DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SOCIAIS
CONDIÇÕES DE VIDA

Partilha de recursos no seio do agregado doméstico
privado 2010

(Módulo integrado no Inquérito às Condições de Vida e Rendimento - ICOR)

DOCUMENTO METODOLÓGICO

2010

INTRODUÇÃO
No quadro do Regulamento Nº 1177/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Junho,
relativo às estatísticas do rendimento e das condições de vida na Comunidade (EU-SILC), preconiza-se a
produção anual e regular de dados transversais e longitudinais comparáveis sobre o rendimento e sobre
o nível e a composição da pobreza e da exclusão social aos níveis nacional e europeu. As áreas
temáticas abrangidas anualmente tomam o nome de áreas-alvo principais. Para o caso português, a
aplicação do Regulamento consubstancia-se na execução anual do Inquérito às Condições de Vida e
Rendimento desde 2004.
Para além disso, o Regulamento prevê a inquirição não periódica, ou, no máximo com periodicidade de
quatro anos, sobre áreas temáticas designadas como secundárias. Estas áreas registam apenas
características transversais e são definidas anualmente no contexto do Programa Estatístico Comunitário.
O módulo ICOR a aplicar em 2010, corresponde à sexta aplicação de uma área-secundária que elege
como tema a “partilha de recursos no seio do agregado doméstico”. O Grupo de trabalho do EUROSTAT
encarregue desta missão sublinha que a recolha desta informação permitirá obter um retrato mais
completo da pobreza/desigualdade e da distribuição do rendimento dentro do agregado, nomeadamente
no que diz respeito às crianças e às mulheres - subgrupos da população particularmente vulneráveis à
pobreza.
De acordo com o Relatório Género e Pobreza (2007), as metodologias baseadas no conceito de
rendimento equivalente partem do pressuposto que os rendimentos da família são equitativamente
repartidos por todos os seus membros, hipótese controversa e que não corresponde necessariamente à
realidade. De facto, a adopção da noção de agregado não evidencia as situações de pobreza ocultada de
alguns membros da família, nomeadamente daqueles que detêm tradicionalmente menor poder, como
sejam as mulheres e as crianças.
Assim, à semelhança do Módulo 2009 sobre a Privação Material, também o Módulo 2010 procura
aprofundar o carácter multidimensional do fenómeno da pobreza analisando as condições de vida e de
privação dos membros dos agregados com vista à obtenção de indicadores relacionados com a partilha e
a gestão dos recursos no seio do agregado ao nível do processo de distribuição do rendimento
(contribuições e benefícios) e do processo de tomada de decisão familiar (por género, nomeadamente em
situação de conjugalidade). Também serão recolhidos indicadores acerca da ocupação do tempo dos
membros do agregado.
Módulo ICOR 2010 – Partilha de recursos no seio do agregado doméstico privado

1

I - CARACTERIZAÇÃO GERAL

1. Código / Versão / Data
Código 123
Versão 1.0

2. Código SIGINE
Operação estatística enquadrada no Modelo CV0014 – Inquérito às Condições de Vida e Rendimento.

3. Designação
“Partilha de recursos no seio do agregado doméstico privado”, [módulo integrado no Inquérito às
Condições de Vida e Rendimento (ICOR) – 2010].

4. Área de actividade / Família de Actividades / Actividade estatística

Área de actividade

35 – Rendimento e Condições de Vida

Família de actividades

351 – Estatísticas do Rendimento e Condições de Vida

Actividade estatística

296 - Inquérito às Condições de Vida e Rendimento (ICOR)

5. Objectivos
Obter indicadores sobre a partilha de recursos no seio do agregado doméstico privado no que se refere:
- À afectação interna dos recursos (rendimentos e despesas, comuns e individuais);
- Ao processo de tomada de decisão familiar (por género, nomeadamente em situação de conjugalidade);
- À ocupação do tempo (deslocação entre casa e trabalho, actividades de lazer, tarefas domésticas e
cuidados prestados às crianças e a outros dependentes/familiares).

6. Descrição
A operação estatística, Partilha de recursos no seio do agregado doméstico privado é um inquérito
amostral de recolha directa através de entrevista assistida por registo simultâneo em computador (CAPI),
realizada no âmbito do Inquérito ao Rendimento e Condições de Vida 2010. Constitui uma operação
estatística não periódica.
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É recolhida informação sobre todos os agregados seleccionados (alojamentos familiares de residência
principal) e com entrevista conseguida no contexto do ICOR 2010, pelo que o âmbito geográfico
corresponde ao País.
•

Para as variáveis inquiridas ao nível do agregado doméstico privado, as entrevistas são
realizadas junto dos representantes familiares (residentes com idade igual ou superior a 16 anos
em 31 de Dezembro de 2009) que respondem ao Questionário do Agregado do ICOR 2010 e
que pertençam a agregados com um mínimo de dois indivíduos de idade igual ou superior a 16
anos.

•

Para as variáveis inquiridas ao nível do indivíduo, o modo de recolha dos dados é a entrevista
pessoal a todos os membros do agregado doméstico privado com idade igual ou superior a 16
anos em 31 de Dezembro de 2009 que vivam num agregado com um mínimo de duas pessoas
de idade igual ou superior a 16 anos. Cumulativamente, as questões M11 a M17 são
especificamente para indivíduos que vivam com um/a companheiro/a e as questões M7 e M16
são unicamente para indivíduos que vivam em agregados com crianças com menos de 16 anos
de idade. Em geral, não são aceites entrevistas proxy (ver ponto 25).

•

As questões do Módulo serão inquiridas no ICOR 2010 da seguinte forma:
o

Questões M1 a M3 – No questionário do Agregado (a seguir à A39).

o

Questões M4 e M17 – No questionário do Indivíduo (no final do questionário do
Indivíduo).

Todas as variáveis de observação consideram a situação à data da entrevista como o período de
referência.

7. Entidade Responsável
•

DES / CV
Técnico responsável:
nome: Eduarda Góis
telefone: 218 426 237
e-mail: eduarda.gois@ine.pt
fax: 21 842 63 78

8. Relacionamento com o EUROSTAT
•

Unit D-2: Living conditions and social protection

•

Técnico responsável:
nome: Pascal Wolff
telefone: + 352 4301 33660
e-mail: pascal.wolff@ec.europa.eu
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fax: + 352 4301 35 979

9. Financiamento
A operação estatística decorre de financiamento nacional (100%).

10. Enquadramento Legal
•

Regulamento (CE) n.º 646/2009 da Comissão, de 23 de Julho de 2009, que aplica o Regulamento
(CE) n.º 1177/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às estatísticas do rendimento e
das condições de vida na UE (EU-SILC) no que respeita à lista de 2010 das variáveis-alvo
secundárias relativas à partilha de recursos no seio do agregado doméstico privado.

•

Regulamento (CE) n.º 1177/2003, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Junho de 2003.

11. Obrigatoriedade de resposta
SEN – Sim
EUROSTAT - Sim

12. Tipo de Operação Estatística
Inquérito amostral

13. Tipo de Fonte(s) de Informação
Directa

14.Periodicidade de realização da operação
Não Periódica

15. Âmbito Geográfico da operação
País

16. Utilizadores da Informação
•

Internos (ao SEN)
INE/DES

•

Comunitários e Internacionais
União Europeia
Instituições da UE – Comissão Europeia – Serviço de Estatística das Comunidades
Europeias (EUROSTAT)
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Os utilizadores indicados fazem uso da totalidade da informação disponível (após tratamento de
confidencialidade) no quadro dos Regulamentos (CE) 322/97 de 17 de Fevereiro, do Conselho;
1588/90 de 11 de Junho, do Conselho, 1177/2003, de 16 de Junho de 2003, do Parlamento
Europeu e do Conselho; e, Regulamento (CE) n.º 646/2009 de 23 de Julho, da Comissão
Europeia.

17. Data de início / fim
1 de Janeiro de 2010 a 15 de Dezembro de 2011

18. Produtos
•

Padrão de Qualidade: 18 meses após o final do período de recolha

•

Produtos a disponibilizar: ficheiro de microdados anonimizado em SPSS.

•

Designação: Dados incluídos nos ficheiros P e H de 2010, conforme Regulamento (CE) n.º
646/2009, de 23 de Julho, da Comissão Europeia.
Tipo: Ficheiro de microdados
Periodicidade de disponibilização: Não periódica
Nível geográfico: País
Tipo de disponibilização: Por regulamento
Tipos de Utilizador: Serviço de Estatísticas das Comunidades Europeias (EUROSTAT);
Interno – DES.
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II - CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA

19. População
Universo: conjunto de indivíduos que vivam em agregados domésticos privados, com um
mínimo de dois indivíduos de idade igual ou superior a 16 anos e que, no período de
referência, residam no território nacional.
Universo de Referência: conjunto de indivíduos que vivam em agregados com um mínimo de
dois indivíduos de idade igual ou superior a 16 e que residam em alojamentos familiares de
residência principal.

20. Base de Amostragem
Amostra-Mãe – base de amostragem constituída por alojamentos familiares e que foi seleccionada a
partir dos dados do Recenseamento da População e Habitação de 2001 (Censos 2001), facto pelo
qual se designa por AM-2001.
Para mais informações sobre a AM-2001 deverá ser consultado o documento “Metodologia da
Amostra-Mãe 2001”.

21. Unidades Amostrais
Alojamento familiar de residência principal / habitual

22. Unidades de Observação e Análise
Agregados domésticos privados
Indivíduos

23. Desenho da Amostra
•

•

Características da Amostra:
-

Tipo de amostragem: Probabilística

-

Tipo de dados: Transversal

Metodologia para dimensionamento e selecção da amostra
A amostra do Módulo 2010 é coincidente com a amostra do ICOR 2010, sendo que o
dimensionamento deste último é efectuado a nível nacional de forma a garantir dimensões
mínimas efectivas da amostra nas componentes transversais e longitudinais conforme o
Regulamento (CE) N.º 1177/2003 de 16 de Junho (ver documento metodológico do ICOR).
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A amostra foi seleccionada a partir da Amostra-Mãe introduzindo-se uma nova etapa no
processo de selecção. Assim, as unidades da última etapa correspondem aos alojamentos
familiares de residência principal. Dentro destas unidades não se realiza qualquer amostragem,
dado que se visa recolher informação acerca de todos os agregados que aí tenham a sua
residência principal.

•

Software utilizado: SAS

24. Desenho do Questionário
•

Metodologia seguida para o desenho do questionário: segue o delineado para as variáveis de
apuramento, no regulamento específico em que se enquadra (Regulamento (CE) n.º 646/2009
de 23 de Julho), e o protótipo de variáveis de observação/questões propostas pelo Eurostat “EUSILC Module 2010: Description of Secondary Target Variables and Corresponding
Questionnaire”.

•

Tempo médio para preenchimento do questionário: Não avaliado.

•

Testes efectuados ao questionário: não foram realizados testes.

25. Recolha de Dados
Todas as variáveis de observação consideram a situação à data da entrevista como o período de
referência.
•

Período de Recolha: Maio a Julho de 2010.

•

Contacto inicial: carta de aviso, no âmbito da vaga 2010 do ICOR, que se processa até à 2ª semana
antes do início da recolha.

•

Recolha de Dados: Entrevista Directa com Computador (CAPI), podendo, a título excepcional,
efectuar-se através de Entrevista Directa sem Computador, quando a ausência de meios técnicos o
justificar e, como último recurso, a entrevista telefónica.

•

Insistências/Tratamento de recusas: Insistência pessoal pelo entrevistador quando da entrevista,
procurando cativar o entrevistado para os benefícios dos resultados do inquérito; insistência
telefónica, ou, em última instância, pessoal pelo supervisor quando se verifica que o contacto inicial
pelo entrevistador não foi bem sucedido.

•

Critério utilizado para o fecho do questionário: Data de finalização do trabalho de campo.
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•

Possibilidade de inquiridos Proxy: devido às características da informação a recolher, só são
permitidas entrevistas pessoais (a título excepcional, entrevistas por procuração para pessoa
temporariamente ausente ou incapacitada).

•

Utilização de incentivos: não aplicável

•

Disponibilização de apoio aos respondentes: os entrevistadores recebem formação com vista à
habilitação para a prestação de todos os esclarecimentos e resposta a dúvidas; caso necessário, é
indicado um contacto institucional.

•

Formação aos entrevistadores: A formação desenvolve-se em cadeia, atendendo a que os vários
intervenientes na recolha de informação têm perfis e funções diferenciadas, e ocorre em duas fases,
sendo a primeira ministrada pelo responsável técnico do DES/CV à equipa técnica afecta ao projecto
do DRI/IE (Coordenação Nacional, Coordenação Regional), do SREA – Serviço Regional de
Estatística dos Açores e da DREM – Direcção Regional de Estatística da Madeira; numa segunda
fase, os responsáveis técnicos dos Centros de Recolha do DRI/SIE, do SREA e da DREM ministram
a formação aos supervisores e entrevistadores dos respectivos Centros de Recolha. A formação,
com duração de dois dias, tem por finalidade a apresentação do inquérito, seus objectivos e base
conceptual, através de suporte visual (apresentação gráfica em power point), escrito (Manual do
Entrevistador), e apresentação da aplicação informática que suporta a recolha de dados.

•

Manual do Entrevistador (a elaborar no quadro do calendário aprovado).
Captura de Dados

•

Entrada de dados: Digitação

•

Codificação: Automática

•

Software utilizado: BLAISE

26. Tratamento de dados
•

Validações: ver Anexo 1 - Regras_PR.xls; as validações são aplicadas durante a recolha de dados
(Blaise) e durante a análise de consistência efectuada na base de dados resultante do processo de
compilação desses dados (SPSS e SAS).

27. Tratamento de não respostas
•

Tratamento de não respostas totais: por reponderação e de acordo com o estabelecido para o ICOR transversal.
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•

Tratamento de não respostas parciais: não previsto.

•

Software utilizado: SAS

28. Estimação e obtenção de resultados
•

Estimadores utilizados: – ver Documento metodológico do ICOR.

•

Software utilizado: SAS; SPSS

29. Séries Temporais
•

Não aplicável

30. Confidencialidade dos dados
•

O segredo estatístico é assegurado através da supressão da identificação pessoal, das variáveis
usadas na selecção da amostra e das associadas ao trabalho de campo, para além da utilização de
top/bottom coding e grouping em diversas variáveis, para eliminação do risco de identificação com
vista à obtenção de microdados anonimizados.

•

Software Utilizado: tau-ARGUS (trabalho assegurado pelo EUROSTAT).

31. Avaliação da Qualidade Estatística

Precisão
Erros não devidos à amostragem
•

Reinquirição - Não prevista.

•

Recodificação - Não prevista.

Erros de amostragem
•

Estimação da variância
-

Tipo de estimador utilizado – ver documento metodológico do ICOR

-

Software utilizado - SAS

Coerência
Não aplicável

32. Recomendações Nacionais e Internacionais
•

Regulamento (CE) n.º 646/2009 da Comissão das Comunidades Europeias, de 23 de Julho.
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III – CONCEITOS
Código : 159
Designação : AGREGADO DOMÉSTICO PRIVADO
Definição : Conjunto de pessoas que residem no mesmo alojamento e cujas despesas fundamentais ou
básicas (alimentação, alojamento) são suportadas conjuntamente, independentemente da existência ou
não de laços de parentesco; ou a pessoa que ocupa integralmente um alojamento ou que, partilhando-o
com outros, não satisfaz a condição anterior.
Notas : Os hóspedes com pensão alimentar, os casais residindo com os pais e os filhos/hóspedes, bem
como outras pessoas, são incluídos no agregado doméstico privado, desde que as despesas
fundamentais ou básicas (alimentação, alojamento) sejam, habitualmente, suportadas por um orçamento
comum. São ainda considerados como pertencentes ao agregado doméstico privado o(a)s empregados
domésticos que coabitem no alojamento.
Código : 2817
Designação : BENS DE CONSUMO DURADOURO
Definição : Bens duradouros adquiridos pelas famílias para consumo final (ou seja, aqueles que não são
utilizados pelas famílias como reservas de valor ou por empresas não constituídas em sociedades
pertencentes a famílias para fins produtivos).
Código : 6970
Designação : CONTA BANCÁRIA À ORDEM
Definição : Conta movimentada pelo titular que pode dispor a todo o momento do seu dinheiro,
conservando a disponibilidade total para requer o seu reembolso.
Notas : Permite aos titulares fazer directamente transferências e pagamentos. Entre os serviços
normalizados oferecidos pelas contas à ordem contam-se a caderneta de cheques, a possibilidade de
ordens pendentes, débitos directos e pagamentos através de um cartão de débito. Uma conta de
poupança não é uma conta-corrente, se não dispuser dessas possibilidades.
Código : 2475
Designação : EMPRÉSTIMOS
Definição : Activos financeiros criados quando os credores cedem fundos aos devedores, quer
directamente, quer através de mediadores e que podem estar comprovados por documentos não
negociáveis ou não estar comprovados por quaisquer documentos. Em geral os empréstimos
caracterizam-se pelos aspectos seguintes: a) As condições que regem um empréstimo ou são fixadas
pela sociedade financeira que o concede ou negociadas entre o mutuante e o mutuário directamente ou
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através de um intermediário; b) A iniciativa relativa a um empréstimo parte normalmente do mutuário; c)
Um empréstimo é uma dívida incondicional ao credor que tem de ser reembolsada no vencimento e sobre
a qual são cobrados juros.
Código : 3632
Designação : MEMBRO DO AGREGADO DOMÉSTICO PRIVADO
Definição : Todo o indivíduo residente no alojamento que participa no orçamento comum e não tem outra
morada, mesmo que se encontre ausente por um período inferior a 6 meses.
Notas : consideram-se nestas condições, todos os indivíduos habitualmente residentes no alojamento e
presentes no período de observação; todos os indivíduos temporariamente ausentes desde que, façam
despesas a cargo do mesmo e/ou contribuam para o orçamento comum e se encontrem internados em
estabelecimentos de saúde, prisionais, de reabilitação, entre outros, em viagem, a trabalhar ou estudar
noutra localidade, com estadias frequentes no agregado; os empregados domésticos internos; não os
emigrantes, os hóspedes sem pensão alimentar e os estrangeiros que se encontrem no agregado por um
período limitado e tenham o seu agregado noutro país.
Código : 7418
Designação : OCUPAÇÃO DO TEMPO
Definição : Tempo gasto pelos indivíduos na realização das suas actividades diárias e que se distribui
por seis actividades básicas: o trabalho produtivo/estudos, o trabalho doméstico, as deslocações, as
refeições e os cuidados pessoais, o tempo livre e o tempo dedicado a dormir.
Notas : i) o trabalho produtivo inclui o tempo gasto na profissão principal e secundária e actividades
relacionadas, nos intervalos e deslocações durante as horas de trabalho, na procura de emprego e com
os estudos (na e fora da escola); ii) o trabalho doméstico inclui as tarefas domésticas, cuidados prestados
a crianças e adultos, jardinagem, cuidados com os animais, construção e reparações domésticas, assim
como compras, serviços e gestão do orçamento e actividades do agregado; iii) as deslocações incluem as
viagens necessárias para realizar e estabelecer a ligação entre as diversas actividades, com excepção
das viagens durante as horas de trabalho; iv) as refeições e os cuidados pessoais incluem as refeições
principais bem como as pequenas refeições intercalares (entre as quais a ingestão de bebidas), o acto de
vestir, a higiene pessoal, a maquilhagem, fazer a barba, a actividade sexual e os cuidados de saúde
pessoais; v) o tempo livre inclui todas as restantes actividades, ou seja, trabalho voluntário e reuniões,
ajuda a outros agregados, actividades de socialização e entretenimento, desportos e actividades ao ar
livre, passatempos e jogos, leitura, ver televisão, descanso ou ócio, bem como o tempo gasto em outras
actividades não específicas.
Fontes : Eurostat. European Time Use Survey: How is the time of Europeans distributed? Differences
between women and men, 2004
Área Temática : DEMOGRAFIA
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Código : 2599
Designação : POUPANÇA
Definição : Parte do rendimento nacional disponível que não é afectada à despesa de consumo final. A
poupança nacional bruta (ou líquida) é igual à soma das poupanças brutas (ou líquidas) dos diversos
sectores institucionais.
Código : 4337
Designação : PROXY
Definição : Pessoa que responde no lugar do respondente efectivo.
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IV - CLASSIFICAÇÕES
V02095 - Modo de tratamento dos rendimentos do agregado (questão M1)
V02096 - Responsabilidade pela gestão financeira do agregado (questão M2)
V02097 - Escala de proporção do rendimento individual (questão M4)
V00683 - Tipologia sim/não (não sabe) - variante 1 (questão M5)
V02098 – Frequência da tomada de decisões (1) (questão M7)
V02099 - Escala de tomada de decisões no agregado doméstico (1) (questão M12,
M16 e M17)
o V02100 - Escala de tomada de decisões no agregado doméstico (2) (questão M13
e M14)
o V02101 - Escala de tomada de decisões no agregado doméstico (3) (questão
M15)
o V02591 – Frequência da tomada de decisão (2) (questão M6)
o
o
o
o
o
o

V - VARIÁVEIS
33. Variáveis de Observação

Ver Anexo 2.

34. Variáveis Derivadas
Não aplicável.

35. Informação a disponibilizar
Os indicadores a disponibilizar serão definidos futuramente, em acordo com o EUROSTAT e em
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 646/2009, de 23 de Julho de 2009, Comissão das
Comunidades Europeias.

VI - SUPORTES DE RECOLHA

36. Questionário
•

Unidade inquirida: Agregado doméstico privado; indivíduos.

•

Instrumento de Notação nº 9968

37. Ficheiros
•

Não aplicável
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VII - ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS
•

ICOR - Inquérito às Condições de Vida e Rendimento

•

DES/CV – Departamento de Estatísticas Demográficas e Sociais/Condições de Vida

•

EUROSTAT - Serviço de Estatística das Comunidades Europeias

•

EU-SILC – European Union - Statistics on Income and Living Conditions

•

SEN - Sistema Estatístico Nacional

•

DMSI - Departamento de Metodologia e Sistemas de Informação

•

SAS - Statistical Analysis System

•

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences

•

AM-2001 – Amostra-Mãe 2001

•

SIGINE – Sistema de Informação de Gestão do INE

•

CAPI – Computer Assisted Personal Interview (Entrevista Presencial Assistida por Computador)

•

INE – Instituto Nacional de Estatística

•

CE – Comissão Europeia/Conselho Europeu

•

UE – União Europeia

•

DREM – Direcção Regional de Estatística da Madeira

•

SREA – Serviço Regional de Estatística dos Açores

•

DRI/IE – Departamento de Recolha de Informação/ Serviço de Inquéritos por Entrevista
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ANEXO 1

Percursos do Módulo ICOR2010
Nº

Questão

Percurso
A seguir à A39

1

PM1

2

PM2

PM1=1, 2, 3 ou 9

3

PM3_1

PM2=1 ou PM2=2

PM3_2
PM3_3
PM3_4
PM3_5

Representantes de agregados com o mínimo de 2 indivíduos de idade =>16 anos

PM3_1 e se o agregado tem 2 indivíduos com idade =>16 anos que participam na gestão das
finanças comuns do agregado
PM3_2 e se o agregado tem 3 indivíduos com idade =>16 anos que participam na gestão das
finanças comuns do agregado
PM3_3 e se o agregado tem 4 indivíduos com idade =>16 anos que participam na gestão das
finanças comuns do agregado
PM3_4 e se o agregado tem 5 indivíduos com idade =>16 anos que participam na gestão das
finanças comuns do agregado
No final do questionário do indivíduo

4

PM4

5

PM5

PM4

6

PM6

PM5

7

PM7

PM6 e que vivam em agregados com crianças com idade inferior a 16

8

PM8

PM6 ou PM7 e que trabalhem (I40=1, 2, 3 ou 4)

9

PM9

PM8

10

PM10

PM9

11

PM11

PM10 e que vivam com um/a companheiro/a (I16=1 ou 2 ou I17≠00)

12

PM12

PM11

13

PM13

PM12

14

PM14

PM13

15

PM15

PM14

16

PM16

PM15 e que vivam em agregados com crianças com idade inferior a 16 anos

17

PM17

PM16

Indivíduos que vivam em agregados com um mínimo de 2 indivíduos de idade =>16 anos

Regras de âmbito do Módulo ICOR2010
Nº

Questão

Condição a cumprir

1

PM1

PM1 Î {1,2,3,4, 9}

2

PM2

PM2 Î {1,2,3,4, 9}

3

PM3_1 a
PM3_5

PID-INE

4

PM4

PM4 Î {1,2,3,4,5,6, 9}

5

PM5

PM5 Î {1,2,9}

6

PM6

PM6. Î {1,2,3, 9}

7

PM7

PM7. Î {1,2,3, 9}

8

PM8

PM8. Î [0,99]

9

PM9

PM9. Î [0,99]

10

PM10

PM11. Î [0,99]

11

PM11

PM10. Î [0,97]

12

PM12

PM12 Î {1,2,3, 9}

13

PM13

PM13 Î {1,2,3,4, 9}

14

PM14

PM14 Î {1,2,3,4, 9}

15

PM15

PM15 Î {1,2,3,4,5, 9}

16

PM16

PM16 Î {1,2,3, 9}

17

PM17

PM17 Î {1,2,3, 9}

Regras de Coerência do Módulo ICOR2010
Nº

Questão

Ocorrência

1

M3_1

Se M3_1>0

2

M3_2

Se M3_2>0

3

M3_3

Se M3_3>0

4

M3_4

Se M3_4>0

5

M3_5

Se M3_5>0

6

M8

Se M8>28

Mensagem para o entrevistador
Confirme se o agregado tem pelo menos 1 indivíduo
com 16 e mais anos.
Confirme se o agregado tem pelo menos 2 indivíduos
com 16 e mais anos.
Confirme se o agregado tem pelo menos 3 indivíduos
com 16 e mais anos.
Confirme se o agregado tem pelo menos 4 indivíduos
com 16 e mais anos.
Confirme se o agregado tem pelo menos 5 indivíduos
com 16 e mais anos.
Confirme carga horária semanal excessiva

Observações

ANEXO 2

Partilha de recursos no seio do agregado doméstico privado
(módulo integrado no ICOR 2010)
Variáveis de observação
Questão

Designação

Domínio de
valores

Unidade Estatística

Classificação/ Versão

Nível
1

-

Unidade de medida

PM1

Regime de finanças do agregado doméstico privado

ADP

V02095 - Modo de tratamento dos
rendimentos do agregado (tabela 1)

PM2

Gestão das finanças comuns do agregado doméstico privado

ADP

V02096 - Responsabilidade pela gestão
financeira do agregado (tabela 2)

1

PM3_1 a PM3_5

Número de ordem dos indivíduos (de 1 a 5) que gerem ou colaboram na gestão das
finanças do agregado

ADP

-

-

Contínuo => [1, 20]

Não tem unidade de medida

PM3_1 a PM3_5

Número de identificação dos indivíduos (de 1 a 5) que gerem ou colaboram na
gestão das finanças do agregado

ADP

-

-

Texto

-

PM4

Proporção do rendimento individual que é mantido separado do orçamento comum
do agregado

Indivíduo

V02097 - Escala de proporção do rendimento
individual (tabela 3)

1

-

PM5

Acesso a uma conta bancária

Indivíduo

V00683 - Tipologia sim/não (não sabe) variante 1

1

-

PM6

Capacidade para decidir sozinho quanto às suas despesas em consumo próprio e às
suas actividades de lazer e hobbies

Indivíduo

V02098 - Escala de opinião 36 (sempre ou
quase sempre/ nunca ou quase nunca) (tabela
4)

1

-

PM7

Capacidade para decidir sozinho quanto às suas despesas destinadas a satisfazer
as necessidades das crianças (incluindo as respectivas semanadas/mesadas e
outras quantias avulsas)

Indivíduo

V02098 - Escala de opinião 36 (sempre ou
quase sempre/ nunca ou quase nunca) (tabela
4)

1

-

PM8

Tempo dedicado às descolcações entre casa e trabalho

Indivíduo

-

-

Contínuo => [0,99]

horas

PM9

Tempo dedicado a actividades de lazer

Indivíduo

-

-

Contínuo => [0,99]

horas

PM10

Tempo dedicado às tarefas domésticas, aos cuidados prestados às crianças e aos
cuidados prestados a outros dependentes

Indivíduo

-

-

Contínuo => [0,99]

horas

PM11

Duração da coabitação dos membros do casal

Indivíduo

-

-

Contínuo => [0,99]

anos

PM12

Tomada de decisão em relação às compras correntes

Indivíduo

V02099 - Escala de tomada de decisões no
agregado doméstico (1) (tabela 5)

1

-

PM13

Tomada de decisão em relação a compras de bens de consumo duradouro e de
mobiliário dispendiosos

Indivíduo

V02100 - Escala de tomada de decisões no
agregado doméstico (2) (tabela 6)

1

-

PM14

Tomada de decisões em relação a pedidos de empréstimo

Indivíduo

V02100 - Escala de tomada de decisões no
agregado doméstico (2) (tabela 6)

1

-

PM15

Tomada de decisões em relação à utilização das poupanças

Indivíduo

V02101 - Escala de tomada de decisões no
agregado doméstico (3) (tabela 7)

1

-

PM16

Tomada de decisão em relação a despesas importantes em benefício das crianças

Indivíduo

V02099 - Escala de tomada de decisões no
agregado doméstico (1) (tabela 5)

1

-

PM17

Tomada de decisões em geral

Indivíduo

V02099 - Escala de tomada de decisões no
agregado doméstico (1) (tabela 5)

1

-

PR2010-variáveis de observaçã

Page 1

Português
Tabela 1

Inglês
Tabela 1

Código

Designação

Código

Designação

1

Tratamos todos os rendimentos como recursos comuns

1

We treat all incomes as common resources

2

Tratamos alguns dos rendimentos como recursos comuns e os restantes como recursos individuais

2

We treat some incomes as common resources and the rest as private resources

3

Tratamos todos os rendimentos como recursos individuais do indíviduo que os recebe

3

We treat all incomes as private resources of the person receiving it

4

Não recebemos qualquer rendimento no agregado doméstico privado

4

We do not receive any income in the household

Tabela 2

Tabela 2

Código

Designação

Código

1

Um ou mais membros do agregado

1

2

Pelo menos um indivíduo dentro do agregado e pelo menos um indivíduo fora

2

do agregado

Designação
One or more household members

At least one person inside and at least one person outside the household is involved i
managing the common household finances

3

Nenhum indivíduo dentro do agregado e pelo menos um indivíduo fora do agregado

3

No person inside the household and at least one person outside the household is

4

O agregado não tem finanças comuns

4

There are no common household finances

involved in managing the common household finances

Tabela 3

Tabela 3

Código

Designação

Código

Designação

1

A totalidade do meu rendimento individual

1

All my personal income

2

Mais de metade do meu rendimento individual

2

More than half of my personal income

3

Cerca de metade do meu rendimento individual

3

About half of my personal income

4

Menos de metade do meu rendimento individual

4

Less than half of my personal income

5

Nenhuma parte do meu rendimento individual

5

None

6

O indivíduo não tem rendimento individual

6

The respondent has no personal income

Tabela 4
Código
1 Sempre ou quase sempre

Designação

Tabela 4
Código

Designação
1 Yes, always or almost always

2 Às vezes

2 Yes, sometimes

3 Nunca ou quase nunca

3 Never or almost never

Tabela 5

Tabela 5

Código

Designação

Código

Designação

1 Na maior parte das vezes, sou eu que decido

1 More me

2 Decidimos o mesmo número de vezes

2 Balanced

3 Na maior parte das vezes, é o meu companheiro/a que decide

3 More my partner

Tabela 6

Tabela 6

Código

Designação

Código

Designação

1

Na maior parte das vezes, sou eu que decido

1

More me

2

Decidimos o mesmo número de vezes

2

Balanced

3

Na maior parte das vezes, é o meu companheiro/a que decide

3

More my partner

4

Nunca foi necessário tomar este tipo de decisão

4

Never arisen

Tabela 7

Tabela 7

Código

Designação

Código

Designação

1

Na maior parte das vezes, sou eu que decido

1

More me

2

Decidimos o mesmo número de vezes

2

Balanced

3

Na maior parte das vezes, é o meu companheiro/a que decide

3

More my partner

4

Não temos poupanças (comuns)

4

We do not have (common) savings

5

Nunca foi necessário tomar este tipo de decisão

5

Never arisen

