produção de serviços especializados / Diretores e gerentes de hotelaria, de
restauração, do comércio e de outros serviços

20

Especialistas das atividades intelectuais e científicas
Progr: Info hinter Button:
Especialistas das ciências e engenharia / Profissionais de saúde / Professores / Especialistas em
administração e negócios / Especialistas em tecnologias da informação e comunicação / Especialistas em
assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais

30

Técnicos e profissões de nível intermédio
Progr: Info hinter Button:
Técnicos e profissões das ciências e engenharia, de nível intermédio / Técnicos da área da saúde, de nível
intermédio / Técnicos de nível intermédio, das áreas financeira e administrativa / Técnicos de nível
intermédio dos serviços jurídicos, sociais, culturais e similares / Técnicos das tecnologias de informação e
comunicação

40

Empregados administrativos
Progr: Info hinter Button:
Empregados de escritório / Empregados de atendimento ao público / Empregados de contabilidade e registo
de materiais / Outros empregados de apoio administrativo

50

Pessoal dos serviços e vendedores
Progr: Info hinter Button:
Pessoal dos serviços pessoais / Vendedores / Trabalhadores de serviços de assistência pessoal / Pessoal
dos serviços de proteção e segurança
mas não:
-Pessoal de limpeza e auxiliares
-Assistentes de preparação de alimentos
-Trabalhadores dos resíduos e outros trabalhadores não qualificados
(ver «Trabalhadores não qualificados/Profissões elementares»)

60

Trabalhadores qualificados da agricultura, silvicultura e pesca
Progr: Info hinter Button:
Trabalhadores qualificados da agricultura orientadas para o mercado / Trabalhadores qualificados da
silvicultura, da pesca e da caça, orientadas para o mercado / Agricultores, pescadores, caçadores e
recoletores de subsistência
mas não:
-Trabalhadores não qualificados da agricultura, da silvicultura e da pesca (ver «Trabalhadores não
qualificados/Profissões elementares»)

70

Operários, artífices e trabalhadores similares
Progr: Info hinter Button:
Trabalhadores qualificados da construção excluindo eletricistas / Trabalhadores qualificados da metalurgia e
da metalomecânica e similares / Trabalhadores qualificados do artesanato e da impressão / Trabalhadores
qualificados em eletricidade e eletrónica / Trabalhadores da transformação de alimentos, da madeira, do
vestuário e de outras indústrias, artífices e similares

80

Operadores de instalações e máquinas e trabalhadores da montagem
Progr: Info hinter Button:
Operadores de instalações fixas e de máquinas / Trabalhadores da montagem / Condutores de veículos e
operadores de equipamentos móveis

90

Trabalhadores não qualificados/Profissões elementares
Progr: Info hinter Button:
Pessoal de limpeza e auxiliares / Trabalhadores não qualificados da agricultura, silvicultura e pesca /
Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção civil, indústria transformadora e
transportes / Assistentes de preparação de alimentos / Vendedores ambulantes e prestadores de serviços
na rua / Trabalhadores dos resíduos e outros trabalhadores não qualificados

100 Outros (por favor especifique)*open
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Wenn OCC_GEN = 1
G7a1:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_1
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
1

Oficial das Forças Armadas

2

Graduado (não Oficial das Forças Armadas)

3

Outro membro das Forças Armadas

4

Outros (por favor especifique)*open
Wenn OCC_GEN = 10

G7a10:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_10
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
11

Diretores executivos, dirigentes superiores e membros dos corpos legislativos

12

Diretores administrativos e comerciais

13

Diretores de produção de serviços especializados

14

Diretores e gerentes de hotelaria, de restauração, do comércio e de outros serviços

15

Outros (por favor especifique)*open
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Wenn OCC_GEN = 20
G7a20:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_20
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
21

Especialistas das ciências e engenharia
Progr: Info hinter Button:
Físicos, químicos, matemáticos, especialistas em ciências da vida, engenheiros, arquitetos, urbanistas,
inspetores e designers etc.

22

Profissionais de saúde
Progr: Info hinter Button:
Médicos, enfermeiros generalistas e enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia, especialistas
das medicinas tradicionais e alternativas, profissionais paramédicos, veterinários, farmacêuticos,
fisioterapeutas, etc.

23

Professores
Progr: Info hinter Button:
Professores, professores do ensino básico (1.º ciclo), educadores de infância, etc.

24

Especialistas em administração e negócios
Progr: Info hinter Button:
Especialistas em finanças, contabilistas, consultores financeiros e de investimentos, especialistas em
organização administrativa, especialistas de vendas, marketing e relações públicas, etc.

25

Especialistas em tecnologias da informação e comunicação
Progr: Info hinter Button:
Analistas e programadores de software e aplicações, especialistas em bases de dados e redes, etc.

26

Especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais
Progr: Info hinter Button:
Especialistas em assuntos jurídicos, advogados, magistrados, bibliotecários, arquivistas e posições
similares, economistas, sociólogos, autores, jornalistas, linguistas, artistas criativos e das artes do
espetáculo

27

Outros (por favor especifique)*open
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Wenn OCC_GEN = 30
G7a30:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_30
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
31

Técnicos de nível intermédio e profissões das ciências e engenharia
Progr: Info hinter Button:
Técnicos das ciências físicas e engenharia, supervisores de indústrias transformadoras e construção,
técnicos de controlo de processos industriais, técnicos de nível intermédio das ciências da vida, agricultura
e florestais, técnicos e controladores dos meios de transporte marítimos e aéreos e pilotos

32

Técnicos da área da saúde, de nível intermédio
Progr: Info hinter Button:
Técnicos de medicina e de farmácia, auxiliares de enfermagem e obstetrícia, técnicos e assistentes
veterinários, outros profissionais de nível intermédio da saúde (óticos, técnicos de ambulância), etc.

33

Técnicos de nível intermédio, das áreas financeiras e administrativas
Progr: Info hinter Button:
Técnicos de nível intermédio da área financeira e matemática, agentes de compras e de vendas e
corretores, agentes de negócios, secretários de administração e especializados, agentes de nível intermédio
da administração pública, para aplicação da lei e similares

34

Técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos, sociais, culturais e similares
Progr: Info hinter Button:
Técnicos de nível intermédio dos serviços jurídicos, sociais e religiosos, técnicos do desporto e de ginásio
(fitness), técnicos de nível intermédio das atividades culturais, artísticas e culinárias

35

Técnicos das tecnologias de informação e comunicação
Progr: Info hinter Button:
Técnicos das tecnologias da informação e comunicação e de apoio aos utilizadores, técnicos de
telecomunicações e de emissões de rádio e televisão

36

Outros (por favor especifique)*open

Wenn OCC_GEN = 40
G7a40:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_40
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
41

Empregados de escritório
Progr: Info hinter Button:
Empregados de escritório – funções gerais, secretários, operadores de processamento, de texto e dados,
etc.

42

Empregados de atendimento ao público
Progr: Info hinter Button:
Operadores de caixa, bilheteiros e trabalhadores similares, empregados que prestam informações ao
cliente, rececionistas - telefonistas, entrevistadores, etc.

43

Empregados de contabilidade e registo de materiais
Progr: Info hinter Button:
Empregados de contabilidade, estatística, financeiros e similares, empregados de aprovisionamento, de
planeamento e dos transportes

44

Outros empregados de apoio administrativo
Progr: Info hinter Button:
Codificadores, classificadores arquivistas, carteiros e similares, etc.

45

Outros (por favor especifique)*open
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Wenn OCC_GEN = 50
G7a50:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_50
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
51

Pessoal dos serviços pessoais
Progr: Info hinter Button:
Assistentes de viagem, cobradores, revisores e guias intérpretes, cozinheiros, empregados de mesa e de
bar, cabeleireiros, esteticistas e similares, encarregados de limpeza e de trabalhos domésticos, outro
pessoal dos serviços pessoais

52

Vendedores
Progr: Info hinter Button:
Vendedores em mercados e vendedores ambulantes, vendedores em lojas, operadores de caixa,
supervisores de loja, etc.

53

Trabalhadores de serviços de assistência pessoal
Progr: Info hinter Button:
Auxiliares de cuidados de crianças e auxiliares de educação, trabalhadores de assistência pessoal nos
serviços de saúde

54

Pessoal dos serviços de proteção e segurança
Progr: Info hinter Button:
bombeiros, agentes de polícia, guardas de serviços prisionais, agentes de segurança, etc.

55

Outros (por favor especifique)*open

Wenn OCC_GEN = 60
G7a60:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_60
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
61

Trabalhadores qualificados da agricultura orientadas para o mercado

62

Trabalhadores qualificados da silvicultura, da pesca e da caça, orientadas para o mercado

63

Agricultores, pescadores e caçadores

64

Outros (por favor especifique)*open
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Wenn OCC_GEN = 70
G7a70:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_70
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
71

Trabalhadores qualificados da construção civil, excluindo eletricistas
Progr: Info hinter Button:
Pedreiros, carpinteiros, colocadores de telhados e coberturas, ladrilhadores, vidraceiros, pintores, etc..

72

Trabalhadores qualificados da metalurgia e da metalomecânica e similares
Progr: Info hinter Button:
Ferreiros, serralheiros, mecânicos e reparadores de maquinaria e veículos motorizados, etc.

73

Trabalhadores qualificados do artesanato e da impressão

74

Trabalhadores qualificados em eletricidade e eletrónica

75

Trabalhadores da transformação de alimentos, da madeira, do vestuário e de outras indústrias, artífices e
similares
Progr: Info hinter Button:
Talhantes, padeiros, marceneiros, alfaiates, sapateiros, etc.

76

Outros (por favor especifique)*open

Wenn OCC_GEN = 80
G7a80:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_80
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
81

Operadores de instalações fixas e de máquinas

82

Trabalhadores da montagem
Progr: Info hinter Button:
Montadores de maquinaria mecânica, montadores de equipamentos elétricos e eletrónicos

83

Condutores de veículos e operadores de equipamentos móveis
Progr: Info hinter Button:
Maquinistas de locomotivas e trabalhadores similares, condutores de automóveis ligeiros e carrinhas,
motoristas de veículos pesados de mercadorias e de autocarros, taxistas, operadores de equipamentos
móveis, tripulação de convés de navio, etc.

84

Outros (por favor especifique)*open
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Wenn OCC_GEN = 90
G7a90:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

OCC_90
Pode especificar, por favor, o que faz profissionalmente?
Dê apenas uma indicação.
91

Pessoal de limpeza e auxiliares
Progr: Info hinter Button:
Pessoal e auxiliares de limpeza, em casas particulares, hotéis e escritório, pessoal de limpeza de janelas,
lavadeiros e engomadores de roupa, outro pessoal de limpeza manual, etc.

92

Trabalhadores não qualificados da agricultura, silvicultura e pesca

93

Trabalhadores não qualificados da indústria extrativa, construção civil, indústria transformadora e
transportes

94

Assistentes de preparação de alimentos
Progr: Info hinter Button:
Preparadores de refeições rápidas, ajudantes de cozinha, etc.

95

Vendedores ambulantes e prestadores de serviços na rua

96

Trabalhadores dos resíduos e outros trabalhadores não qualificados
Progr: Info hinter Button:
trabalhadores de recolha de resíduos, bagageiros, estafetas, trabalhadores não qualificados polivalentes,
etc.

97

Outros (por favor especifique)*open
Wenn EMPST2 = 2 oder 3

G7f:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST_CONTR
Você tem...?
1

um emprego permanente ou um contrato sem termo

2

um emprego temporário ou um contrato a termo certo
Wenn EMPST2 = 1, 2 oder 3

G7g:

Single coded; Itemtyp: ev

EMPST_WKT
Está a trabalhar ...?
1

a tempo inteiro

2

a tempo parcial
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Modul Q
Wenn (IU=1 oder IU=2) und (EMPST2=1 , 2 oder 3)
T9:

Text

As perguntas seguintes dizem respeito ao uso de tecnologias de informação e comunicação (computadores e a
Internet) nas suas atividades de trabalho. Em caso de atividades múltiplas, refira-se sempre ao seu principal
trabalho remunerado.
Wenn (IU=1 oder IU=2) und (EMPST2=1 , 2 oder 3)
Q1:

Single coded; Itemtyp: ev

MCW
Utiliza computadores, portáteis, smartphones, tablets ou outros dispositivos portáteis no trabalho?
1

Sim

2

Não

Wenn (IU=1 oder IU=2) und (EMPST2=1 , 2 oder 3)
Q2:

Single coded; Itemtyp: ev

MCEW
Utiliza outro equipamento informático ou maquinaria como as utilizadas em linhas de produção, em transportes
ou em outros serviços (incluindo dispositivos portáteis como os utilizados para o controlo de stocks) no trabalho?
1

Sim

2

Não
.
Wenn MCW = 1

Q3:

Multi coded; Itemtyp: mv

Executa qualquer uma das seguintes atividades pelo menos uma vez por semana no seu trabalho?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
MCWA_EMDB a Trocar e-mails ou introduzir dados em bases de dados
MCWA_ED

b Criar ou editar documentos eletrónicos (Word, Excel, etc.)

MCWA_SMW

c Utilizar redes sociais para o trabalho

MCWA_ATI

d Utilizar aplicações para receber tarefas ou instruções (excluindo e-mails)

MCWA_OSS

e Utilizar software profissional específico (p. ex. para o design, análise de dados, processamento,
etc.)

MCWA_IT

f Desenvolver ou manter sistemas de Tecnologia de Informação ou software

MCWA_NO

g Não desempenho qualquer uma das atividades indicadas no meu trabalho, pelo menos uma vez
por semana
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Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q4:

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_JTC
Have your main job tasks changed as a result of the introduction of new software or computerised equipment in
the last 12 months?
1

Yes

2

No
Wenn MCW=1 or MCEW=1

Q5:

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_LRN
Nos últimos 12 meses, as suas tarefas principais no trabalho foram alteradas em resultado da introdução do novo
software ou equipamento informático?
1

Sim

2

Não

Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q6 OPTIONAL

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_INV
Nos últimos 12 meses, esteve envolvido na escolha, alteração ou ensaios de software ou equipamento
informático que utiliza no trabalho?
1

Sim

2

Não

99

Não posso / Prefiro não responder
Wenn MCW=1 or MCEW=1

Q7:

Single coded; Itemtyp: ev

MDW_SKL
Qual das seguintes afirmações descreve melhor as suas capacidades relacionadas com a utilização de
computadores, software ou aplicações no trabalho?
Dê apenas uma indicação.
1

Preciso de mais formação para lidar bem com as minhas obrigações

2

As minhas capacidades correspondem bem às minhas obrigações

3

Eu tenho a capacidade para lidar com obrigações mais exigentes
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Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q8: OPTIONAL

Single coded; Itemtyp:
ib_resp

Nos últimos 12 meses, mudou alguma das seguintes características do seu trabalho: utilização de computadores
de secretária, computadores portáteis, smartphones ou outro equipamento informático?
Faça apenas uma entrada para cada uma das características.
Skala:
1: Aumentar
2: Reduzir
3: Sem alteração relevante
99: Não posso / Prefiro não responder
MDW_RT a O tempo gasto com tarefas repetitivas
MDW_IND b A independência na organização das minhas tarefas
MDW_MP

c A monitorização do meu desempenho no trabalho

MDW_ANS d O tempo gasto em adquirir novas capacidades necessárias para o trabalho
MDW_EC

e A facilidade da colaboração com colegas ou parceiros de negócio

MDW_IWH f A quantidade de horas extraordinárias de trabalho, pagas ou não (noite, fins de semana, trabalho
por turnos)
Wenn MCW=1 or MCEW=1
Q9:

Single coded; Itemtyp: ev

WHFU
Nos últimos 12 meses, com que frequência trabalhou a partir de casa?
Dê apenas uma indicação.
1

Diariamente (ou quase todos os dias)

2

Pelo menos 1 vez por semana (mas não todos os dias)

3

Menos de 1 vez por semana

4

Nunca
Wenn WHFU=1, 2 oder 3

Q9.1

Single coded; Itemtyp: ev

WHI
Quando trabalhou a partir de casa, utilizou a Internet para o seu trabalho?
1

Sim

2

Não

Wenn MCW=1 oder MCEW=1
Q10 OPTIONAL

Single coded; Itemtyp: ev

WMFU
Nos últimos 12 meses, com que frequência trabalhou no exterior (p. ex. estaleiro de obras de construção, campo
agrícola, outros espaços públicos/privados) ou em viagem (p. ex. num veículo)?
Dê apenas uma indicação.
1

Diariamente (ou quase todos os dias)

2

Pelo menos 1 vez por semana (mas não todos os dias)

3

Menos de 1 vez por semana

4

Nunca

99

Não posso / Prefiro não responder

ICT 2018 - European Union Survey on ICT usage in households and by individuals

Wenn WHFU=1, 2 oder 3
Q10.1: OPTIONAL

Wenn Q
Single coded; Itemtyp: ev

WMMC
Ao trabalhar no exterior ou em viagem utilizou computadores portáteis, smartphones, tablets ou outros
dispositivos portáteis para o seu trabalho?
1

Sim

2

Não

99

Não posso / Prefiro não responder
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Modul R
Wenn (IU=1 or IU=2)
T10:

Text

Considere as seguintes perguntas em relação à sua situação particular e profissional.

Wenn IU=1 or IU=2
R1

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, realizou alguma das seguintes atividades de formação para melhorar as suas capacidades
relacionadas com a utilização de computadores, software ou aplicações (apps) no trabalho?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
SKTP_FRE a Formação online gratuita ou auto-didata
SKTP_SLF b Formação paga por si mesmo
SKTP_PUB c Formação grátis oferecida por programas ou organizações públicas (que não a sua entidade
empregadora)
SKTP_EMP d Formação paga ou oferecida pela sua entidade empregadora
SKTP_OTJ e Formação no local de trabalho (p. ex. colegas, supervisores)
SKTP_NO

f nenhum dos acima referidos

Wenn SKTP_FRE=1 (genannt) oder SKTP_SLF=1 (genannt) oder SKTP_PUB=1 (genannt) oder SKTP_EMP=1
(genannt) oder SKTP_OTJ=1 (genannt)
R2: OPTIONAL

Multi coded; Itemtyp: mv

Nos últimos 12 meses, em qual dos seguintes campos associados ao uso de computadores, software ou
aplicações (apps) realizou a formação?
Assinale com um visto todos os casos aplicáveis
SKTS_MKT

a Marketing online ou e-Commerce

SKTS_SM

b Redes sociais (p. ex. grupos Google, Facebook, Jive)

SKTS_PLG

c Linguagens de programação, incluindo design e gestão de websites

SKTS_DA

d Análise de dados ou gestão de bases de dados

SKTS_MCNS e Manutenção de redes de computador, servidores, etc.
SKTS_SEC

f Segurança informática ou gestão de privacidade

SKTS_SSA

g Aplicações de software específico para trabalho

SKTS_OTH

h Outros campos de formação relacionadas com a utilização de computadores, software ou
aplicações (apps)

SKTS_NO

i nenhum dos acima referidos
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Modul G
Alle
T12:

Text

Finalmente algumas perguntas para fins estatísticos.
Alle
G5a:

Single coded; Itemtyp: ev

Obteve o seu grau de escolaridade ou qualificação mais elevado no Grão-Ducado do Luxemburgo?
ISCED_LUX
1

Sim

2

Não
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Alle
G5:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

Qual o grau de escolaridade mais elevado que obteve? Considere a sua formação escolar e ainda a sua
qualificação vocacional ou de formação.
No caso de estar ainda a formar-se, indique o grau mais elevado de escolaridade obtido até agora.
No caso de ter um grau de escolaridade obtido no estrangeiro:
Se possível, indique o grau de escolaridade equivalente no Grão-Ducado do Luxemburgo. Se tal não for possível,
especifique o seu grau de escolaridade em «outros graus de escolaridade»
ISCEDD
1

Less than primary education / no graduation

2

Enseignement fondamental/cycles2 à 4 - Primärschoul

3

Enseignement primaire

4

Cycle inférieur de l’enseignement post-primaire (technique ou général) (classe de 9e / Ve réussie,
Passage-Examen etc.)

5

Certificat du cycle moyen de l'enseignement secondaire et secondaire technique (= 11e secondaire
technique ou 3e secondaire général)

6

Ancienne école moyenne/ Mittelschule

7

12ième, 13ième générale

8

CITP (Certificat d’Initiation technique et professionnelle/ Prüfungszeugnis zur technischen und beruflichen
Einweisung)

9

CCM (Certificat de capacité manuelle/ Prüfungszeugnis zur praktischhandwerklichen Befähigung)

10

CCP (Certificat de capacité professionnelle/ Prüfungszeugnis über die berufliche Befähigung)

11

CATP (Certificat d’aptitude technique et professionnelle/ Prüfungszeugnis zur technischen und beruflichen
Reife)

12

CAP (Certificat d’aptitude professionnelle/ Handwerkerschule)

13

DAP (Diplôme d’aptitude professionnelle - Gesellenbrief)

14

Diplôme de technicien/ Technikerdiplom (DT)

15

Diplôme de fin d'études secondaires/ Abitur (« Bac »)

16

Diplôme de fin d'études secondaires techniques/ Technisches Abitur (« Bac technique »)

17

Diplôme d’études supérieures en Gestion (ECG)

18

Maîtrise (artisanat)/ Meisterprüfung

19

Spezialisatioun an de Gesondheetsberuffer (15ième a 16ième)

20

BTS (Brevet de technicien supérieur/“Höheres Fachdiplom“)

21

DUT (Diplôme universitaire de technologie)

22

Ancien Diplôme d’études supérieures en gestion (« cycle court » / Bac + 2 ans)

23

Diplôme universitaire Bac+3 / Universitätsdiplom praktisch basierend

24

Pour les diplômes pré-Bologna: 1er cycle universitaire (au moins bac+2)/Bachelor

25

ISERP-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherches Pédagogiques (Certification d’études pédagogiques
(préscolaire et primaire)= instituteur préscolaire ou primaire/ Vorschulerzieher oder Primärschullehrer)

26

LTPES Lycéé technique pour professions éducatives et sociales / IEES-Institut d’Etudes Educatives et
Sociales (Diplôme d’éducateur gradué/ graduierter Erzieher)

27

IST (Diplôme d’ingénieur industriel / ”Industrieingenieur” früher “Höheres Institut für Technologie“)

28

Diplôme universitaire Bac+4 / Universitätsdiplom: theoretisch basierend

29

Pour les diplômes pré-Bologna : 2nd cycle universitaire (au moins bac+4)/ Master

30

Diplôme d’études supérieures spécialisées

31

Doctorat / Doktorat

32

Outros (por favor especifique) *open
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Alle
G4a:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

Qual é a sua nacionalidade?
NATION1
Dê apenas uma indicação.
1

Luxemburguês

2

Português

3

Francês

4

Italiano

5

Belga

6

Alemão

7

Britânico

8

Holandês

9

Espanhol

10

Outro país da UE Infobutton: Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,

11

Outro país não membro da UE

Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Suécia

Alle
G4b:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

Você tem uma segunda nacionalidade? Se sim, qual?
NATION2
Dê apenas uma indicação.
1

Luxemburguês

2

Português

3

Francês

4

Italiano

5

Belga

6

Alemão

7

Britânico

8

Holandês

9

Espanhol

10

Outro país da UE Infobutton: Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,

11

Outro país não membro da UE

12

Não tenho segunda nacionalidade

Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Suécia

Alle
G9_G11: Pode dizer-me em que município reside?

Single coded / Numeric;
Itemtyp: ldd_ot

MUNIC
Selecione o município (Comuna) da lista utilizando a seta ou introduza a primeira letra na caixa de texto. Os
municípios (Comunas) possíveis serão então automaticamente propostas.
Progr.: Liste der Gemeinden Luxemburg (s. gesonderte Excel-Datei)
Outros (por favor especifique): ____ (open)
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Alle
G3:

Single coded; Itemtyp:
ev_info

CNTRYB_DIFF
Em que país nasceu?
Dê apenas uma indicação.
1

Luxemburgo

2

Portugal

3

França

4

Itália

5

Bélgica

6

Alemanha

7

Reino Unido

8

Países Baixos

9

Espanha

10

Outro país da UE Infobutton: Áustria, Bulgária, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia,

11

Outro país não membro da UE

Grécia, Hungria, Irlanda, Letónia, Lituânia, Malta, Polónia, Roménia, Eslováquia, Eslovénia, Suécia

Alle
G12_1:

Numeric; Itemtyp:

O seu agregado familiar é constituído por:
HH_CHILD_LE_4

___ pessoas com idade igual ou inferior a 4 (Progr.: Range 0 – 98)

HH_CHILD_5_13

___ pessoas com idades entre 5 e 13 (Progr.: Range 0 – 98)

HH_CHILD_14_15 ___ pessoas com idades entre 14 e 15 (Progr.: Range 0 – 98)
HH_POP_16_24

___ pessoas com idades entre 16 e 24 (Progr.: Range 0 – 98)

HH_POP_25_64

___ pessoas com idades entre 25 e 64 (Progr.: Range 0 – 98)

HH_POP_65_74

___ pessoas com idades entre 65 e 74 (Progr.: Range 0 – 98)

HH_POP_75_MAX ___ pessoas com idade igual ou superior a 75 (Progr.: Range 0 – 98)
Alle
G12_2:

Single coded; Itemtyp: ev

PRUEF_HH
i.e [Progr.: Summe aus G13_1 einblenden] membros no total (incluindo a sua pessoa)
1

Exato

2

Falso -> Progr.: zurück zu HH_CHILD_LE_4
Wenn HH_POP_16_24 > 0 und PRUEF_HH = 1

G13:

Numeric; Itemtyp: on

HH_POP_16_24S
Quantos dos membros com idades entre os 16 e os 24 anos são estudantes?
___ (Progr.: Range 0 – 98)
99: Não posso / Prefiro não responder
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Wenn Summe G13_1 > 1
G16:

Single coded / Number;
Itemtyp: ev_ot

HHPART / HHPARTNR
Outras pessoas no seu agregado familiar também participaram neste inquérito sobre a utilização de
telecomunicações e tecnologias de informação?
1

Sim. Quantos: ___ (Number)

2

Não

99

Não posso / Prefiro não responder
Alle

G14:

Number; Itemtyp: ev_on

HH_INCOME1
Pode dizer-me, aproximadamente, qual o rendimento mensal líquido do seu agregado familiar?
Rendimento mensal líquido do agregado familiar: ___ EUR (Number, 5-stellig)
99999 Não posso / Prefiro não responder
Wenn HH_INCOME1 = 99999
G15:

Single coded; Itemtyp: ev

HH_INCOME2
Se não quiser indicar um valor exato, por favor assinale o intervalo em que se insere o rendimento mensal
líquido do agregado familiar.
Dê apenas uma indicação.
1

inferior a 2.000 euros

2

2.001 a 2.500 euros

3

2.501 a 3.000 euros

4

3.001 a 3.500 euros

5

3.501 a 4.000 euros

6

4.001 a 5.000 euros

7

5.001 a 6.000 euros

8

6.001 a 7.000 euros

9

7.001 a 8.000 euros

10

superior a 8.000 euros

11

Não posso / Prefiro não responder

G17:

Single coded; Itemtyp: ev

HH_PROP
É proprietário (ou o seu agregado familiar é proprietário) do imóvel em que vive?
Dê apenas uma indicação.
1

Sim

2

Não

99

Não posso / Prefiro não responder
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