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I. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTATÍSTICA
 I. 1 Designação da operação estatística
Estatísticas de Divórcios e Separações de Pessoas e Bens

 I. 2 Sigla (ou abreviatura) da operação estatística

 I. 3 Código da operação estatística
104

 I. 4 Código SIGINE (modelo estatístico)
DM0001

 I. 5 Código da Atividade Estatística
31- População
312- Estatísticas Vitais
230- Estatísticas de Divórcios e Separações de Pessoas e Bens

 I. 6 Código de Versão do Documento Metodológico
2.0

 I.7 Data de entrada em vigor da versão do Documento Metodológico
Janeiro 2012

 I.8 Data da última atualização do Documento Metodológico
Setembro 2012

 I.9 Entidade responsável pela operação estatística
INE
•

Unidade Orgânica (UO): Departamento de Estatísticas Demográficas e
Sociais/Serviço de Estatísticas Demográficas

•

Técnico responsável
Nome: Sofia Leite
Telefone: +351 21 842 61 00 – ext. 3631
E-mail: sofia.leite@ine.pt

Entidades com Delegação de Competências
• Entidade: Ministério da Justiça/Direção-Geral da Política de Justiça
•

Unidade Orgânica (UO): Direção de Serviços de Estatística da Justiça e
Informática

•

Técnico responsável
Nome: Irene Mota Pinto
Telefone: +351 21 792 40 00
E-mail: maria.i.pinto@dgpj.mj.pt

•

Ponto focal no INE:
Nome: Sofia Leite
Telefone: +351 21 842 61 00 – ext. 3631
E-mail: sofia.leite@ine.pt

 I.10 Outras Entidades Externas relacionadas com a operação
•

Entidade 1: EUROPEAN COMMISSION – EUROSTAT

•

Unidade Orgânica (UO): DEMOGRAPHIE

•

Técnico responsável
Nome:
Telefone:
E-mail: ESTAT-SECRETARIAT-DEMOGRAPHIE@ec.europa.eu

II. JUSTIFICAÇÃO PARA UMA NOVA VERSÃO DO DOCUMENTO
METODOLÓGICO
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

Nova versão:
•

Alteração de variáveis de observação

X

•

Alteração de conceitos

X

•

Alteração de classificações

•

Alteração de produtos de difusão

•

Alteração de fontes estatísticas

•

Alteração do método de recolha
X

•

Alteração de âmbito na população

•

Alteração do desenho amostral

•

Outros motivos

X

X

o Especificar: Alteração da periodicidade

III. IDENTIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES, OBJETIVOS E FINANCIAMENTO
 III.1 Contexto da operação estatística
A operação estatística Divórcios e Separações de Pessoas e Bens é da responsabilidade
de duas entidades: o Instituto Nacional de Estatística (INE) e a Direção-Geral da Política
de Justiça do Ministério da Justiça (DGPJ/MJ).
Cabe à DGPJ/MJ, órgão delegado do SEN, a recolha e validação da informação, através
das operações estatísticas: Modelo 320 – Verbete para Divórcio e Separação de Pessoas
e Bens por Mútuo Consentimento e Modelos: 317 – Verbete para Divórcio e Separação de
Pessoas e Bens e 317 A - Inquérito de Apoio à Recolha de Informação Estatística
Referente a Processos de Divórcio. A informação relativa às operações estatísticas da
responsabilidade da DGPJ/MJ encontra-se reunida em dois documentos metodológicos,
um para processos de divórcio que decorrem nas Conservatórias do Registo Civil
(Modelo 320) e outro para processos de divórcio que decorrem nos Tribunais (Modelos
317 e 317 A).
O INE tem a responsabilidade de proceder à difusão da informação recolhida e tratada
pela DGPJ/MJ.
Com a Lei nº 9/2010 de 31 de maio, passou a ser permitido o casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo. Decorrente desta situação, passou a existir igualmente o
divórcio e separação, relativos a casamentos entre pessoas do mesmo sexo.
Esta alteração, juntamente com a utilização de novos métodos de recolha, alteração de
conceitos e da periodicidade (para anual), estiveram na origem da apresentação desta
nova versão (2.0) do documento metodológico.
 III. 2 Identificação das necessidades de informação estatística que justificam

a operação
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
•

Necessidades resultantes de obrigações legais:
o Legislação comunitária
Especificar: _______________________________
o Compromissos perante organizações internacionais
Especificar: Eurostat e United Nations Statistics Division
o Legislação nacional
Especificar:
LEI Nº 9/2010 DE 31 DE MAIO
LEI Nº 61/2008 DE 31 DE OUTUBRO
LEI CONSTITUCIONAL N.º 1/2004 DE 24 DE JULHO (6ª REVISÃO CONSTITUCIONAL)

X

X

DEC. LEI N.º 35/97 DE 31 DE JANEIRO
DEC. LEI N.º 36/97 DE 31 DE JANEIRO (COMPETÊNCIAS DAS CONSERVATÓRIAS)
DEC. LEI N.º 131/95 DE 3 DE JUNHO (CÓDIGO DO REGISTO CIVIL)
•

□

Pedido direto de informação por parte do/de:
o Entidades públicas nacionais
o Entidades comunitárias

□

- Programa Estatístico Europeu (PEE)
- Acordo informal (“Acordo de Cavalheiros”)


□
□

o Entidades privadas, nacionais ou estrangeiras
Especificar: _______________________________
o Conselho Superior de Estatística (Recomendações, p.ex.)
Especificar: _______________________________
•

Resultado de inquéritos às necessidades dos utilizadores

•

Necessidades de informação de outras operações estatísticas

•

Contrato/Protocolo específico com Entidade externa

•

Outras necessidades

□
□
□
□
□

o Especificar: ______________________________________

 III.3 Objetivos da operação estatística
Produção de informação que permita conhecer e caracterizar o fenómeno demográfico
da divorcialidade.

 III.4 Financiamento da operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):
•

Financiamento total:
o

da Entidade responsável

o

da União Europeia (EUROSTAT)

o

de outra Entidade

X

□


•

Especificar: ____________________

□

Cofinanciamento:
o
o

Entidade responsável e União Europeia
Entidade responsável e outra Entidade (nacional ou
externa à União Europeia)


Especificar: ________________________

□
□

IV. CARACTERIZAÇÃO GERAL
 IV.1 Tipo de operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

□

• Inquérito amostral
• Recenseamento
•

X

□

Estudo estatístico

 IV.2 Tipo de fonte(s) de informação utilizada(s) na operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Fonte Direta
• Fonte Não-direta

X

o

Fonte administrativa

o

Outra operação estatística

o

Outra
•

□
□
□

Especificar: _______________________

IV.3 Periodicidade da operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta única):

• Semestral

□
□
□

• Anual

X

• Bienal

□
□
□
□
□
□
□

• Mensal
• Trimestral

• Trienal
• Quadrienal
• Quinquenal
• Decenal
• Não periódico
• Outra

Especificar:__________________________

 IV.4 Âmbito geográfico da operação estatística
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

• Região Autónoma dos Açores

□
□
□

•

País

X

•

Outro
Especificar: __________________________

• Continente
• Região Autónoma da Madeira

□

 IV. 5 Principais utilizadores da informação
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
Utilizadores do Sistema Estatístico Nacional
X

o INE
o Banco de Portugal

□

o Direção Regional de Estatística da Madeira

X

o Serviço Regional de Estatística dos Açores

X

o Entidades com delegação de competências

X

Especificar: DGPJ/MJ
Outros utilizadores nacionais

X

Especificar: Pessoas singulares, investigadores
Utilizadores Comunitários e outros Internacionais

X

Especificar: União Europeia, ONU, OCDE

 IV.6 Difusão

o IV.6.1 Padrão de disponibilização da informação
Disponibilização de dados anuais definitivos: 7º mês do ano N+1

o IV.6.2 Revisões
1.

Tipos de revisões de dados adotadas:

Assinale uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):

•

Revisões regulares
o

Correntes

o

Gerais

•

X

□
□

Revisões extraordinárias

2. Circunstância em que são efetuadas as revisões:
Alterações legislativas: com a Lei nº 9/2010 de 31 de maio (casamento civil entre
pessoas do mesmo sexo). Decorrente desta situação, tornou-se necessário
introduzir ajustamentos no desenho da aplicação de registo dos dados pelas CRC
e a alteração das regras de validação da operação estatística dos divórcios
decretados nos tribunais judiciais.

3. Frequência das revisões:
Não estão previstas.

o IV.6.3 Produtos de difusão regular
Preencher o seguinte quadro:
Produtos a disponibilizar
Tipo de produto

Designação do
produto

Estatísticas de
divórcios
Indicadores no Portal
Estatísticas de
divórcios
Questionário Internacional
Estatísticas de
divórcios
Universos de dados
Estatísticas de
divórcios
* A disponibilizar em condições específicas.
Publicação

Periodicidade
de
disponibilização

Nível geográfico
(desagregação geográfica
máxima)

Anual

Município

Anual

Município

Anual

NUTS III

Anual

Município

V. CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA
 V.1 População-alvo
Divórcios e separações de pessoas e bens (de sexos diferentes e do mesmo sexo),
decretados, quer pelas Conservatórias de Registo Civil, quer pelos Tribunais.
 V.2 Base de amostragem
Não aplicável.
 V. 3 Unidade (s) estatística (s) de observação
Indivíduo / Divórcio e separação de pessoas e bens
 V. 4 Desenho da amostra
o V.4.1 Características da amostra
Não aplicável.

o V.4.2 Metodologia para a seleção, distribuição, atualização e
dimensionamento da amostra
Não aplicável.
 V.5 Construção do(s) questionário(s)

o V.5.1 Testes de pré-recolha efetuados ao (s) questionário(s)
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
•

Testes de gabinete

•

Testes de campo

•

Testes específicos para questionários eletrónicos

•

No âmbito de Inquérito-piloto

•

Não foram efetuados testes de pré-recolha

□
□
X

□
□

o V.5.2 Tempo médio de preenchimento do(s) questionário(s)
Desconhecido.

 V. 6 Recolha de dados

o V.6.1 Recolha direta de dados
A responsabilidade pela recolha e validação da informação desta operação estatística
está atribuída à DGPJ/MJ, órgão delegado do INE para a produção de estatísticas na
área da justiça. Esta Instituição recolhe e valida a informação proveniente quer das
Conservatórias do Registo Civil (divórcios por mútuo consentimento), quer dos
tribunais (divórcios sem consentimento de ambos os cônjuges), através dos suportes
de recolha referidos no ponto III.1, e envia ao INE para divulgação.

 V.6.1.1 Período(s) de recolha
Contínua.

 V. 6.1.2 Método(s)de recolha
Assinalar uma cruz (X) nos quadrados correspondentes (resposta múltipla):
Recolha por entrevista:

□
□
□
□

• Presencial com Computador (“CAPI”)

• Presencial sem Computador
• Telefónica com Computador (“CATI”)

• Telefónica sem Computador
Recolha por autopreenchimento:

□

• Questionário Eletrónico (WebInq)

• Transmissão Eletrónica de um Ficheiro com

X

estrutura de dados pré-definida (inclui Excel e aplicação)

• Questionário em Papel
Recolha por observação direta

□
□

 V. 6.1.3 Critério para o fecho da recolha
Não aplicável.

 V. 6.1.4 Possibilidade de inquirição “Proxy”

Assinalar uma cruz (X) no quadrado correspondente (resposta única):
•

□

Sim

o Especificar o critério: _________________________
•

X

Não

 V. 6.1.5 Sessões informativas
Não aplicável.

o V. 6.2 Recolha não-direta de dados
Não aplicável.

 V.7 Tratamento de dados

o V. 7.1 Validação e análise
1.

Identificar os tipos de validações efetuadas aos dados (resposta
múltipla):
• Regras de domínio

X

• Regras de coerência

X

• Regras de estrutura

X

2. Fazer uma breve descrição dos métodos utilizados na análise dos
dados recolhidos.
. Aplicação de um conjunto predefinido de regras de validação de
coerência e consequente listagem dos erros de cada registo;
. Análise e correção das listagens de erros, identificação de falhas
de registo e de codificação, controlo de coerência dos dados;
. Exportação e carregamento dos dados nos universos
3. Não aplicável.

o V. 7.2 Tratamento de não respostas

Não aplicável.

o V.7.3 Obtenção de resultados
Os resultados finais são obtidos por agregação dos dados individuais.

o V.7.4 Ajustamentos dos dados
Não aplicável.

o V.7.5 Comparabilidade e coerência
Não aplicável.

o V.7.6 Confidencialidade dos dados

1. Indicar se a operação estatística é objeto de tratamento de
confidencialidade dos dados (resposta única):
•

Sim

X

•

Não

□

2. Se responder “sim” completar a resposta de acordo com a
instrução de preenchimento.
A recolha, tratamento e divulgação dos dados é feita de acordo
com o estabelecido pela Lei 22/2008 de 13 de maio,
designadamente o artigo 6º que estabelece a aplicação do
princípio do segredo estatístico aos dados.
Quaisquer unidades estatísticas, direta ou indiretamente
identificáveis, não podem ser divulgadas, não só pela proteção
conferida por este princípio, mas também pelo sigilo
profissional que decorre da aplicação da Lei 67/98 de 26 de
outubro.
A quebra da confidencialidade estatística é punível não só
disciplinar mas também criminalmente de acordo com o artigo
32º da Lei do SEN.
O tratamento dos dados pelo INE não é objeto de tratamento
de confidencialidade específico adicional, uma vez que a recolha
e tratamento dos mesmos é efetuada por variáveis.

VI. SUPORTES DE RECOLHA E VARIÁVEIS DE OBSERVAÇÃO
A INCLUIR NA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO DA DGPJ/MJ

VII. VARIÁVEIS DERIVADAS
A INCLUIR NA ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO METODOLÓGICO DA DGPJ/MJ

VIII. INDICADORES A DISPONIBILIZAR
Dimensões de análise

Variável medida
Indicador
código
Cód
SMI

8318

8319

8320

data
início
vigência

designação

Classificação/ versão associada
código

data início
vigência

190

03-08-2005

designação

código

designação

nível

Designação
Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Sexo, Grupo
etário do cônjuge e Forma de
celebração do casamento a ser
dissolvido; Anual

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Sexo, Grupo
etário do cônjuge e Escalão de
número de casamentos
anteriores; Anual
Casamentos dissolvidos por

1485

1485

1485

16-032006

16-032006

16-03-

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

Casamentos

Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

6073

16-12-2008

Sexo

8703

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge

1234

01-01-2005

Forma de celebração do casamento a ser
dissolvido

190

03-08-2005

Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

6073

16-12-2008

Sexo

8703

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge

8704

20-10-2010

190

03-08-2005

Escalão de número de casamentos
anteriores
Período de referência dos dados

-

-

-

V00388
V01485

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Sexo (difusão)

6
1

V00705

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40

2

V00318
-

Forma de Celebração do Casamento
-

2
-

V00388
V01485

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Sexo (difusão)

6
1

V00705

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40

2

V02264
-

Escalões de número de casamentos
-

2
-

divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Duração do
casamento anterior e Forma de
celebração do casamento a ser
dissolvido; Anual

8321

8322

8323

8325

8326

8327

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Sexo, Duração
do casamento anterior e
Escalão de número de
casamentos anteriores; Anual

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Sexo, Grupo
etário do cônjuge e
Modalidades (divórcio); Anual

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Duração do
casamento anterior e
Modalidades (divórcio); Anual
Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Grupo etário
do cônjuge masculino e
Duração do casamento anterior;
Anual
Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Grupo etário
do cônjuge feminino e Duração
do casamento anterior; Anual
Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Grupo etário

2006

1485

1485

1485

1485

1485

1485

16-032006

16-032006

dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

16-032006

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

16-032006

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

16-032006

16-032006

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)
Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

1486

16-03-2006

Duração do casamento anterior

1234

01-01-2005

Forma de celebração do casamento a ser
dissolvido

190

03-08-2005

Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

6073
1486

16-12-2008
16-03-2006

8704

20-10-2010

190

03-08-2005

Sexo
Duração do casamento anterior
Escalão de número de casamentos
anteriores
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

6073

16-12-2008

Sexo

8703

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge

8717
190

21-10-2010
03-08-2005

Modalidades (divórcio)
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

1486
8717
190

16-03-2006
21-10-2010
03-08-2005

Duração do casamento anterior
Modalidades (divórcio)
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

8705

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge masculino

1486
190

16-03-2006
03-08-2005

Duração do casamento anterior
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

8706

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge feminino

1486
190

16-03-2006
03-08-2005

Duração do casamento anterior
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

´V00388
V00411

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Duração do casamento

6
2

V00318
-

Forma de Celebração do Casamento
-

2
-

´V00388
V01485
V00411

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Sexo (difusão)
Duração do casamento

6
1
2

V02264
-

Escalões de número de casamentos
-

2
-

´V00388
V01485

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Sexo (difusão)

6
1

V00705
V02271
-

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40
Modalidades do divórcio
-

2
4
-

´V00388
V00411
V02271
-

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Duração do casamento
Modalidades do divórcio
-

6
2
4
-

´V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

V00705
V00411
-

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40
Duração do casamento
-

2
2
-

´V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

V00705
V00411
-

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40
Duração do casamento
-

2
2
-

V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

do cônjuge feminino, Grupo
etário do cônjuge masculino e
Escalão de número de filhos;
Anual

8328

8329

8330

8331

8332

10078

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Duração do
casamento anterior e Escalão
de número de filhos; Anual
Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Modalidades
(divórcio) e Escalão de número
de filhos; Anual
Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Condição
perante o trabalho do cônjuge
feminino e Condição perante o
trabalho do cônjuge masculino;
Anual

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Profissão do
cônjuge feminino e Profissão do
cônjuge masculino; Anual

pessoas de sexo
oposto - N.º)

1485

1485

1485

1485

Casamentos dissolvidos por
divórcio (entre pessoas de sexo
oposto - N.º) por Nível de
escolaridade mais elevado
completo do cônjuge feminino
e Nível de escolaridade mais
elevado completo do cônjuge
masculino; Anual

1485

Casamentos dissolvidos por

10857

16-032006

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

16-032006

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

16-032006

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

16-032006

16-032006

07-08-

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)

Casamentos
dissolvidos por
divórcio (entre
pessoas de sexo
oposto - N.º)
Casamentos

8706

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge feminino

8705

20-10-2010

Grupo etário do cônjuge masculino

8718
190

21-10-2010
03-08-2005

Escalão de número de filhos
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

1486
8718
190

16-03-2006
21-10-2010
03-08-2005

Duração do casamento anterior
Escalão de número de filhos
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

8717
8718
190

21-10-2010
21-10-2010
03-08-2005

Modalidades (divórcio)
Escalão de número de filhos
Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

20-10-2010

Condição perante o trabalho do cônjuge
feminino

8708

20-10-2010

Condição perante o trabalho do cônjuge
masculino

190

03-08-2005

Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

8709

20-10-2010

Profissão do cônjuge feminino

8710

20-10-2010

Profissão do cônjuge masculino

190

03-08-2005

Período de referência dos dados

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

30-12-2010

Nível de escolaridade mais elevado
completo do cônjuge feminino

9232

30-12-2010

Nível de escolaridade mais elevado
completo do cônjuge masculino

190

03-08-2005

Período de referência dos dados

8707

9231

V00705

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40

2

V00705
V02270
-

Escalões de idades (<20;>=75;
ignorado) - variante 40
Escalões do número de filhos
-

2
3
-

´V00388
V00411
V02270
-

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Duração do casamento
Escalões do número de filhos
-

6
2
3
-

´V00388
V02271
V02270
-

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)
Modalidades do divórcio
Escalões do número de filhos
-

6
4
3
-

´V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

V02254

Condição perante o trabalho - variante
6

3

V02254
-

Condição perante o trabalho - variante
6
-

3
-

´V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

V02206

CNP 94 (total, 1º nível, nr) - variante 5

2

V02206
-

CNP 94 (total, 1º nível, nr) - variante 5
-

2
-

´V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

V01769

Níveis de educação - variante 25

2

V01769
-

Níveis de educação - variante 25
-

2
-

divórcio (N.º) por Local de
última residência da família e
Modalidade do casamento;
Anual

2012

dissolvidos por
divórcio (N.º)

2193

25-07-2006

Local de última residência da família

9673

29-11-2011

Modalidade do casamento

´V00388

NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS
I, II, III, CC, FR, Ignorado, Estrangeiro)

6

V02496

Modalidades do casamento

2

IX. CONCEITOS
Código

Designação

Definição

3376
Afinidade
379
Divórcio
164
Casamento
219

Separação Legal de Pessoas e Bens

169

Duração do Casamento

336

Apoio Judiciário

Vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro (por exemplo, cunhados).
Dissolução legal e definitiva do vínculo do casamento em vida dos cônjuges, a requerimento
de um contra o outro (divórcio sem consentimento de um dos cônjuges) ou de ambos (divórcio
por mútuo consentimento), conferindo a cada um o direito de voltar a casar.

Contrato celebrado entre duas pessoas que pretendem constituir família mediante uma
plena comunhão de vida, nos termos da legislação em vigor.
NOTA: O casamento pode celebrar-se entre pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo.
Alteração da vida familiar dos cônjuges, por decisão legal, cessando os deveres de
coabitação e assistência, mas mantendo-se o vínculo do casamento.
Período de anos completos contados entre a celebração do casamento e a verificação de um
facto de referência. Os factos de referência podem ser: nascimento de um filho, morte de
um dos cônjuges, divórcio, data de observação, etc.
Benefício concedido aos carenciados economicamente e que compreende a dispensa, total
ou parcial, de taxa de justiça e demais encargos com o processo, o diferimento do
pagamento da taxa de justiça e demais encargos com o processo, e a nomeação e
pagamento de honorários de patrono ou, em alternativa, pagamento de honorários do
patrono escolhido pelo requerente.

1456
Condição perante o trabalho
167

Situação do indivíduo perante a atividade económica no período de referência podendo ser
considerado ativo ou inativo.

Divorciado

Situação de estado civil de toda a pessoa que obteve a decisão de dissolução legal e
definitiva do vínculo de casamento.

Estado Civil

Situação jurídica da pessoa composta pelo conjunto das qualidades definidoras do seu
estado pessoal face às relações familiares, que constam obrigatoriamente do registo civil.
Compreende as seguintes situações: a) Solteiro; b) Casado; c) Viúvo; d) Divorciado.

174

180

Idade

Intervalo de tempo que decorre entre a data do nascimento (dia, mês e ano) e as 0 horas da
data de referência. A idade é expressa em anos completos, salvo se tratar de crianças com
menos de 1 ano, devendo nestes casos ser expressa em meses, semanas ou dias completos.

Nacionalidade

Cidadania legal da pessoa no momento de observação; são consideradas as nacionalidades
constantes no bilhete de identidade, no passaporte, no título de residência ou no certificado
de nacionalidade apresentado. As pessoas que, no momento de observação, tenham
pendente um processo para obtenção da nacionalidade, devem ser consideradas com a
nacionalidade que detinham anteriormente.

Naturalidade

Considera-se naturalidade o local do nascimento ou o local da residência habitual da mãe à
data do nascimento. Para determinados fins estatísticos deve-se considerar
preferencialmente o local da residência habitual da mãe à data do nascimento.

Nível de
Escolaridade

Nível ou grau de ensino mais elevado que o indivíduo concluiu ou para o qual obteve
equivalência, e em relação ao qual tem direito ao respetivo certificado ou diploma.

198

201

3896
3817

Parentesco

É o vínculo que une duas pessoas, em consequência de uma delas descender da outra ou de
ambas procederem de um progenitor comum.

Profissão

Ofício ou modalidade de trabalho, remunerado ou não, a que corresponde um determinado
título ou designação profissional, constituído por um conjunto de tarefas que concorrem
para a mesma finalidade e que pressupõem conhecimentos semelhantes.

2394

2649

Residência principal/habitual

Um ramo de actividade agrupa as unidades de actividade económica ao nível local que
exercem uma actividade económica idêntica ou similar. Ao nível mais pormenorizado de
classificação, um ramo de actividade compreende o conjunto das UAE locais inseridas numa
mesma classe (4 dígitos) da NACE Rev.1 e que exercem, por conseguinte, a mesma
actividade, tal como definida na NACE Rev.1.
Alojamento que constitui a residência de pelo menos um agregado familiar durante a maior
parte do ano, ou para onde um agregado tenha transferido a totalidade ou maior parte dos
seus haveres.

Situação na
profissão

Relação de dependência ou independência de um indivíduo activo no exercício da profissão,
em função dos riscos económicos em que incorre e da natureza do controlo que exerce na
empresa.

Ramo de Actividade
3642

2405

X. CLASSIFICAÇÕES
Código
(versão)
V00318
V00388
V00411
V00705
V01485
V01769
V02206
V02254
V02264
V02270
V02271
V02496

Designação (versão)
Forma de Celebração do Casamento
NUTS 2002 completa (Total, PT, NUTS I, II, III, CC, FR, Ignorado,
Estrangeiro)
Duração do casamento
Escalões de idades (<20;>=75; ignorado) - variante 40
Sexo (difusão)
Níveis de educação - variante 25
CNP 94 (total, 1º nível, nr) - variante 5
Condição perante o trabalho - variante 6
Escalões de número de casamentos
Escalões do número de filhos
Modalidades do divórcio
Modalidades do casamento

Sigla

Tabela Tribunais Judiciais/Conservatórias Registo Civil

XI. SIGLAS E ABREVIATURAS
Código

Designação

7082
4583
4193
4172
4201
4209
4203
4134
4226
4578
4229

INE/DES
DGPJ
MJ
INE
NUTS
ONU
OCDE
Eurostat
SEN
UO
SIGINE

Extensão

Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais/Serviço de Estatísticas Demográficas
Direção-Geral da Política de Justiça
Ministério da Justiça
Instituto Nacional de Estatística, I.P.
Nomenclatura Territorial para Fins Estatísticos
Organização das Nações Unidas
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico
Serviço de Estatística das Comunidades Europeias
Sistema Estatístico Nacional
Unidade Orgânica
Sistema de Informação de Gestão do INE
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