
Pedido de dados ao INE (Março de 2002) 
 

Nota: âmbito geográfico do Continente. 
           Para todos os quadros pedidos pretendo quer os números absolutos, quer as  
           respectivas percentagens.  
 
 
A - CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA dos homens e das mulheres que 
vivem em união de facto (e comparação com os casados)  
 

Censos 2001 (Só vão estar disponíveis no final deste ano de 2002): 
 
Q1.1- Qualificação Académica das mulheres casadas sem registo, no total de mulheres 
casadas sem registo e Qualificação Académica das mulheres casadas com registo no total 
de mulheres casadas com registo. 
 
Q1.2- Qualificação Académica dos homens casados sem registo e dos homens casados 
com registo, no total respectivo. 
 
Q2.1- Condição perante o Trabalho dos homens casados sem registo e dos homens casados 
com registo, no total respectivo. 
 
 Q2.2 - Condição perante o Trabalho das mulheres casadas sem registo e das mulheres 
casadas com registo, no total respectivo. 
 
Q3.1- Profissão dos homens casados sem registo e dos homens casados com registo, no 
total respectivo. 
 
Q3.2- Profissão das mulheres casadas sem registo e das mulheres casadas com registo, no 
total respectivo. 
 
Q4.1- Situação na Profissão dos homens casados sem registo e dos homens casados com 
registo, no total respectivo. 
 
Q4.2- Situação na Profissão das mulheres casadas sem registo e das mulheres casadas com 
registo, no total respectivo. 
 
Q5.1- Grupo sócio-económico dos homens casados sem registo e dos homens casados com 
registo, no total respectivo. 
 
Q5.2- Grupo sócio-económico das mulheres casadas sem registo e das mulheres casadas 
com registo, no total respectivo. 
 
Q6.1- Nº de mulheres casadas sem registo que vivem com os filhos do casal por idade dos 
filhos no total de mulheres casadas sem registo. 
 
Q6.2- Nº de mulheres casadas com registo que vivem com os filhos do casal por idade dos 
filhos no total de mulheres casadas com registo. 
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B - DIMENSÃO e TIPO DE FAMÍLIA dos COABITANTES (através do cruzamento 
do questionário individual e do questionário da família clássica) 
 

Censos 1991 e Censos 2001: 
 

Q13 – Nº de pessoas do agregado familiar (2; 3; 4; 5; 6 - 7; mais de 7) dos representantes 
de família casados sem registo (Homens+Mulheres) e dos representantes casados com 
registo (H+M) no total, respectivamente, dos representantes casados sem registo e no total 
dos representantes casados com registo. Dito de outra maneira: 
Quantos (%) representantes de família casados sem registo (Homens+Mulheres) e 
Quantos (%) representantes de família casados com registo (Homens+Mulheres) têm 2 
pessoas no agregado familiar (só o casal); quantos têm 3; quantos têm 4; quantos têm 5; 
quantos têm entre 6 e 7; quantos têm mais de 7 . 
 
Q14.0 - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem apenas com 
o cônjuge, no total de representantes da família (H+M) casados sem registo. 
 
Q14.1 - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem apenas com 
o cônjuge e filhos do casal solteiros, no total de representantes da família (H+M) casados 
sem registo. 
 
Q14.1.1. - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem apenas 
com o cônjuge e filhos do casal menores de seis anos, no total de representantes da família 
(H+M) casados sem registo. 
 
Q14.2 - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o 
cônjuge e com enteados solteiros ou com enteados solteiros +filhos do casal solteiros, no 
total de representantes da família (H+M) casados sem registo.  
(Incluir aqui os representantes que têm filhos apenas se tiverem também enteados e excluir 
aqueles que vivem também com outras categorias de familiares para além dos enteados e 
filhos) 
 
Q14.2.1. - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o 
cônjuge e com enteados menores de 11 anos ou com enteados menores de 11 anos +filhos 
do casal solteiros, no total de representantes da família (H+M) casados sem registo. 

(incluir aqui os representantes que têm filhos apenas se tiverem também enteados, 
excluindo outras categorias de familiares) 

 
Censos 2001 : 

 
Q14.3 - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o 
cônjuge, filhos ou enteados não solteiros + Genro/Nora,  no total de ..... ( incluir aqui os 
representantes que têm filhos solteiros apenas se tiverem também filhos ou enteados não 
solteiros + Genro/Nora, excluindo outras categorias de familiares). 
 
Q14.4- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o 
cônjuge, filhos ou enteados não solteiros + Genro/Nora + netos, no total de ..... ( incluir 
aqui os representantes que têm filhos solteiros apenas se tiverem também filhos ou 
enteados não solteiros +  Genro/Nora + netos, excluindo outras categorias de familiares).  
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Q14.5- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo, com filhos ou sem 
filhos, que vivem com o cônjuge + pai e/ou mãe, sogro e/ou sogra, avô e /ou avó 
(excluindo outras categorias de familiares), no total de ..... 
 
Q14.5.1.- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo, de idade inferior a 
25 anos com filhos ou sem filhos que vivem com o cônjuge + pai e/ou mãe, sogro e/ou 
sogra, avô e /ou avó (excluindo outras categorias de familiares), no total de ..... 
 
Q14.6 - Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo, sem filhos ( que não 
vivem com filhos ou enteados), a viver com outros familiares não assinalados 
anteriormente (netos, irmãos, bisavós, bisnetos, primos, tios,etc) no total de .... 
 
Q14.8 Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo a viver com filhos ou 
enteados solteiros + outros familiares não assinalados anteriormente (netos, irmãos, 
bisavós, bisnetos, primos, tios, etc) no total de .... 
 
Q.15. (...) – Repetir os mesmos Dados/ Quadros em relação ao Representante da família 
casado com registo desde o Q.14.0 até ao Q14.8 
 
 
C - QUEM VIVE COM QUEM (Estatuto Social de cada um dos membros do casal) 

 
Censos 1991 e Censos 2001: 

 
⇓ ⇒ Cruzamento Questionário Individual e Questionário Família Clássica 
 
Q.16 – Qualificação Académica do representante da família do sexo feminino casado sem 
registo e Qualificação Académica do cônjuge. 
 
Q.17 – Qualificação Académica do representante da família do sexo masculino casado sem 
registo e Qualificação Académica do cônjuge. 
 
Q.18 – Qualificação Académica do representante da família do sexo feminino casado com 
registo e Qualificação Académica do cônjuge. 
 
Q.19 – Qualificação Académica do representante da família do sexo masculino casado com 
registo e Qualificação Académica do cônjuge. 
  
Nota: No caso de Curso Superior especificar     •Curso Superior  % 
                                                                             •Bach/Lic.  % 
                                                                             •Mest./Dout.  % 
 
Q.20 (...) Repetir os mesmos Quadros para a variável Condição Perante o Trabalho, 
Profissão, Situação na Profissão, Grupo Sócio-Profissional. 
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D – Trajectória Matrimonial das mulheres coabitantes 
 

Censos 1991 e Censos 2001: 
 

Quadro A⇒ Para quem a actual união de facto é a primeira união (Perg.26 do  
                    Quest.Individual) 

Nº de mulheres casadas sem registo em 1991 por data (ano) do primeiro ou 
único casamento (com ou sem registo) no total de mulheres casadas sem 
registo em 1991. 

 
Quadro B ⇒ Para quem casou (com ou sem registo) mais que uma vez (Perg. 27 do    
                     Quest.Individual)                    
                     Nº de mulheres casadas sem registo em 1991 por data (ano) do último 

casamento (com ou sem registo) no total de mulheres casadas sem registo 
em 1991. 

 
Dúvidas : 
- A Perg.26 e a Perg. 27 do Questionário Individual são perguntas mutuamente exclusivas 
(ou seja, quem responde a uma não responde a outra )?  
- Através do Quadro A e B é possível depois calcular a Duração da actual união (Ano do 
primeiro ou último casamento – 1991= Duração união), respectivamente, das mulheres 
para quem a união de facto é a primeira união e das mulheres que casaram e/ou viveram 
em união de facto mais que uma vez ? 
- A partir do quadro A podemos saber quantas mulheres coabitantes tiveram apenas uma 
união à data do Inquérito e duração da actual união ? 
- A partir do quadro B podemos saber quantas mulheres coabitantes tiveram mais que uma 
união e a duração da união actual ? 
 
E - DURAÇÃO DA COABITAÇÃO (aproximada). 
 

Censos 2001: 
 
- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o cônjuge e 
filhos do casal de idades entre os dois e os três anos inclusiva, no total de representantes da 
família (H+M) casados sem registo. 
 
- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o cônjuge e 
filhos do casal entre os seis e os 9 anos inclusiva, no total de representantes da família 
(H+M) casados sem registo. 
 
- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o cônjuge e 
filhos do casal entre os 10 e os 14 anos inclusiva, no total de representantes da família 
(H+M) casados sem registo. 
 
- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o cônjuge e 
filhos do casal entre os 15 e os 20 anos inclusiva, no total de representantes da família 
(H+M) casados sem registo. 
 
- Nº de representantes da família (H+M) casados sem registo que vivem com o cônjuge e 
filhos do casal maiores de 20 anos, no total de representantes da família (H+M) casados 
sem registo. 
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