
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN027_CVResp = 1) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ELSE

ENDIF
LOOP

DN001_Intro
Deixe-me apenas lembrá-lo(a) de que este questionário é voluntário e confidencial. As suas respostas serão
usadas apenas para estudos. Se não quiser responder a alguma pergunta, diga-me e avançaremos para a
seguinte. Agora vou começar por lhe fazer algumas perguntas sobre o seu passado.
1. Continuar

DN001a_Intro
Deixe-me apenas lembrá-lo(a) de que este questionário é voluntário e confidencial. As suas respostas serão
usadas apenas para estudos. Se não quiser responder a alguma pergunta, diga-me e avançaremos para a
seguinte. Na última entrevista fizemos-lhe algumas perguntas sobre a sua vida. Para encurtar a entrevista de
hoje, gostaríamos de referir respostas que já nos deu, em vez de lhe fazer novamente as mesmas perguntas.
Está de acordo?
1. Sim
5. Não

DN001b_Intro
Gostava de começar por lhe colocar algumas questões sobre a sua vida.
1. Continuar

IF MN101_Longitudinal = 0

DN042_Gender
OBSERVAÇÃO
IWER: Aponte o sexo do(a) respondente a partir da observação (perguntar se não tiver a certeza)
1. Masculino
2. Feminino

DN043_BirthConf
Só para confirmar: nasceu em [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]] [STR
(piYear)]?
1. Sim
5. Não

IF DN004_CountryOfBirth = a5

DN004_CountryOfBirth
Nasceu em Portugal (Continente, Açores ou Madeira)?
1. Sim
5. Não

DN005_OtherCountry
Em que país nasceu?

STRING



ENDIF

IF DN007_Citizenship = a5

ENDIF

IF DN010_HighestEdu = a97

ENDIF

DN006_YearToCountry
Em que ano veio viver para Portugal?
1875..2011

DN007_Citizenship
Tem nacionalidade portuguesa?
1. Sim
5. Não

DN008_OtherCitizenship
Qual é a sua nacionalidade?
STRING

DN009_WhereLived
Alguma vez viveu fora de Portugal Continental, Açores e Madeira?
1. Não (inclui estadia inferior a 6 meses)
2. Sim, num período superior a 6 meses e inferior a 2 anos
3. Sim, num período superior a 2 anos e inferior a 5 anos
4. Sim, num período superior a 5 anos

DN010_HighestEdu
Observe o cartão 2.
Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou?
1. Ensino Básico - 1º Ciclo
2. Ensino Básico - 2º Ciclo
3. Ensino Básico - 3º Ciclo
4. Ensino Secundário
5. Ensino Pós-Secundário
6. Ensino Superior Bacharelato
7. Ensino Superior Licenciatura
8. Ensino Superior Mestrado
9. Ensino Superior Doutoramento
95. Ainda não completou nenhum nível de ensino / a estudar
96. Nenhum
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)

DN011_OtherHighestEdu
Obteve outro nível de escolaridade ou certificado?
STRING

DN012_FurtherEdu
Observe o cartão 3.
Que níveis de ensino superior ou de formação profissional possui?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Escola de Educação de Infância ou Ensino Básico (ex- Magistério Primário)
2. Escola de Enfermagem
3. Escola Superior (militar, polícia, Piaget, etc.)
4. Instituto Politécnico
5. Universidade
6. Outro estabelecimento de ensino superior ou de formação profissional
95. Ainda a estudar no ensino superior ou em formação profissional
96. Nenhum
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)



ELSE

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (DN044_MaritalStatus = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF 97 IN DN012_FurtherEdu

ENDIF

DN013_WhichOtherEdu
Obteve outro nível de ensino superior ou de formação profissional?
STRING

DN041_YearsEdu
Quantos anos esteve a estudar a tempo inteiro sem ter outras actividades remuneradas?
IWER: Estudo a tempo inteiro
inclui: estágio escolar, trabalho prático, estudo orientado ou exames
exclui: trabalho a tempo inteiro, ensino em casa, ensino à distância, trabalho-ensino no local de trabalho, aulas
nocturnas, ensino vocacional privado em part-time, estudos a tempo parcial ou flexível no ensino superior, etc.

0..25

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

DN044_MaritalStatus
Desde a última entrevista, o seu estado civil alterou-se?
1. Sim, o estado civil alterou-se
5. Não, o estado civil não se alterou

IF DN014_MaritalStatus = a1

ENDIF
IF DN014_MaritalStatus.ORD = 2

ELSE

DN014_MaritalStatus
Observe o cartão 4.
Qual é o seu estado civil?
1. Casado(a), a viver com a(o) esposa(marido)
2. União de facto
3. Casado(a), a viver separado(a) da(o) esposa(marido)
4. Solteiro(a)
5. Divorciado(a)
6. Viúvo(a)

IF MN026_FirstResp = 1

ENDIF

DN015_YearOfMarriage
Em que ano casou?
1890..2011

DN016_YearOfPartnership
Desde que ano vive em união de facto?
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a3

ELSE

DN017_YearOfMarriage
Em que ano casou?
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a5



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((DN014_MaritalStatus = a3) OR (DN014_MaritalStatus = a5)) OR
(DN014_MaritalStatus = a6))

ENDIF

ELSE

ENDIF

DN018_DivorcedSinceWhen
Em que ano se divorciou?
IWER: Se se divorciou mais do que uma vez, insira o ano do último divórcio
1890..2011

IF DN014_MaritalStatus = a6

ENDIF

DN019_WidowedSinceWhen
Em que ano ficou [viúvo/viúva]?
IWER: Insira o ano da morte do(a) companheiro(a)
1890..2011

IF DN021_HighestEduPart = a97

ENDIF

DN020_AgePart
Em que ano nasceu [o seu/a sua/o seu/a sua/o seu/a sua] [ex-/ex-/último/última] [marido/esposa/marido
/esposa/marido/esposa]?
IWER: Anote o ano de nascimento do(a) marido (esposa) mais recente
1875..2011

DN021_HighestEduPart
Observe o cartão 2.
Qual o nível de escolaridade mais elevado que [o seu/a sua/o seu/a sua/o seu/a sua] [ex-/ex-/último/última]
[marido/esposa/marido/esposa/marido/esposa] completou?
1. Ensino Básico - 1º ciclo
2. Ensino Básico - 2º ciclo
3. Ensino Básico - 3º ciclo
4. Ensino Secundário
5. Ensino Pós-Secundário
6. Ensino Superior - Bacharelato
7. Ensino Superior - Licenciatura
8. Ensino Superior - Mestrado
9. Ensino Superior - Doutoramento
95. Ainda não completou nenhum nível de ensino / a estudar
96. Nenhum
97. Outro

DN022_OtherHighestEduPart
Que outro certificado ou nível de escolaridade obteve [o seu/a sua/o seu/a sua/o seu/a sua] [ex-/ex-/último
/última] [marido/esposa/marido/esposa/marido/esposa]?
STRING

DN023_FurtherEduPart
Observe o cartão 3.
Que níveis de ensino superior ou de formação profissional obteve [o seu/a sua/o seu/a sua/o seu/a sua]
[ex-/ex-/último/última] [marido/esposa/marido/esposa/marido/esposa]?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Escola de Educação de Infância ou Ensino Básico (ex- Magistério Primário)
2. Escola de Enfermagem
3. Escola Superior (militar, polícia, Piaget, etc.)
4. Instituto Politécnico
5. Universidade
6. Outro estabelecimento de ensino superior ou de formação profissional
95. Ainda a estudar no ensino superior ou em formação profissional



ENDIF
IF (SN IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF MN002_Person[1].MaritalStatus = a3

ENDIF

IF 97 IN DN023_FurtherEduPart

ENDIF

96. Nenhum
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)

DN024_WhichOtherEduPart
Que outro tipo de educação ou de formação profissional teve [o seu/a sua/o seu/a sua/o seu/a sua] [ex-/ex-
/último/última] [marido/esposa/marido/esposa/marido/esposa]?
STRING

DN025_LastJobPartner
Qual foi o último emprego que teve [o seu/a sua/o seu/a sua/o seu/a sua] [ex-/ex-/último/última]
[marido/esposa/marido/esposa/marido/esposa]? Forneça uma descrição exacta.
IWER: Por exemplo: não dizer "funcionário" mas "comerciante", não dizer "trabalhador" mas "mecânico". Para
os funcionários públicos, obter a designação oficial, por exemplo, "comandante de polícia" ou "professor
estagiário". Utilize apenas "dono(a) de casa" se a pessoa não tiver tido nenhuma ocupação.
STRING

DN040_PartnerOutsideHH
Tem um(a) companheiro(a) que não viva consigo?
1. Sim
5. Não

LOOP

ELSE

SN014_Privacy

IWER: As perguntas que se seguem devem ser respondidas pelo entrevistado, em privado. Se estiverem terceiros
presentes relembre-lhes que há perguntas de caracter privado que só podem ser respondidas pelo próprio.
Início de uma secção a que só o entrevistado pode responder. Não poderá ser solicitado o apoio de qualquer
representante deste. Se o entrevistado não for capaz de responder a estas perguntas pressione CTRL-K para
cada uma delas.
1. Não há necessidade desta clarificação, não há terceiros presentes
2. Explicado o caracter privado das questões, terceiros abandonaram a sala
3. Explicado o caracter privado das questões, terceiros permaneceram na sala.

SN001_Introduction
Agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a sua relação com outras pessoas. A maioria das pessoas fala com
outras sobre coisas boas ou más que lhe acontecem, problemas pelos quais estão a passar, ou preocupações
importantes que possam ter. Pensando nos últimos 12 meses, recorde quem são as pessoas com quem falou
frequentemente sobre coisas que lhe são importantes?
Nestas pessoas pode incluir a(o) sua(seu) esposa(marido), os seus filhos ou outros membros da família, mas
também amigos ou conhecidos, vizinhos, ou outras conhecidos, quando é o caso.
Refira essas pessoas pelos seus primeiros nomes.
1. Continuar

LOOP cnt:= 1 TO 6
ELSE

LOOP



ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

ENDIF

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore
Há mais pessoas (com quem fala frequentemente sobre coisas que lhe são importantes)?
IWER: Clique "1. Sim" se for óbvio que existem mais
1. Sim
5. Não

ELSE

ENDIFELSE

ENDIF

SN002_Roster
Refira o primeiro nome da pessoa com quem fala MAIS FREQUENTEMENTE sobre coisas que lhe são
importantes:
IWER: [Se R não é capaz de nomear nenhum membro da sua rede social, introduza 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship
Qual a relação de {SN002_Roster} consigo?
IWER: Perguntar se necessário: então esta pessoa é seu(sua)...
1. Marido(Esposa)/Companheiro(a)
2. Mãe
3. Pai
4. Sogra
5. Sogro
6. Madrasta
7. Padrasto
8. Irmão
9. Irmã
10. Filho(a)
11. Enteado(a)/filho(a) do seu(sua) companheiro actual
12. Genro
13. Nora
14. Neto(a)
15. Avô/avó
16. Tia
17. Tio
18. Sobrinha
19. Sobrinho
20. Outro parente
21. Amigo(a)
22. (Ex-)colega
23. Vizinho(a)
24. Ex-marido(Ex-mulher)/Ex-companheiro(a)
25. Padre ou outro clérigo
26. Terapeuta ou outro auxiliar profissional
27. Empregado(a) doméstico(a)/Prestador de cuidados de saúde ao domicílio
96. Nenhum destes

SN003a_AnyoneElse
Há (mais) alguém que seja muito importante para si por outra razão qualquer?
1. Sim
5. Não



IF SN003a_AnyoneElse = a1

IF SN003_AnyoneElse = RESPONSE

SN003_AnyoneElse
Indique-me, por favor, o nome da pessoa que também é importante para o(a) senhor(a) por qualquer outra
razão.
STRING

LOOP
ELSE

ENDIF
IF SN002a_NoMore = a1

ELSE

ENDIF

SN002a_NoMore
Há mais pessoas (com quem fala frequentemente sobre coisas que lhe são importantes)?
IWER: Clique "1. Sim" se for óbvio que existem mais
1. Sim
5. Não

ELSE

ENDIFELSE

SN002_Roster
Refira o primeiro nome da pessoa com quem fala MAIS FREQUENTEMENTE sobre coisas que lhe são
importantes:
IWER: [Se R não é capaz de nomear nenhum membro da sua rede social, introduza 991]
STRING

SN005_NetworkRelationship
Qual a relação de {SN002_Roster} consigo?
IWER: Perguntar se necessário: então esta pessoa é seu(sua)...
1. Marido(Esposa)/Companheiro(a)
2. Mãe
3. Pai
4. Sogra
5. Sogro
6. Madrasta
7. Padrasto
8. Irmão
9. Irmã
10. Filho(a)
11. Enteado(a)/filho(a) do seu(sua) companheiro actual
12. Genro
13. Nora
14. Neto(a)
15. Avô/avó
16. Tia
17. Tio
18. Sobrinha
19. Sobrinho
20. Outro parente
21. Amigo(a)
22. (Ex-)colega
23. Vizinho(a)
24. Ex-marido(Ex-mulher)/Ex-companheiro(a)
25. Padre ou outro clérigo
26. Terapeuta ou outro auxiliar profissional
27. Empregado(a) doméstico(a)/Prestador de cuidados de saúde ao domicílio
96. Nenhum destes



ENDIF
IF newRostercounter > 1

ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork > 0

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

SN004_n_InRoster

IWER: Verifique a lista por causa de eventuais duplicações (ou seja, clique 2 vezes numa das pessoas
repetidas para a remover da lista).
0. ^FLDefault[61]
^FLRoster[1]
^FLRoster[2]
^FLRoster[3]
^FLRoster[4]
^FLRoster[5]
^FLRoster[6]
^FLRoster[7]

LOOP cnt:= 1 TO 7

SN008_Intro_closeness
Agora gostaria de lhe fazer mais algumas perguntas sobre as pessoas que lhe são próximas.
1. Continuar

IF cnt < (Sizeofsocialnetwork + 1)

LOOP

IF FLRosterName <> ''
ELSE

ENDIF
IF NOT (SN006_NetworkProximity = a1)

SN005a_Gender

IWER: Atribua um código ao sexo de {FLRosterName} (perguntar se não tiver a certeza)
1. Masculino
2. Feminino

SN006_NetworkProximity
Observe o cartão 5.
Onde vive {FLRosterName}?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

SN007_NetworkContact
Durante os últimos doze meses, com que frequência contactou com {FLRosterName}, pessoalmente, por
telefone ou por correio?
IWER: Qualquer tipo de contacto, incluindo por exemplo e-mail, sms ou outros meios
1. Diariamente



ENDLOOP
ENDIF

ENDIF
IF Sizeofsocialnetwork = 0

ELSE

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF

ENDLOOP
LOOP

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

2. Várias vezes por semana
3. Cerca de uma vez por semana
4. Aproximadamente de duas em duas semanas
5. Cerca de uma vez por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca

IF FLRosterName <> ''

ENDIF

SN009_Network_Closeness
Quão próximo(a) se sente de {FLRosterName}?
IWER: Leia em alta voz
1. Pouco próximo(a)
2. Próximo(a)
3. Muito próximo(a)
4. Extremamente próximo(a)

SN017_Network_Satisfaction
Indicou que não tem ninguém com quem falar sobre assuntos importantes e que não há ninguém que seja
importante para o(a) senhor(a) por qualquer outro motivo. Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa que está
extremamente insatisfeito e em que 10 significa que está extremamente satisfeito, qual o seu grau de satisfação
com essa situação?
0..10

SN012_Network_Satisfaction
De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação com [relação que teve com a pessoa/relações que teve com
as pessoas] de quem acabámos de falar?
Responda numa escala de 0 a 10, sendo que 0 significa completamente insatisfeito e 10 significa
completamente satisfeito.
0..10

SN013_Non_proxy

IWER: Fim da secção em que nenhuma pessoa podia responder em nome do(a) entrevistado(a).
Quem respondeu às questões desta secção?
1. Respondente
2. Secção sem respostas (entrevista feita a um representante)

SN015_Who_present

IWER: CONFIRME: Quem estava presente durante esta secção de perguntas? Codifique todas as que se
apliquem.
1. Apenas o(a) respondente
2. Estava presente o(a) companheiro(a)
3. Estavam presentes filhos(as)
4. Outros



ENDIF
IF (DN IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF (MN101_Longitudinal = 0) OR (((((MN101_Longitudinal = 1) AND
(Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive
<> 0)) OR (Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5)) OR
(Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5))

ENDIF
LOOP

DN039_Intro2
Agora tenho algumas perguntas sobre os seus pais e irmãos.
1. Continuar

IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[1] <> a5

IF (MN017_FatherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
[A sua/O seu] {FL_DN026_2} [mãe/pai] ainda é viva(o)?
1. Sim
5. Não

DN027_AgeOfDeathParent
Que idade tinha [a sua/o seu] [mãe/pai] quando faleceu?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

DN029_JobOfParent10
Qual era o emprego [da sua/do seu] [mãe/pai] quando tinha 10 anos de idade?
Forneça uma descrição exacta.
IWER: Por exemplo: não dizer "funcionário" mas "comerciante", não dizer "trabalhador" mas "mecânico".
Para os funcionários públicos, obter a designação oficial, por exemplo, "comandante de polícia" ou
"professor estagiário". Utilize apenas "dona/o de casa" se a pessoa não tiver tido nenhuma ocupação.
STRING



ELSE
ENDLOOP

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent
Observe o cartão 5.
Onde vive [a sua/o seu] [mãe/pai]?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

DN032_ContactDuringPast12Months
Durante os últimos doze meses, com que frequência contactou com [a sua/o seu] [mãe/pai],
pessoalmente, por telefone ou por correio?
IWER: Qualquer tipo de contacto, incluindo por exemplo e-mail, sms ou mms
1. Diariamente
2. Várias vezes por semana
3. Cerca de uma vez por semana
4. Aproximadamente de duas em duas semanas
5. Cerca de uma vez por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

IF (MN019_FatherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP



IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
[A sua/O seu] {FL_DN026_2} [mãe/pai] ainda é viva(o)?
1. Sim
5. Não

DN027_AgeOfDeathParent
Que idade tinha [a sua/o seu] [mãe/pai] quando faleceu?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

DN029_JobOfParent10
Qual era o emprego [da sua/do seu] [mãe/pai] quando tinha 10 anos de idade?
Forneça uma descrição exacta.
IWER: Por exemplo: não dizer "funcionário" mas "comerciante", não dizer "trabalhador" mas "mecânico".
Para os funcionários públicos, obter a designação oficial, por exemplo, "comandante de polícia" ou
"professor estagiário". Utilize apenas "dona/o de casa" se a pessoa não tiver tido nenhuma ocupação.
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

DN030_LivingPlaceParent
Observe o cartão 5.
Onde vive [a sua/o seu] [mãe/pai]?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

DN032_ContactDuringPast12Months
Durante os últimos doze meses, com que frequência contactou com [a sua/o seu] [mãe/pai],



ENDIF
IF Preload.PRELOAD_DN026_NaturalParentAlive[2] <> a5

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

ENDIF

pessoalmente, por telefone ou por correio?
IWER: Qualquer tipo de contacto, incluindo por exemplo e-mail, sms ou mms
1. Diariamente
2. Várias vezes por semana
3. Cerca de uma vez por semana
4. Aproximadamente de duas em duas semanas
5. Cerca de uma vez por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

IF (MN016_MotherinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 1)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

DN026_NaturalParentAlive
[A sua/O seu] {FL_DN026_2} [mãe/pai] ainda é viva(o)?
1. Sim
5. Não

DN027_AgeOfDeathParent
Que idade tinha [a sua/o seu] [mãe/pai] quando faleceu?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?



ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR
((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ENDIF
ENDIF

18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

DN029_JobOfParent10
Qual era o emprego [da sua/do seu] [mãe/pai] quando tinha 10 anos de idade?
Forneça uma descrição exacta.
IWER: Por exemplo: não dizer "funcionário" mas "comerciante", não dizer "trabalhador" mas "mecânico".
Para os funcionários públicos, obter a designação oficial, por exemplo, "comandante de polícia" ou
"professor estagiário". Utilize apenas "dona/o de casa" se a pessoa não tiver tido nenhuma ocupação.
STRING

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent
Observe o cartão 5.
Onde vive [a sua/o seu] [mãe/pai]?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

DN032_ContactDuringPast12Months
Durante os últimos doze meses, com que frequência contactou com [a sua/o seu] [mãe/pai],
pessoalmente, por telefone ou por correio?
IWER: Qualquer tipo de contacto, incluindo por exemplo e-mail, sms ou mms
1. Diariamente
2. Várias vezes por semana
3. Cerca de uma vez por semana
4. Aproximadamente de duas em duas semanas
5. Cerca de uma vez por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil



ELSE
ENDLOOP

ELSE

ENDIF

ENDIF

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

IF (MN018_MotherinLawinHH = a5) AND (MN026_FirstResp = 0)

LOOP

IF ((piIndex = 1) AND (Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0)) OR ((piIndex = 2) AND
(Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0))

ELSE

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF ((Sec_SN.SN903_FatherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 2)) OR

IF DN026_NaturalParentAlive = a5

ELSE

ENDIF

DN026_NaturalParentAlive
[A sua/O seu] {FL_DN026_2} [mãe/pai] ainda é viva(o)?
1. Sim
5. Não

DN027_AgeOfDeathParent
Que idade tinha [a sua/o seu] [mãe/pai] quando faleceu?
10..120

IF (DN026_NaturalParentAlive = a1) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

DN028_AgeOfNaturalParent
Que idade tem [a sua/o seu] [mãe/pai] agora?
18..120

DN029_JobOfParent10
Qual era o emprego [da sua/do seu] [mãe/pai] quando tinha 10 anos de idade?
Forneça uma descrição exacta.
IWER: Por exemplo: não dizer "funcionário" mas "comerciante", não dizer "trabalhador" mas "mecânico".
Para os funcionários públicos, obter a designação oficial, por exemplo, "comandante de polícia" ou
"professor estagiário". Utilize apenas "dona/o de casa" se a pessoa não tiver tido nenhuma ocupação.
STRING



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

((Sec_SN.SN904_MotherInSocialNetwork = 0) AND (piIndex = 1))

ELSE

ENDIF

IF DN026_NaturalParentAlive = a1

ENDIF

IF DN030_LivingPlaceParent > a1

ENDIF

DN030_LivingPlaceParent
Observe o cartão 5.
Onde vive [a sua/o seu] [mãe/pai]?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

DN032_ContactDuringPast12Months
Durante os últimos doze meses, com que frequência contactou com [a sua/o seu] [mãe/pai],
pessoalmente, por telefone ou por correio?
IWER: Qualquer tipo de contacto, incluindo por exemplo e-mail, sms ou mms
1. Diariamente
2. Várias vezes por semana
3. Cerca de uma vez por semana
4. Aproximadamente de duas em duas semanas
5. Cerca de uma vez por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

DN033_HealthParent
Como descreveria a saúde [da sua/do seu] [mãe/pai]? Diria que é
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Débil

IF MN101_Longitudinal = 0



ENDIF
IF (CH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDLOOP

ENDIF
IF (DN034_AnySiblings = a1) OR (((Preload.PRELOAD_DN036_HowManyBrothersAlive <> 0) OR
(Preload.PRELOAD_DN037_HowManySistersAlive <> 0)) OR (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1))

ENDIF

IF Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 0

ENDIF
IF (Sec_SN.SN905_SiblingInSocialNetwork = 1) OR (DN034_AnySiblings = a1)

ENDIF

DN034_AnySiblings
Tem ou teve irmãos ou irmãs?
IWER: Incluir irmãos ou irmãs não biológicos(as)
1. Sim
5. Não

DN035_OldestYoungestBetweenChild
No que se refere aos irmãos, era o(a) filho(a) mais velho(a), o(a) mais novo(a), ou estava no meio?
1. O(A) mais velho(a)
2. O(A) mais novo(a)
3. No meio

DN036_HowManyBrothersAlive
Quantos irmãos do sexo masculino tem ainda vivos?
IWER: Incluir os não biológicos
0..20

DN037_HowManySistersAlive
E quantas irmãs tem ainda vivas?
IWER: Incluir as não biológicas
0..20

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

IF CH001_NumberOfChildren > 0

CH001_NumberOfChildren
Agora vou-lhe fazer algumas perguntas sobre os seus filhos. Quantos filhos vivos tem? Considere todos os filhos
biológicos, bem como crianças adoptadas, que criou e enteados [incluindo os do/incluindo os da/incluindo os
do/incluindo os da] [seu marido/sua esposa/seu companheiro/sua companheira].
IWER: Enteado(a) = filho(a) de uma relação anterior do esposo(a)
Adoptada = criança que é colocada no seio familiar do R, e da qual R é legalmente nomeado pai/mãe através de
adopção
Criança que criou = criança à guarda de R, da qual ele é o tutor
0..20

CH201_ChildByINTRO
Uma listagem do(a)s filho(a)s de que falámos [hoje/hoje ou numa entrevista anterior] aparece agora no meu
ecrã.
Alguns/Algumas do(a)s seus/suas filho(a)s poderão estar listado(a)s em duplicado, outro(a)s podem não estar
indicado(a)s ou pode haver informação em falta ou errada.

Gostava de ver esta listagem consigo e confirmar se a informação está correcta e completa.
1. Continuar

CH201_ChildByEnum



TABLE BCH.TChild

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Preload.PreloadedChildren[cnt].Kidcom <> EMPTY

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados [((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles
de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças
que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN)
+ ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a)
a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles
de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de]
1. Sim
5. Não

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados [((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles
de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi
mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles
de]
1. Sim
5. Não

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados [((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles
de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ENDIF

IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi
mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles
de]
1. Sim
5. Não

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual é o primeiro nome [correcto] do(a) seu(sua) filho(a)?
IWER: Por favor insira/confirme o primeiro nome
STRING

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} é do sexo masculino ou feminino?
IWER: Pergunte apenas se não for claro
1. Masculino
2. Feminino

CH006_YearOfBirthChildN
Em que ano nasceu {CH004_FirstNameOfChild}?
IWER: Por favor confirme/insira o ano de nascimento
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

CH504_WhyChildRemoved

IWER: Porque é que este filho(a) não está na listagem de filho(a)s?
1. Filho(a) de companheiro de quem R se separou
2. Criança falecida
3. Listagem pré-inserida errada
4. Já foi referido anteriormente
97. Outra

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER: Idêntico a que filho(a) mencionado(a) anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (Sec_SN.SN906_ChildInSocialNetwork > 0) AND (Sec_SN.SN_Child[cnt - sn_start].Name = RESPONSE)

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados [((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles
de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi
mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles
de]
1. Sim
5. Não

IF piPreloadChildIndex > 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi
mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles
de]
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ENDIF

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi
mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles
de]
1. Sim
5. Não

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual é o primeiro nome [correcto] do(a) seu(sua) filho(a)?
IWER: Por favor insira/confirme o primeiro nome
STRING

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} é do sexo masculino ou feminino?
IWER: Pergunte apenas se não for claro
1. Masculino
2. Feminino

CH006_YearOfBirthChildN
Em que ano nasceu {CH004_FirstNameOfChild}?
IWER: Por favor confirme/insira o ano de nascimento
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

CH504_WhyChildRemoved

IWER: Porque é que este filho(a) não está na listagem de filho(a)s?
1. Filho(a) de companheiro de quem R se separou
2. Criança falecida
3. Listagem pré-inserida errada
4. Já foi referido anteriormente
97. Outra

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER: Idêntico a que filho(a) mencionado(a) anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF Child[cnt - 1].CH004_FirstNameOfChild <> EMPTY OR Preload.PreloadedChildren[cnt - 1].Kidcom <>
EMPTY

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi
mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles
de]
1. Sim
5. Não

IF piPreloadChildIndex > 0

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ELSE

ENDIF

CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não
foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo
aqueles de]
1. Sim
5. Não

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não
foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo
aqueles de]
1. Sim
5. Não

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual é o primeiro nome [correcto] do(a) seu(sua) filho(a)?
IWER: Por favor insira/confirme o primeiro nome
STRING

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} é do sexo masculino ou feminino?
IWER: Pergunte apenas se não for claro
1. Masculino
2. Feminino

CH006_YearOfBirthChildN
Em que ano nasceu {CH004_FirstNameOfChild}?
IWER: Por favor confirme/insira o ano de nascimento
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

CH504_WhyChildRemoved

IWER: Porque é que este filho(a) não está na listagem de filho(a)s?
1. Filho(a) de companheiro de quem R se separou
2. Criança falecida
3. Listagem pré-inserida errada
4. Já foi referido anteriormente
97. Outra



ELSE
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER: Idêntico a que filho(a) mencionado(a) anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

IF (cnt = 1) AND (GridSize > 0)

LOOP

IF piPreloadChildIndex = 0

ELSE

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não
foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo
aqueles de]
1. Sim
5. Não

IF piPreloadChildIndex > 0

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)



ENDIF
IF CH001a_ChildCheck <> a5

ELSE

ELSE

ENDIF

chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não
foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo
aqueles de]
1. Sim
5. Não

CH001a_ChildCheck
Tem {FL_CH001a_1}?
Por favor pense em todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados, crianças que criou e enteados
[((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a)
chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') +
CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não foi mencionado(a)] [, incluindo
aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de].
IWER: Se necessário explique: nós estamos sobretudo interessados em filhos que ainda estão vivos.
Ajustaremos a lista de forma a que estejam incluídas todo(a)s o(a)s filhos biológicos, adoptados,
crianças que criou e enteados [((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' )'/((((('filho(a) chamado(a) ' + CH004_FirstNameOfChild) + ' (') +
CH005_SexOfChildN) + ' ), nascido(a) a ') + CH006_YearOfBirthChildN) + ''/((('filho(a) chamado(a) ' +
CH004_FirstNameOfChild) + ' (') + CH005_SexOfChildN) + ' )'/filho(a)/outro(a) filho(a) que ainda não
foi mencionado(a)] [, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo aqueles de/, incluindo
aqueles de]
1. Sim
5. Não

CH004_FirstNameOfChild
^FL_CH004_5
Qual é o primeiro nome [correcto] do(a) seu(sua) filho(a)?
IWER: Por favor insira/confirme o primeiro nome
STRING

CH005_SexOfChildN
{CH004_FirstNameOfChild} é do sexo masculino ou feminino?
IWER: Pergunte apenas se não for claro
1. Masculino
2. Feminino

CH006_YearOfBirthChildN
Em que ano nasceu {CH004_FirstNameOfChild}?
IWER: Por favor confirme/insira o ano de nascimento
1875..2011

IF (CH001a_ChildCheck = a5) AND ((piPreloadChildIndex > 0) OR ((piPreloadChildIndex = 0) AND
(piRosterChildIndex > 0)))

CH504_WhyChildRemoved



ENDTABLE

TABLE BCH.TChildInfo

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH504_WhyChildRemoved = a4

ENDIF

IWER: Porque é que este filho(a) não está na listagem de filho(a)s?
1. Filho(a) de companheiro de quem R se separou
2. Criança falecida
3. Listagem pré-inserida errada
4. Já foi referido anteriormente
97. Outra

CH505_WhichChildMentionedEarlier

IWER: Idêntico a que filho(a) mencionado(a) anteriormente?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]

CH203_Done
IWER: Por favor, assegure-se de que a lista de filho(a)s está completa.

{Children_table_1} {Children_table_2} {Children_table_3} {Children_table_4} {Children_table_5}
{Children_table_6} {Children_table_7} {Children_table_8} {Children_table_9} {Children_table_10}
{Children_table_11} {Children_table_12} {Children_table_13} {Children_table_14} {Children_table_15}
{Children_table_16} {Children_table_17} {Children_table_18} {Children_table_19} {Children_table_20}
1. Continuar

CH202_ChildInfoByEnum

LOOP cnt:= 1 TO 20

IF Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[cnt].CH001a_ChildCheck = a1



LOOP
ELSE

ENDIF
IF piPreloadChildIndex = '0'

ELSE

ENDIF

CH014_ContactChild
Durante os últimos doze meses, com que frequência o(a) senhor(a) teve contacto com
{CH004_FirstNameOfChild}, em pessoa, por telefone ou por correio?
IWER: Qualquer tipo de contacto, incluindo por exemplo e-mail, sms ou mms
1. Diariamente
2. Várias vezes por semana
3. Cerca de uma vez por semana
4. Aproximadamente de duas em duas semanas
5. Cerca de uma vez por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca

ELSE

ENDIF

IF CH002_NatChild = a5

ELSE

ENDIF

CH007_ChLWh
Observe o cartão 5.
Onde vive {CH004_FirstNameOfChild}?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

CH002_NatChild
{CH004_FirstNameOfChild} é filho(a) biológico de [e da sua esposa ou companheira actual/e do seu
marido ou companheiro actual]?
1. Sim
5. Não

IF MN005_ModeQues = a1

ELSE

CH010_StepAdopFostChild
{CH004_FirstNameOfChild} é...
IWER: Ler em voz alta
1. Seu(sua) filho(a)
2. Um(a) enteado(a)
3. Um(a) filho(a) adoptado(a)
4. Outra criança que criou

CH011_OwnChildN
{CH004_FirstNameOfChild} é...
IWER: Ler em voz alta
1. Seu(sua) filho(a) e do(a) seu(sua) companheiro(a) actual
2. Filho(a) de uma relação anterior



ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF piYearOfBirthChild < (YEAR (SYSDATE) - 16)

ENDIF
IF ((CH007_ChLWh <> a1) AND (CH007_ChLWh <> DONTKNOW)) AND (CH007_ChLWh <> REFUSAL)

ENDIF

ENDIF

3. Filho(a) de uma relação anterior do(a) seu(sua) companheiro(a) actual
4. Um(a) filho(a) adoptado(a)
5. Outra criança que criou

IF CH012_MaritalStatusChildN.ORD > 2

ENDIF

CH012_MaritalStatusChildN
Observe o cartão 4.
Qual é o estado civil de {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Casado(a), a viver com a(o) esposa(marido)
2. União de facto
3. Casado(a), a viver separado(a) da(o) esposa(marido)
4. Solteiro(a)
5. Divorciado(a)
6. Viúvo(a)

CH013_PartnerChildN
{CH004_FirstNameOfChild} tem um(a) companheiro(a) a viver com [ele/ela]?
1. Sim
5. Não

CH015_YrChldMoveHh
Em que ano {CH004_FirstNameOfChild} deixou de viver consigo?
IWER: Contabilizar a última saída. Insira "2011" se o(a) filho(a) ainda vive em casa (por exemplo, com a
mãe divorciada)
1900..2999

IF (piPreloadChildIndex = '0') OR piPreloadChildIndex = EMPTY

CH016_ChildOcc
Observe o cartão 6.
Qual é a situação perante o emprego de {CH004_FirstNameOfChild}?
1. Empregado(a) a tempo inteiro
2. Empregado(a) a tempo parcial
3. Trabalhador por conta própria ou a gerir negócio de famíliar
4. Desempregado(a)
5. Em formação profissional/reciclagem profissional/a estudar
6. Licença parental (maternidade/paternidade)
7. Reformado(a) ou com reforma antecipada
8. Doença permanente ou incapacidade
9. Doméstico(a) ou a cuidar da família
97. Outro

CH017_EducChild
Observe o cartão 2.
Qual o nível de escolaridade mais elevado que {CH004_FirstNameOfChild} completou?
1. Ensino Básico - 1º ciclo
2. Ensino Básico - 2º ciclo
3. Ensino Básico - 3º ciclo
4. Ensino Secundário
5. Ensino Pós-secundário



ENDTABLE
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IF CH019_NoChildren > 0

ENDIF

6. Ensino Superior - Bacharelato
7. Ensino Superior - Licenciatura
8. Ensino Superior - Mestrado
9. Ensino Superior - Doutoramento
95. Ainda não completou nenhum nível de ensino / a estudar
96. Nenhum
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)

CH018_EdInstChild
Observe o cartão 3.
Que níveis de ensino superior ou de formação profissional {CH004_FirstNameOfChild} possui?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Escola de Educação de Infância ou Ensino Básico (ex- Magistério Primário)
2. Escola de Enfermagem
3. Escola Superior (militar, polícia, Piaget, etc.)
4. Instituto Politécnico
5. Universidade
6. Outro estabelecimento de ensino superior ou de formação profissional
95. Ainda a estudar no ensino superior ou em formação profissional
96. Nenhum
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)

CH019_NoChildren
Quantos filhos tem {CH004_FirstNameOfChild}, se é que tem filhos?
IWER: Conte todos os filhos biológicos, adoptados, enteados e outras crianças que criou incluindo os
do(a) marido(esposa) ou companheiro(a)
0..25

CH020_YrBrthYCh
Em que ano nasceu o(a) filho(a) [mais novo(a)] de {CH004_FirstNameOfChild}?
1875..2011

IF numberofcheckedpreloadchildren > 0

IF CH524_LocationCheckChildren = a1

CH507_IntroCheckChildren
Gostaríamos de actualizar algumas das informações que temos sobre o seu [filho(a)/filhos(as)].
1. Continuar

CH524_LocationCheckChildren
[seu/sua filho(a)/algum(a) dos seus/suas filhos(as)/seu/sua filho(a)/algum(a) dos seus/suas filhos(as)] mudou de
casa desde a entrevista em {FL_CH524_1}?
1. Sim
5. Não

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH525_LocationWhom



ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH525_LocationWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

Que filho(a) saiu de casa?
IWER: Indique todos (as) filhos (as) a que se aplica.
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged
Por favor observe o cartão 5: onde mora {FL_CH526_1}?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH525_LocationWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

LOOP

ENDLOOP

CH526_LocationChanged
Por favor observe o cartão 5: onde mora {FL_CH526_1}?
1. No mesmo alojamento / casa
2. No mesmo edifício
3. A menos de 1 quilómetro de distância
4. Entre 1 e 5 quilómetros de distância
5. Entre 5 e 25 quilómetros de distância
6. Entre 25 e 100 quilómetros de distância
7. Entre 100 e 500 quilómetros de distância
8. A mais de 500 quilómetros de distância



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_22 = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

IF CH508_SchoolCheckChildren = a1

CH508_SchoolCheckChildren
Por favor, observe o cartão 2.
Desde a entrevista em {FL_CH508_1}, [seu(sua) filho(a)/todos os seus filhos(as)/seu(sua) filho(a)/todos os
seus filhos(as)] obteve algum dos certificados de habilitações listados nesse cartão?
1. Sim
5. Não

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH509_SchoolWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH509_SchoolWhom
Qual dos filhos?
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate
Que diploma ou nível de estudos básicos ou secundários {FL_CH510_1} obteve?
1. Ensino básico - 1º ciclo
2. Ensino básico - 2º ciclo
3. Ensino básico - 3º ciclo
4. Ensino secundário científico-humanístico
5. Ensino secundário tecnológico
6. Ensino secundário artístico especializado
7. Ensino secundário profissional
97. Outro tipo (inclui diploma obtido no estrangeiro)

LOOP i:= 2 TO 20



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_smaller_32 = 1

ENDIF
ENDIF
ENDLOOP

IF ((i IN CH509_SchoolWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH510_Leaving_certificate
Que diploma ou nível de estudos básicos ou secundários {FL_CH510_1} obteve?
1. Ensino básico - 1º ciclo
2. Ensino básico - 2º ciclo
3. Ensino básico - 3º ciclo
4. Ensino secundário científico-humanístico
5. Ensino secundário tecnológico
6. Ensino secundário artístico especializado
7. Ensino secundário profissional
97. Outro tipo (inclui diploma obtido no estrangeiro)

IF CH511_DegreeCheckChildren = a1

CH511_DegreeCheckChildren
Observe o cartão 3.
Desde a entrevista em {FL_CH511_1}, [o seu filho/alguns dos seus filhos/alguns dos seus filhos/um dos seus
filhos] obteve (obtiveram) um dos níveis de ensino superior ou de formação profissional mencionados neste
cartão?
1. Sim
5. Não

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

CH512_DegreeWhom
Qual o(a) filho(a)?
IWER: Verifique todos os filhos a que se aplica
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]



ENDIF
IF a_preloaded_child_aged_bigger_16 = 1

ENDIF

IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((1 IN CH512_DegreeWhom) OR
(CH001_NumberOfChildren = 1))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained
Que diploma {FL_CH513_1} obteve?
1. Diploma de Escola de Educação de Infância ou Ensino Básico (ex- Magistério Primário)
2. Diploma de Escola de Enfermagem
3. Diploma de Escola Superior (militar, polícia, Piaget, etc.)
4. Diploma de Instituto Politécnico
5. Diploma de Universidade
6. Diploma de outro estabelecimento de ensino superior ou de formação profissional
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH512_DegreeWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH513_DegreeObtained
Que diploma {FL_CH513_1} obteve?
1. Diploma de Escola de Educação de Infância ou Ensino Básico (ex- Magistério Primário)
2. Diploma de Escola de Enfermagem
3. Diploma de Escola Superior (militar, polícia, Piaget, etc.)
4. Diploma de Instituto Politécnico
5. Diploma de Universidade
6. Diploma de outro estabelecimento de ensino superior ou de formação profissional
97. Outro (inclui diploma obtido no estrangeiro)

IF CH514_MaritalStatusCheckChildren = a1

CH514_MaritalStatusCheckChildren
Desde a entrevista em {FL_CH514_1}, [os seus filhos/alguns dos seus filhos/os seus filhos/alguns dos seus
filhos] alterou (alteraram) o estado civil?
1. Sim
5. Não

IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH515_MaritalStatusWhom
Qual/Quais o(a) filho(a) que alterou/alteraram o estado civil?
IWER: Verifique todos os filhos a quem se aplica
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]



ENDIF

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH515_MaritalStatusWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF

^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus
Por favor observe o cartão 4. Qual o estado civil de {FL_CH516_1}?
1. Casado(a), a viver com a(o) esposa(marido)
2. União de facto
3. Casado(a), a viver separado(a) da(o) esposa(marido)
4. Solteiro(a)
5. Divorciado(a)
6. Viúvo(a)

LOOP i:= 2 TO 20

ENDLOOP

IF ((i IN CH515_MaritalStatusWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

CH516_MaritalStatus
Por favor observe o cartão 4. Qual o estado civil de {FL_CH516_1}?
1. Casado(a), a viver com a(o) esposa(marido)
2. União de facto
3. Casado(a), a viver separado(a) da(o) esposa(marido)
4. Solteiro(a)
5. Divorciado(a)
6. Viúvo(a)

CH517_BecomeParent
Desde a entrevista em {FL_CH517_1}, [seu filho(a)/algum dos seus filhos(as)/seu filho(a)/algum dos seus
filhos(as)] foi pai/mãe novamente?
IWER: Considere os filhos biológicos, crianças que criou, filhos adoptados e enteados, incluindo os do seu
cônjuge ou companheiro(a)
1. Sim
5. Não



IF CH517_BecomeParent = a1

IF CH001_NumberOfChildren > 1

ENDIF
IF (Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[1].PRELOAD_ID <> '0') AND ((CH001_NumberOfChildren = 1) OR (1
IN CH518_ParentWhom))

ENDIF
IF CH001_NumberOfChildren > 1

CH518_ParentWhom
Qual o(a) filho(a) que foi pai/mãe novamente?
IWER: Verifique todos os filhos a quem se aplica
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
No total, quantos filhos {FL_CH519_1} tem?
1..25

CH520_YoungestBorn
Em que ano nasceu [esta criança/a mais nova destas crianças]?
1. 2003 ou anterior
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

LOOP i:= 2 TO 20

IF ((i IN CH518_ParentWhom) AND (CH001_NumberOfChildren >= i)) AND
(Sec_CH.CH201_ChildByEnum.Child[i].PRELOAD_ID <> '0')



ENDIFENDLOOPENDIF
IF (PH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

IF CH021_NoGrandChild > 0

ENDIF

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF CH519_NewK > 0

ENDIF

CH519_NewK
No total, quantos filhos {FL_CH519_1} tem?
1..25

CH520_YoungestBorn
Em que ano nasceu [esta criança/a mais nova destas crianças]?
1. 2003 ou anterior
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

CH021_NoGrandChild
Relativamente aos netos, quantos netos tem o(a) senhor(a) [e o seu/e a sua/e o seu/e a sua] [marido/esposa
/companheiro/companheira], no total?
IWER: Inclua os netos do(a) marido(esposa) ou companheiro(a) de relações anteriores
0..20

CH022_GreatGrChild
O(A) senhor(a) [ou o seu/ou a sua/ou o seu/ou a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] tem bisnetos?
1. Sim
5. Não

CH023_IntCheck
Verificar: Quem respondeu às perguntas desta secção?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

LOOP

PH001_Intro
Agora tenho algumas perguntas sobre a sua saúde.
1. Continuar



IF MN808_AgeRespondent <= 75

ENDIF

PH003_HealthGen2
Diria que a sua saúde é...
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Má

PH004_LStIll
Algumas pessoas sofrem de problemas de saúde crónicos ou de longa duração. Por longa duração entendemos
que o(a) incomodou ou que provavelmente o(a) afectou durante um período de tempo. Tem problemas de saúde,
doenças, incapacidade ou enfermidades de longa duração?
IWER: Incluir problemas de saúde mental
1. Sim
5. Não

PH005_LimAct
Durante, pelo menos, os últimos seis meses, em que medida se sentiu limitado devido a algum problema de
saúde ao realizar actividades que as pessoas fazem com frequência?
IWER: Ler em voz alta
1. Muito limitado
2. Limitado, mas não muito
3. Não limitado

PH061_LimPaidWork
Tem algum problema de saúde ou incapacidade que limita o tipo ou a quantidade de trabalho remunerado que
pode realizar?
1. Sim
5. Não

PH006_DocCond
Observe o cartão 7.
[Alguma vez o médico lhe disse que tinha/teve/Actualmente tem] algum dos problemas de saúde referidos neste
cartão? [Com isto queremos dizer se algum médico lhe disse que tem este problema de saúde, e se actualmente
está a ser tratado ou a se está limitado por este problema.] Indique o número ou os números desses problemas
de saúde.
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Um ataque de coração, incluindo enfarte do miocárdio ou trombose coronária, ou qualquer outro problema
cardíaco, incluindo insuficiência cardíaca congestiva
2. Tensão arterial elevada ou hipertensão
3. Nível elevado de colesterol no sangue
4. Uma trombose ou um acidente vascular cerebral (AVC)
5. Diabetes ou nível elevado de açúcar no sangue
6. Doença pulmonar crónica, tal como bronquite crónica ou enfisema pulmonar
8. Artrite, incluindo artrose ou reumatismo
10. Cancro ou tumor maligno, incluindo leucemia ou linfoma, mas excluindo cancros de pele de reduzida
gravidade
11. Úlcera gástrica, duodenal ou péptica
12. Doença de Parkinson
13. Cataratas
14. Fractura da bacia ou do fémur
15. Outras fracturas
16. Doença de Alzheimer, demência, síndrome cerebral orgânica, senilidade ou qualquer outra perturbação
grave da memória
96. Nenhum



IF 97 IN PH006_DocCond

ENDIF
LOOP cnt:= 1 TO 19

ENDLOOP
IF MN101_Longitudinal = 1

97. Outros problemas de saúde não mencionados

PH007_OthCond
Que outros problemas de saúde teve?
IWER: Pergunte de novo se não teve mais nenhum problema de saúde.
STRING

IF ((cnt < 18) AND (cnt IN PH006_DocCond)) OR ((cnt = 20) AND (97 IN PH006_DocCond))

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF piIndexSub <> 18

ENDIF

IF piIndexSub = 10

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

PH008_OrgCan
Em que órgão ou parte do corpo tem ou teve cancro?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Cérebro
2. Cavidade oral
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiróide
6. Pulmão
7. Mama
8. Esófago
9. Estômago
10. Fígado
11. Pâncreas
12. Rim
13. Próstata
14. Testículo
15. Ovário
16. Colo do útero
17. Endométrio
18. Cólon ou recto
19. Bexiga
20. Pele
21. Linfoma não-Hodgkin
22. Leucemia
97. Outro órgão

PH009_AgeCond
Que idade tinha quando o médico lhe disse pela primeira vez que tinha/teve [um ataque de coração ou
outro problema cardíaco/a tensão arterial elevada/um nível elevado de colesterol no sangue/uma trombose
ou um acidente vascular cerebral (AVC)/diabetes/uma doença pulmonar crónica/artrite ou
reumatismo/cancro/uma úlcera gástrica ou duodenal/doença de Parkinson/cataratas/uma fractura da bacia
ou do fémur/outras fracturas/doença de Alzheimer/'' + piDefault]?
0..125



LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Em relação a alguns problemas de saúde, gostariamos de saber exactamente o que aconteceu nos últimos
anos]
Desde a última entrevista em {FL_PH072_4} [teve um ataque de coração/teve uma trombose ou foi-lhe
diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/foi-lhe diagnosticado cancro/sofreu uma fractura da bacia]?
1. Sim
5. Não

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan
Em que órgão ou parte do corpo tem ou teve cancro?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Cérebro
2. Cavidade oral
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiróide
6. Pulmão
7. Mama
8. Esófago
9. Estômago
10. Fígado
11. Pâncreas
12. Rim
13. Próstata
14. Testículo
15. Ovário
16. Colo do útero
17. Endométrio
18. Cólon ou recto
19. Bexiga
20. Pele
21. Linfoma não-Hodgkin
22. Leucemia
97. Outro órgão

IF PH073_HadConditionCheck = a5

PH073_HadConditionCheck
Os nossos registos mostram que quando o entrevistámos em {FL_PH073_5}, disse que já [tinha tido um
ataque de coração/tinha tido uma trombose ou lhe tinha sido diagnosticado um acidente vascular cerebral
(AVC)/lhe tinha sido diagnosticado um cancro/tinha sofrido uma fractura da bacia].
IWER: Atribua o código 1, a não ser que o(a) respondente se oponha espontaneamente ao registo.
1. Sim
5. Não

PH074_Reason



ENDIF

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

IWER: Atribuir um código à razão pela qual o(a) respondente se opõe ao facto de ter [tido um ataque de
coração/tido uma trombose ou lhe ter sido diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/sido
diagnosticado cancro/sofrido uma fractura da bacia].

O(A) respondente diz que...
1. Nunca teve
3. O diagnóstico não foi confirmado

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Isto significa que [teve outro ataque de coração ou enfarte do miocárdio/teve outra trombose ou lhe foi
diagnosticado outro acidente vascular cerebral (AVC)/lhe foi diagnosticado outro cancro/sofreu outra
fractura da bacia] desde que falámos consigo (em {FL_PH075_4})?
1. Sim, teve^FL_PH075_5
2. Não, não teve^FL_PH075_5 desde a última entrevista
3. Não tem a certeza se teve^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Em que ano teve [o seu último ataque de coração/a sua última trombose ou acidente vascular cerebral
(AVC)/o seu último cancro/a sua última fractura da bacia]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Em que mês ocorreu?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

PH071_HadConditionHowMany
Quantos [ataques de coração/tromboses ou acidentes vasculares cerebrais (AVC)/cancros/fracturas da
bacia] teve desde que falámos em {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou mais



ENDLOOP
LOOP

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Em relação a alguns problemas de saúde, gostariamos de saber exactamente o que aconteceu nos últimos
anos]
Desde a última entrevista em {FL_PH072_4} [teve um ataque de coração/teve uma trombose ou foi-lhe
diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/foi-lhe diagnosticado cancro/sofreu uma fractura da bacia]?
1. Sim
5. Não

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan
Em que órgão ou parte do corpo tem ou teve cancro?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Cérebro
2. Cavidade oral
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiróide
6. Pulmão
7. Mama
8. Esófago
9. Estômago
10. Fígado
11. Pâncreas
12. Rim
13. Próstata
14. Testículo
15. Ovário
16. Colo do útero
17. Endométrio
18. Cólon ou recto
19. Bexiga
20. Pele
21. Linfoma não-Hodgkin
22. Leucemia
97. Outro órgão

IF PH073_HadConditionCheck = a5

PH073_HadConditionCheck
Os nossos registos mostram que quando o entrevistámos em {FL_PH073_5}, disse que já [tinha tido um
ataque de coração/tinha tido uma trombose ou lhe tinha sido diagnosticado um acidente vascular cerebral
(AVC)/lhe tinha sido diagnosticado um cancro/tinha sofrido uma fractura da bacia].
IWER: Atribua o código 1, a não ser que o(a) respondente se oponha espontaneamente ao registo.
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF

ELSE

ENDIF

PH074_Reason

IWER: Atribuir um código à razão pela qual o(a) respondente se opõe ao facto de ter [tido um ataque de
coração/tido uma trombose ou lhe ter sido diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/sido
diagnosticado cancro/sofrido uma fractura da bacia].

O(A) respondente diz que...
1. Nunca teve
3. O diagnóstico não foi confirmado

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Isto significa que [teve outro ataque de coração ou enfarte do miocárdio/teve outra trombose ou lhe foi
diagnosticado outro acidente vascular cerebral (AVC)/lhe foi diagnosticado outro cancro/sofreu outra
fractura da bacia] desde que falámos consigo (em {FL_PH075_4})?
1. Sim, teve^FL_PH075_5
2. Não, não teve^FL_PH075_5 desde a última entrevista
3. Não tem a certeza se teve^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Em que ano teve [o seu último ataque de coração/a sua última trombose ou acidente vascular cerebral
(AVC)/o seu último cancro/a sua última fractura da bacia]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Em que mês ocorreu?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

PH071_HadConditionHowMany
Quantos [ataques de coração/tromboses ou acidentes vasculares cerebrais (AVC)/cancros/fracturas da
bacia] teve desde que falámos em {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou mais



ENDLOOP
LOOP

ENDIF

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Em relação a alguns problemas de saúde, gostariamos de saber exactamente o que aconteceu nos últimos
anos]
Desde a última entrevista em {FL_PH072_4} [teve um ataque de coração/teve uma trombose ou foi-lhe
diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/foi-lhe diagnosticado cancro/sofreu uma fractura da bacia]?
1. Sim
5. Não

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan
Em que órgão ou parte do corpo tem ou teve cancro?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Cérebro
2. Cavidade oral
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiróide
6. Pulmão
7. Mama
8. Esófago
9. Estômago
10. Fígado
11. Pâncreas
12. Rim
13. Próstata
14. Testículo
15. Ovário
16. Colo do útero
17. Endométrio
18. Cólon ou recto
19. Bexiga
20. Pele
21. Linfoma não-Hodgkin
22. Leucemia
97. Outro órgão

IF PH073_HadConditionCheck = a5

PH073_HadConditionCheck
Os nossos registos mostram que quando o entrevistámos em {FL_PH073_5}, disse que já [tinha tido um
ataque de coração/tinha tido uma trombose ou lhe tinha sido diagnosticado um acidente vascular cerebral
(AVC)/lhe tinha sido diagnosticado um cancro/tinha sofrido uma fractura da bacia].
IWER: Atribua o código 1, a não ser que o(a) respondente se oponha espontaneamente ao registo.
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

ELSE

ENDIF

PH074_Reason

IWER: Atribuir um código à razão pela qual o(a) respondente se opõe ao facto de ter [tido um ataque de
coração/tido uma trombose ou lhe ter sido diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/sido
diagnosticado cancro/sofrido uma fractura da bacia].

O(A) respondente diz que...
1. Nunca teve
3. O diagnóstico não foi confirmado

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Isto significa que [teve outro ataque de coração ou enfarte do miocárdio/teve outra trombose ou lhe foi
diagnosticado outro acidente vascular cerebral (AVC)/lhe foi diagnosticado outro cancro/sofreu outra
fractura da bacia] desde que falámos consigo (em {FL_PH075_4})?
1. Sim, teve^FL_PH075_5
2. Não, não teve^FL_PH075_5 desde a última entrevista
3. Não tem a certeza se teve^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Em que ano teve [o seu último ataque de coração/a sua última trombose ou acidente vascular cerebral
(AVC)/o seu último cancro/a sua última fractura da bacia]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Em que mês ocorreu?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

PH071_HadConditionHowMany
Quantos [ataques de coração/tromboses ou acidentes vasculares cerebrais (AVC)/cancros/fracturas da
bacia] teve desde que falámos em {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou mais



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
ENDIF

IF PH072_HadCondition = a1

PH072_HadCondition
[Em relação a alguns problemas de saúde, gostariamos de saber exactamente o que aconteceu nos últimos
anos]
Desde a última entrevista em {FL_PH072_4} [teve um ataque de coração/teve uma trombose ou foi-lhe
diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/foi-lhe diagnosticado cancro/sofreu uma fractura da bacia]?
1. Sim
5. Não

IF piIndex = 3

ENDIF
IF ((((((((piIndex = 1) AND (Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[1] = a1)) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[4] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[10] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH006_DocCon[14] = a1))) OR ((piIndex = 1) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[1] = a1))) OR ((piIndex = 2) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[2] = a1))) OR ((piIndex = 3) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[3] = a1))) OR ((piIndex = 4) AND
(Preload.PRELOAD_PH067_HadCondition[4] = a1))

PH080_OrgCan
Em que órgão ou parte do corpo tem ou teve cancro?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Cérebro
2. Cavidade oral
3. Laringe
4. Faringe
5. Tiróide
6. Pulmão
7. Mama
8. Esófago
9. Estômago
10. Fígado
11. Pâncreas
12. Rim
13. Próstata
14. Testículo
15. Ovário
16. Colo do útero
17. Endométrio
18. Cólon ou recto
19. Bexiga
20. Pele
21. Linfoma não-Hodgkin
22. Leucemia
97. Outro órgão

PH073_HadConditionCheck
Os nossos registos mostram que quando o entrevistámos em {FL_PH073_5}, disse que já [tinha tido um
ataque de coração/tinha tido uma trombose ou lhe tinha sido diagnosticado um acidente vascular cerebral
(AVC)/lhe tinha sido diagnosticado um cancro/tinha sofrido uma fractura da bacia].
IWER: Atribua o código 1, a não ser que o(a) respondente se oponha espontaneamente ao registo.
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf <> a2) OR (PH072_HadCondition = a1)

ENDIF
IF (PH075_HadConditionConf = a1) OR (PH072_HadCondition = a1)

IF PH073_HadConditionCheck = a5

ELSE

ENDIF

PH074_Reason

IWER: Atribuir um código à razão pela qual o(a) respondente se opõe ao facto de ter [tido um ataque de
coração/tido uma trombose ou lhe ter sido diagnosticado um acidente vascular cerebral (AVC)/sido
diagnosticado cancro/sofrido uma fractura da bacia].

O(A) respondente diz que...
1. Nunca teve
3. O diagnóstico não foi confirmado

IF PH073_HadConditionCheck = a1

ENDIF

PH075_HadConditionConf
Isto significa que [teve outro ataque de coração ou enfarte do miocárdio/teve outra trombose ou lhe foi
diagnosticado outro acidente vascular cerebral (AVC)/lhe foi diagnosticado outro cancro/sofreu outra
fractura da bacia] desde que falámos consigo (em {FL_PH075_4})?
1. Sim, teve^FL_PH075_5
2. Não, não teve^FL_PH075_5 desde a última entrevista
3. Não tem a certeza se teve^FL_PH075_5

PH076_YearCondition
Em que ano teve [o seu último ataque de coração/a sua última trombose ou acidente vascular cerebral
(AVC)/o seu último cancro/a sua última fractura da bacia]?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

PH077_MonthCondition
Em que mês ocorreu?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

PH071_HadConditionHowMany
Quantos [ataques de coração/tromboses ou acidentes vasculares cerebrais (AVC)/cancros/fracturas da
bacia] teve desde que falámos em {FL_PH071_4}?
1. 1
2. 2
3. 3 ou mais



ENDIF

IF (Preload.PH012_Weight">PRELOAD_PH012_Weight - PH012_Weight) > 5

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

PH010_Symptoms
Observe o cartão 8.
Durante os últimos seis meses pelo menos, foi incomodado por algum dos problemas de saúde presentes neste
cartão? Indique o número ou os números.
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Dores nas costas, joelhos, ancas ou outra articulação
2. Problemas de coração ou angina, dores no peito durante a realização de exercício físico
3. Dificuldade em respirar
4. Tosse persistente
5. Pernas inchadas com edema
6. Dificuldade em dormir
7. Quedas
8. Medo de cair
9. Tonturas, desmaios ou desfalecimento
10. Problemas de estômago ou intestino, incluindo prisão de ventre, gases, diarreia
11. Incontinência ou perda involuntária de urina
12. Fadiga
96. Nenhuma
97. Outros sintomas que não foram mencionados

PH011_CurrentDrugs
A pergunta seguinte é sobre os medicamentos que possa estar a tomar. Observe o cartão 9. Está actualmente a
tomar medicamentos, pelo menos uma vez por semana, para algum dos problemas mencionados neste cartão?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Medicamentos para o colesterol elevado
2. Medicamentos para a tensão arterial elevada
3. Medicamentos para doenças coronárias ou cérebro-vasculares
4. Medicamentos para outras doenças de coração
5. Medicamentos para a asma
6. Medicamentos para a diabetes
7. Medicamentos para as dores ou inflamação nas articulações
8. Medicamentos para outras dores (por exemplo, dor de cabeça, dor de costas, etc.)
9. Medicamentos para dificuldades em dormir
10. Medicamentos para a ansiedade ou depressão
11. Medicamentos hormonais para a osteoporose
12. Medicamentos não hormonais para a osteoporose
13. Medicamentos para a sensação de estômago a queimar
14. Medicamentos para a bronquite crónica
96. Nenhuns
97. Outros medicamentos que não foram mencionados

PH012_Weight
Quanto pesa aproximadamente?
IWER: Peso em quilos
0.00..250.00

IF PH065_CheckLossWeight = a1

PH065_CheckLossWeight
Perdeu peso desde que o entrevistámos em {FL_PH065_3}?
1. Sim
5. Não, não perdeu peso desde a última entrevista



ENDLOOP
LOOP

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

ENDIF

PH066_ReasonLostWeight
Perdeu peso devido a alguma doença ou seguiu uma dieta especial nos últimos dois anos?
1. Devido a doença
2. Seguiu uma dieta especial
3. Devido a doença e seguiu uma dieta especial
97. Outras razões para a perda de peso

PH013_HowTall
Quanto mede?
IWER: Altura em centímetros
0.00..230.00

PH041_UseGlasses
Habitualmente, usa óculos ou lentes de contacto?
1. Sim
5. Não

PH043_EyeSightDist
Quão boa é a sua visão ao longe, por exemplo, para reconhecer um amigo do outro lado da rua [usando óculos
ou lentes de contacto tal como é habitual]? Diria que é...
IWER: Ler em voz alta...
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Má

PH044_EyeSightPap
Quão boa é a sua visão ao perto, por exemplo para ler jornais [usando óculos ou lentes de contacto tal como é
habitual]? Diria que é...
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Má

PH045_UseHearingAid
Usa um aparelho auditivo habitualmente?
1. Sim
5. Não

PH046_Hearing
[Ao usar um aparelho auditivo tal como é habitual] a sua audição é...
IWER: Ler em voz alta
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Má

PH048_HeADLa



ENDIF
IF (BR IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDLOOP

Observe o cartão 10.
Gostaríamos de perceber que dificuldades as pessoas podem ter ao realizar diversas actividades devido a algum
problema físico ou de saúde. Indique se teve alguma dificuldade em fazer cada uma das actividades diárias que
se encontram no cartão 10. Exclua qualquer dificuldade que pense durar há menos de três meses.
(Tem dificuldade em fazer alguma das actividades deste cartão devido a um problema de saúde?)
IWER: Insista: qualquer outra?
Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Caminhar 100 metros
2. Estar sentado(a) cerca de duas horas
3. Levantar-se de uma cadeira depois de estar sentado(a) durante algum tempo
4. Subir vários lanços de escadas sem descansar
5. Subir um lanço de escadas sem descansar
6. Inclinar-se, ajoelhar-se ou agachar-se
7. Colocar ou levantar os braços acima do nível dos ombros
8. Puxar ou empurrar objectos grandes, como uma cadeira da sala de estar
9. Levantar ou carregar pesos com mais de 5 quilos, como um saco de mercearias pesado
10. Pegar numa moeda pequena que se encontra em cima de uma mesa
96. Nenhuma destas

PH049_HeADLb
Observe o cartão 11.
Nesse cartão encontra mais algumas actividades do dia-a-dia. Diga-me se tem alguma dificuldade na sua
realização devido a problemas físicos, mentais, emocionais ou de memória. Mais uma vez, exclua qualquer
dificuldade que pense durar menos de três meses.
(Devido a um problema de saúde ou de memória, tem dificuldades em realizar alguma das actividades que
encontra no cartão 11?)
IWER: Insista: qualquer outra?
Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Vestir-se, incluindo calçar meias e sapatos
2. Andar pela casa
3. Tomar banho ou duche
4. Comer, como por exemplo, cortar a comida
5. Deitar-se ou levantar-se da cama
6. Usar a casa de banho, incluindo levantar-se ou sentar-se
7. Usar um mapa para saber como se deslocar num sítio desconhecido
8. Preparar uma refeição quente
9. Fazer compras
10. Fazer chamadas telefónicas
11. Tomar medicamentos
12. Fazer trabalhos em casa ou no jardim
13. Gerir o dinheiro, como por exemplo, pagar as contas e gerir as despesas
96. Nenhuma destas

PH054_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

IF MN101_Longitudinal = 0

BR001_EverSmokedDaily
As perguntas que se seguem são sobre o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas. Alguma vez fumou



ENDIF
IF (BR001_EverSmokedDaily = a1) OR (MN101_Longitudinal = 1)

ENDIF

cigarros, charutos, cigarrilhas ou cachimbo diariamente e pelo menos durante um ano?
1. Sim
5. Não

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (Preload.BR002_StillSmoking">PRELOAD_BR002_StillSmoking = a1)) AND
(BR002_StillSmoking = a5)

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

BR002_StillSmoking
[As perguntas que se seguem são sobre o consumo de tabaco e de bebidas alcoólicas.] fuma actualmente?
1. Sim
5. Não

IF BR022_StoppedSmoking = a1

ENDIF

BR022_StoppedSmoking
Deixou de fumar desde que o entrevistámos em {FL_BR022_1}?
1. Sim, deixei depois da última entrevista
2. Não, eu não fumava aquando da última entrevista
3. Não, ainda fumo hoje em dia

BR031_YearStopped
Em que ano deixou de fumar pela última vez?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

BR032_MonthStopped
Em que mês deixou de fumar?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

BR003_HowManyYearsSmoked
No total, quantos anos fumou até agora?
IWER: Não incluir períodos em que esteve sem fumar
Atribua o código 1 se o(a) respondente fumou por um período inferior a um ano
1..150

BR010_AlcBevLastThreeMonth
Agora vou-lhe fazer algumas perguntas sobre o seu consumo de bebidas alcoólicas - isto é, se consome bebidas



IF BR010_AlcBevLastThreeMonth < a7

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

alcoólicas.
Observe o cartão 12.
Durante os últimos 3 meses, com que frequência bebeu alguma das seguintes bebidas, como vinho, cerveja,
aguardente, etc.?
1. Quase todos os dias
2. Cinco ou seis dias por semana
3. Três ou quatro dias por semana
4. Uma ou duas vezes por semana
5. Uma ou duas vezes por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nada nos últimos 3 meses

BR019_DrinksInADay
Nos últimos três meses, nos dias em que bebeu, quantos copos bebeu por dia?
IWER: Como regra prática pode estimar que uma bebida corresponde a: 1 garrafa/lata de cerveja=33cl, 1 copo
do vinho de mesa=12cl, 1 copo de aguardente=8cl e um copo de bebidas espirituosas=4cl
1..70

BR023_SixOrMoreDrinks
Por favor, observe o cartão 12.
Nos últimos três meses, com que frequência tomou seis ou mais bebidas numa mesma ocasião?
1. Todos os dias ou quase todos os dias
2. Cinco ou seis dias por semana
3. Três ou quatro dias por semana
4. Uma ou duas vezes por semana
5. Uma ou duas vezes por mês
6. Menos de uma vez por mês
7. Nunca nos últimos 3 meses

BR024_ProbDrink
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas foi um problema em algum momento da sua vida?
1. Sim
5. Não

IF ((BR010_AlcBevLastThreeMonth = a7) OR (BR010_AlcBevLastThreeMonth = DONTKNOW)) OR
(BR010_AlcBevLastThreeMonth = REFUSAL)

ENDIF

BR021_EverDrunkAlcBev
Alguma vez consumiu bebidas alcoólicas?
1. Sim
5. Não

BR015_PartInVigSprtsAct
Gostaríamos de saber o tipo e quantidade de actividade física que faz no seu dia-a-dia. Com que frequência
realiza @Bactividades físicas que exigem muito esforço físico@B, como por exemplo desporto, trabalhos
domésticos pesados ou um emprego que exija trabalho físico?
IWER: Ler em voz alta
1. Mais de uma vez por semana
2. Uma vez por semana
3. De uma a três vezes por mês
4. Quase nunca ou nunca

BR016_ModSprtsAct



Com que frequência realiza actividades que exigem um nível de energia @Bmoderado@B, como por exemplo
fazer jardinagem, limpar o carro ou fazer uma caminhada?
IWER: Ler em voz alta
1. Mais de uma vez por semana
2. Uma vez por semana
3. De uma a três vezes por mês
4. Quase nunca ou nunca

BR025a_MealsDay
Normalmente toma pequeno-almoço, almoço e jantar?
1. Sim
5. Não

BR025_MealsDay
Geralmente, quantas refeições completas toma por dia?

IWER: Uma refeição completa é definida pelo consumo de dois ou mais alimentos ou pratos e é tomada sentado
(a) à mesa. Por exemplo, batatas, vegetais e carne, ou um ovo, pão e fruta é considerada uma refeição
completa.
1..10

BR026_DairyProd
Por favor, observe o cartão 13.
Numa @bsemana@b normal, com que frequência consome produtos lácteos, tais como um copo de leite, queijo
numa sandes, um iogurte ou um suplemento rico em proteínas?
1. Todos os dias
2. 3-6 vezes por semana
3. Duas vezes por semana
4. Uma vez por semana
5. Menos de uma vez por semana

BR027_LegumesEggs
Por favor, observe o cartão 13.
Numa semana normal, com que frequência consome leguminosas (ex: feijão, favas, grão de bico, etc.) ou ovos?
1. Todos os dias
2. 3-6 vezes por semana
3. Duas vezes por semana
4. Uma vez por semana
5. Menos de uma vez por semana

BR028_MeatWeek
Por favor olhe para o cartão 13.
Numa semana normal, com que frequência consome carne ou peixe?

IWER: carne = carnes vermelhas ou aves
IWER: Ler em voz alta
1. Todos os dias
2. 3-6 vezes por semana
3. Duas vezes por semana
4. Uma vez por semana
5. Menos de uma vez por semana

BR029_FruitsVegWeek
(Por favor olhe para o cartão 13.)
Numa semana normal, com que frequência consome frutas ou legumes?
1. Todos os dias
2. 3-6 vezes por semana
3. Duas vezes por semana



ENDIF
IF (CF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

4. Uma vez por semana
5. Menos de uma vez por semana

BR030_FluidsDay
Deixando de observar o cartão 13, quantos copos de chá, café, água, leite, sumo de frutas ou refrigerantes
consome, num dia normal?
IWER: Ler em voz alta. Um copo contém entre 200 e 240ml.
1. 1 a 2 copos
2. 3 a 5 copos
3. 6 ou mais copos

BR017_IntCheck
QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

CF019_CFInstruct

IWER: Esta é a secção relativa aos testes cognitivos. Ao completar esta secção certifique-se de que não estão
presentes terceiros.
Início de uma @Bsecção em que nenhuma pessoa pode responder em nome do(a) entrevistado(a)@B. Se o(a)
respondente for incapaz de responder a alguma pergunta por si próprio(a), pressione @BCTRL-K@B em cada
pergunta.
1. Continuar

CF001_SRRead
Agora gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre as suas capacidades de leitura e escrita. Como classificaria
as capacidades de leitura de que precisa para o seu dia-a-dia? Diria que são...
IWER: Ler em voz alta
1. Excelentes
2. Muito boas
3. Boas
4. Razoáveis
5. Fracas

CF002_SRWrite
Como classificaria as capacidades de escrita de que precisa para o seu dia-a-dia? Diria que são...
IWER: Ler em voz alta
1. Excelentes
2. Muito boas
3. Boas
4. Razoáveis
5. Fracas

CF003_DateDay
Uma parte deste estudo diz respeito à memória das pessoas e à sua capacidade de pensar sobre coisas. Em
primeiro lugar, vou-lhe perguntar sobre o dia de hoje. Em que dia do mês estamos?



ENDIF

IF MN101_Longitudinal = 0

IWER: Atribua um código se o dia do mês ( [STR (CURRENTDATE.DAY)]) for dado correctamente
1. Dia do mês dado correctamente
2. Dia do mês dado incorrectamente/não sabe o dia

CF004_DateMonth
Em que mês estamos?
IWER: Atribua um código se o mês ( [FLDefault[10]/FLDefault[11]/FLDefault[12]/FLDefault[13]/FLDefault[14]
/FLDefault[15]/FLDefault[16]/FLDefault[17]/FLDefault[18]/FLDefault[19]/FLDefault[20]/FLDefault[21]]) for dado
correctamente
1. Mês dado correctamente
2. Mês dado incorrectamente/não sabe o mês

CF005_DateYear
Em que ano estamos?
IWER: Atribua um código se o ano ( [STR (Year)]) for dado correctamente
1. Ano dado correctamente
2. Ano dado incorrectamente/não sabe o ano

CF006_DayWeek
Pode dizer-me em que dia da semana estamos?
IWER: Resposta correcta: ( [FLDefault[22]/FLDefault[23]/FLDefault[24]/FLDefault[25]/FLDefault[26]/FLDefault[27]
/FLDefault[28]])
1. Dia da semana dado correctamente
2. Dia da semana dado incorrectamente/não sabe o dia

CF103_Memory
Como classificaria actualmente a sua memória? Diria que é excelente, muito boa, boa, razoável ou fraca?
1. Excelente
2. Muito boa
3. Boa
4. Razoável
5. Fraca

CF007_Learn1Intro
Agora vou-lhe ler uma lista de palavras que estão no ecrã do meu computador. A lista foi concebida de propósito
para ser longa, por isso é difícil que alguém se lembre de todas as palavras. A maioria das pessoas lembra-se
apenas de algumas. Por favor, oiça com atenção, uma vez que não posso repetir as palavras. Quando acabar de
as ler, vou-lhe pedir para dizer em voz alta o máximo de palavras de que se lembrar, por qualquer ordem. Fui
claro(a)?
IWER: Tenha o caderno pronto a ser utilizado.
1. Continuar

CF009_VerbFluIntro
Agora gostaria que enumerasse o maior número de animais diferentes que conseguir. Tem um minuto para isso.

Pronto, está a contar.
IWER: Conte um minuto certo. Se a pessoa parar antes do final do tempo, encoraje-a a encontrar mais palavras.
Se se mantiver silenciosa durante 15 segundos, repita a instrução ("Quero que me diga todos os animais de que
se lembre").
O limite de tempo não será prolongado no caso de a instrução ter de ser repetida.
1. Continuar

CF011_IntroNum
Em seguida, gostaria de lhe fazer algumas perguntas que avaliam a forma como as pessoas usam os números



ENDIF

IF CF012_NumDis <> a1

ENDIF
IF CF012_NumDis = a1

ENDIF

no dia-a-dia.
IWER: Se necessário, encoraje o(a) respondente a responder a cada uma das questões relativas à numeracia
1. Continuar

CF012_NumDis
Se a probabilidade de se apanhar uma doença é 10 por cento, quantas pessoas em 1000 (mil) se espera que
apanhem a doença?
IWER: Não leia as respostas em voz alta
1. 100
2. 10
3. 90
4. 900
97. Outra resposta

CF013_NumHalfPrice
Numa promoção, uma loja está a vender todos os artigos a metade do preço. Antes da promoção, um sofá
custava 300 [FLDefault[9]]. Quanto custa o sofá em promoção?
IWER: Não leia as respostas em voz alta
1. 150^FLCurr
2. 600^FLCurr
97. Outra resposta

IF CF014_NumCar = a1

ENDIF

CF014_NumCar
Um vendedor de carros em segunda mão está a vender um carro por 6.000 [FLDefault[9]]. Este valor
corresponde a dois terços do que custava quando era novo. Quanto custava o carro quando era novo?
IWER: Não leia as respostas em voz alta
1. 9.000 ^FLCurr
2. 4.000 ^FLCurr
3. 8.000 ^FLCurr
4. 12.000 ^FLCurr
5. 18.000 ^FLCurr
97. Outra resposta

CF015_Savings
Digamos que tem 2.000 [FLDefault[9]] numa conta poupança. A conta recebe dez por cento de juros em cada
ano. Quanto vai ter na sua conta dois anos depois?
IWER: Não leia as respostas em voz alta
1. 2.420 ^FLCurr
2. 2.020 ^FLCurr
3. 2.040 ^FLCurr
4. 2.100 ^FLCurr
5. 2.200 ^FLCurr
6. 2.400 ^FLCurr
97. Outra resposta

CF108_Serial
Agora vamos fazer algumas subtracções. Cem menos 7 é igual a?
IWER: Se R adiciona 7, poderá repetir a pergunta.
0..9999999



IF (CF108_Serial < 99999998) AND NOT ((CF108_Serial = REFUSAL) OR (CF108_Serial = DONTKNOW))

ENDIF
IF CF007_Learn1Intro = RESPONSE

IF (CF109_Serial < 99999998) AND NOT ((CF109_Serial = REFUSAL) OR (CF109_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF109_Serial
E esse valor menos 7?
IWER: Esta é a segunda subtracção
0..9999999

IF (CF110_Serial < 99999998) AND NOT ((CF110_Serial = REFUSAL) OR (CF110_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF110_Serial
E esse valor menos 7?
IWER: Esta é a terceira subtracção
0..9999999

IF (CF111_Serial < 99999998) AND NOT ((CF111_Serial = REFUSAL) OR (CF111_Serial = DONTKNOW))

ENDIF

CF111_Serial
E esse valor menos 7?
IWER: Esta é a quarta subtracção
0..9999999

CF112_Serial
E esse valor menos 7?
IWER: Esta é a quinta subtracção
0..9999999

IF MN025_RandomCF102 = 1

ELSE

CF113_Learn4
Há pouco, li-lhe uma lista de palavras e o(a) senhor(a) repetiu aquelas de que se conseguiu lembrar. Por favor,
diga-me agora de que palavras se recorda?

IWER: Escreva as palavras no bloco de notas. Dê um minuto, no máximo, ao respondente para se lembrar das
palavras e insira aquelas que indicou correctamente.

1. Hotel
2. Rio
3. Árvore
4. Pele
5. Ouro
6. Mercado
7. Papel
8. Criança
9. Rei
10. Livro
96. Nenhuma destas

IF MN025_RandomCF102 = 2

CF114_Learn4
Há pouco, li-lhe uma lista de palavras e o(a) senhor(a) repetiu aquelas de que se conseguiu lembrar. Por favor,
diga-me agora de que palavras se recorda?

IWER: Escreva as palavras no bloco de notas. Dê um minuto, no máximo, ao respondente para se lembrar das
palavras e insira aquelas que indicou correctamente.



ENDIF
ENDIF

ELSE

ENDIF

1. Céu
2. Oceano
3. Bandeira
4. Dólar
5. Esposa
6. Máquina
7. Casa
8. Terra
9. Colégio
10. Manteiga
96. Nenhuma destas

IF MN025_RandomCF102 = 3

ELSE

ENDIF

CF115_Learn4
Há pouco, li-lhe uma lista de palavras e o(a) senhor(a) repetiu aquelas de que se conseguiu lembrar. Por
favor, diga-me agora de que palavras se recorda?
IWER: Escreva as palavras no bloco de notas. Dê um minuto, no máximo, ao respondente para se lembrar
das palavras e insira aquelas que indicou correctamente.
1. Mulher
2. Rocha
3. Sangue
4. Canto
5. Sapatos
6. Carta
7. Rapariga
8. Casa
9. Vale
10. Motor
96. Nenhuma destas

CF116_Learn4
Há pouco, li-lhe uma lista de palavras e o(a) senhor(a) repetiu aquelas de que se conseguiu lembrar. Por
favor, diga-me agora de que palavras se recorda?
IWER: Escreva as palavras no bloco de notas. Dê um minuto, no máximo, ao respondente para se lembrar
das palavras e insira aquelas que indicou correctamente.
1. Água
2. Igreja
3. Doutor
4. Palácio
5. Fogo
6. Jardim
7. Mar
8. Aldeia
9. Bebé
10. Mesa
96. Nenhuma destas

CF017_Factors

IWER: Verificou-se a existência de factores que prejudicaram o desempenho do(a) respondente nos testes?
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (MH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

IF CF017_Factors = a1

ENDIF

CF217_Impaired

IWER: O que prejudicou o teste do entrevistado?
STRING

CF018_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM ESTEVE PRESENTE DURANTE ESTA SECÇÃO?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) companheiro(a)
3. O(s) filho(s)
4. Outro(s)

LOOP

IF MH005_Guilt = a3

MH001_Intro
Anteriormente falámos da sua saúde a nível físico. Outra forma de medirmos a sua saúde é através das emoções
ou do bem-estar -- ou seja, como é que se sente sobre as coisas que acontecem à sua volta.
1. Continuar

MH002_Depression
No último mês, sentiu-se triste ou deprimido(a)?
IWER: Se o(a) participante precisar de uma clarificação, diga "por triste ou deprimido queremos dizer sentir-se em
baixo ou melancólico"
1. Sim
5. Não

MH003_Hopes
Quais são as suas expectativas para o futuro?
IWER: Registe apenas se são, ou não, mencionadas expectativas
1. São mencionadas expectativas
2. Não são mencionadas expectativas

MH004_WishDeath
No último mês, sentiu que preferia não estar vivo(a)?
1. São mencionadas intenções de suicídio ou o desejo de não estar vivo
2. Não existem tais intenções ou desejo

MH005_Guilt
Tende a culpar-se a si próprio(a) ou a sentir-se culpado(a) a propósito de tudo e de nada?
1. Existem óbvios e excessivos sentimentos de culpa
2. Não existem tais sentimentos
3. Menciona sentimentos de culpa, mas não é claro se são óbvios ou excessivos

MH006_BlameForWhat
Então, por que é que se culpa a si mesmo(a)?
IWER: Nota - Atribuir o código 1 apenas a um sentimento exagerado de culpa, que tem claramente proporções
exageradas relativamente às circunstâncias. Frequentemente a falta é muito pequena, se é que existe alguma.
No caso de a culpa ser justificável ou apropriada, deverá ser atribuído o código 2.
1. Do(s) exemplo(s) dado(s) resultam sentimentos óbvios e excessivos de culpa



ENDIF

IF MH008_Interest = a3

ENDIF

IF MH011_Appetite = a3

ENDIF

2. Do(s) exemplo(s) não resultam sentimentos óbvios e excessivos de culpa, ou é incerto se deles resultam
sentimentos óbvios e excessivos de culpa

MH007_Sleep
Recentemente, teve dificuldades em dormir?
1. Dificuldades em dormir ou mudança recente do padrão de sono
2. Não tem dificuldades em dormir

MH008_Interest
No último mês, como diria que foi o seu interesse pelo que o(a) rodeia?
1. Menos interesse do que o habitual
2. Não são mencionadas perdas de interesse
3. Resposta não específica ou que não pode ser codificada

MH009_KeepUpInt
Então mantém o interesse pelo que gosta de fazer?
1. Sim
5. Não

MH010_Irritability
Ultimamente, tem-se sentido mais irritável?
1. Sim
5. Não

MH011_Appetite
Como tem estado o seu apetite?
1. Houve uma diminuição do apetite
2. Não houve uma diminuição do apetite
3. Resposta não específica ou que não pode ser codificada

MH012_EatMoreLess
Então, tem comido menos, ou mais do que habitualmente?
1. Menos
2. Mais
3. Nem mais nem menos

MH013_Fatigue
No mês passado, teve pouca energia para fazer as coisas que queria?
1. Sim
5. Não

MH014_ConcEnter
Como é a sua concentração? Por exemplo, consegue concentrar-se num programa de televisão, num filme ou
num programa de rádio?
1. Dificuldade em concentrar-se em entretenimento
2. Não foi mencionada tal dificuldade

MH015_ConcRead



Consegue concentrar-se ao ler alguma coisa?
1. Dificuldade em concentrar-se ao ler
2. Não foi mencionada tal dificuldade

MH016_Enjoyment
Diga-me, o que gostou de fazer recentemente?
1. Não consegue mencionar nenhuma actividade que gostou de fazer
2. Menciona QUALQUER satisfação decorrente da actividade

MH017_Tear
Chorou alguma vez no último mês?
1. Sim
5. Não

MH023_HDA1
Agora vou-lhe ler algumas frases sobre a forma como as pessoas por vezes se sentem.
Depois de ouvir cada frase, indique com que frequência se sentiu dessa forma DURANTE A ÚLTIMA SEMANA.
Se "nunca", "quase nunca", "algumas vezes" ou "muitas vezes" se sentiu dessa forma.
A melhor resposta é normalmente aquela que lhe ocorre em primeiro lugar, por isso não perca muito tempo em
cada frase.

Tive medo que o pior pudesse acontecer.
IWER: Ler apenas se necessário.
1. Nunca
2. Quase nunca
3. Algumas vezes
4. Muitas vezes

MH024_HDA2
Estava nervoso(a).
IWER: Ler apenas se necessário.
1. Nunca
2. Quase nunca
3. Algumas vezes
4. Muitas vezes

MH025_HDA3
Senti as minhas mãos a tremer.
IWER: Ler apenas se necessário.
1. Nunca
2. Quase nunca
3. Algumas vezes
4. Muitas vezes

MH026_HDA4
Tive medo de morrer.
IWER: Ler apenas se necessário.
1. Nunca
2. Quase nunca
3. Algumas vezes
4. Muitas vezes

MH027_HDA5
Senti-me fraco(a), quase a desmaiar.
IWER: Ler apenas se necessário.
1. Nunca
2. Quase nunca



IF MH018_DepressionEver = a1

3. Algumas vezes
4. Muitas vezes

MH032_EndNonProxy

IWER: Fim da secção em que nenhuma pessoa podia responder em nome do(a) entrevistado(a).
Quem respondeu às questões desta secção?
1. Respondente
2. Secção sem respostas (entrevista a representante)

MH018_DepressionEver
[Desde a última entrevista em] {FL_MH018_4} [, houve/Houve] algum momento ou momentos [da sua vida] em
que teve sintomas de depressão que duraram pelo menos duas semanas?
1. Sim
5. Não

IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF

MH030_YearDepression
Em que ano teve sintomas de depressão (que duraram pelo menos duas semanas) pela última vez?
1. 2006
2. 2007
3. 2008
4. 2009
5. 2010
6. 2011

MH031_MonthDepression
Em que mês ocorreram?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

MH019_AgeFirstTime
Que idade tinha quando teve esses sintomas pela primeira vez?
0..120

MH020_EverTreated
[Alguma vez] foi tratado(a) para a depressão por um médico de família ou psiquiatra?
1. Sim
5. Não

MH021_EverAddHos
Foi internado [alguma vez] num hospital psiquiátrico ou secção psiquiátrica?



ENDIF
IF (HC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

1. Sim
5. Não

MH022_AffEmDis
Alguma vez um médico lhe disse que tem problemas emocionais ou afectivos, incluindo ansiedade, problemas
psiquiátricos ou de ordem nervosa?
1. Sim
5. Não

LOOP

IF HC002_STtoMDoctor > 0

ENDIF
IF ((HC002_STtoMDoctor > 0) AND (HC003_CGPract < HC002_STtoMDoctor)) OR (HC002_STtoMDoctor =
DONTKNOW)

HC002_STtoMDoctor
Agora tenho algumas perguntas sobre os seus cuidados de saúde. Pense nos cuidados que teve nos últimos
doze meses.
@BDurante os últimos doze meses@B, aproximadamente quantas vezes foi ao médico ou falou com um médico
sobre a sua saúde? Exclua consultas no dentista e internamentos, mas inclua consultas de urgência ou externas.
IWER: Se forem mais de 98, insira 98
0..98

HC003_CGPract
Destes contactos, quantos foram com um médico de clínica geral ou com um médico no seu centro de saúde (ou
unidade de saúde familiar)?
IWER: Se forem mais de 98, insira 98
0..98

IF HC004_CSpecialist = a1

HC004_CSpecialist
Observe o cartão 14.
Durante os últimos doze meses, consultou algum dos especialistas referidos nesse cartão?
1. Sim
5. Não

HC005_LastCSp
Olhando ainda para o cartão 14, especifique, que especialistas consultou @bnos últimos 12 meses@b?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis. Se mencionar o dentista, diga que isso vai ser
analisado mais à frente
1. Especialista de doenças cardíacas, pulmonares, gastroenterologia, diabetes ou doenças endócrinas
2. Dermatologista
3. Neurologista
4. Oftalmologista
5. Otorrinolaringologista
6. Reumatologista ou fisiatra
7. Ortopedista
8. Cirurgião
9. Psiquiatra
10. Ginecologista
11. Urologista
12. Oncologista
13. Geriatra
96. Outros



ENDIF
IF (EP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF

IF HC012_PTinHos = a1

ENDIF
IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

ENDIF

HC012_PTinHos
Durante os últimos doze meses, foi internado(a) no hospital? Considere internamentos médicos, cirúrgicos,
psiquiátricos ou em qualquer outra especialidade.
1. Sim
5. Não

HC013_TiminHos
Com que frequência foi internado no hospital nos últimos doze meses?
IWER: Conte apenas ocasiões separadas. Atribua o código 10 para 10 ocasiões ou mais
1..10

HC014_TotNightsinPT
No total, quantas noites passou no hospital nos últimos doze meses?
1..365

IF HC029_NursHome = a1

ENDIF

HC029_NursHome
Durante os últimos doze meses, foi internado(a) @Bnum lar de idosos@B?
IWER: Um lar de idosos dispensa os seguintes serviços aos seus residentes:
Distribuição de medicação, assistência pessoal e supervisão disponível 24 horas (não necessariamente um(a)
enfermeiro(a)), alojamento e refeições.
Permanentemente significa sem interrupção durante os últimos 12 meses. Quando um(a) respondente tiver
mudado definitivamente para um lar de idosos há menos de 12 meses, responda 1 (Sim, temporariamente)
1. Sim, temporariamente
3. Sim, permanentemente
5. Não

HC030_TimNursHome
Com que frequência foi internado(a) num lar de idosos nos últimos doze meses?
IWER: Conte apenas ocasiões separadas
1..365

HC031_WksNursHome
Durante os últimos 12 meses, quantas semanas passou no total num lar de idosos?
IWER: Conte 4 semanas por cada mês completo; conte 1 para uma parte da semana
1..52

LOOP

IF MN024_NursingHome = a1

EP001_Intro
Agradeço-lhe por ter respondido a esta parte difícil do questionário.
Agora gostaria de passar ao próximo tema. Vou colocar-lhe algumas questões sobre a sua actual situação de
emprego.
1. Continuar

EP005_CurrentJobSit



IF EP005_CurrentJobSit = a1

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR (((MN101_Longitudinal = 1) AND
(EP005_CurrentJobSit = a1)) AND (EP336_RetAfterW2 = a1))

Observe o cartão 18. Em geral, qual das seguintes opções melhor descreve a sua situação @bactual@b perante
o emprego?
IWER: Seleccione apenas uma opção.
Indique o seguinte apenas se R tiver dúvidas:
1. Reformado(a) (do seu emprego, incluindo reforma parcial, reforma antecipada ou pré-reforma)
2. Empregado(a) por conta de outrem ou por conta própria (trabalho remunerado, incluindo trabalho em
empresas familiares mas que não é remunerado incluindo trabalhadores que são empregados de uma empresa
apesar de não estarem a ser remunerados)
3. Desempregado(a) (despedido(a) ou sem trabalho, incluindo desemprego temporário)
4. Permanentemente doente ou incapacitado(a) (incapacidade parcial ou invalidez)
5. Dono(a) de casa (inclui cuidar da casa ou da família, tomar conta dos netos)
A opção Reformado(a) refere-se apenas a estar reformado(a) do seu emprego. No caso de a pessoa receber
uma pensão de sobrevivência e não uma pensão decorrente do emprego não lhe poderá ser atribuído o código
de reformado(a). Se não se enquadrar nas categorias 2 a 5, deverá ser-lhe atribuída a opção "Outra situação".
1. Reformado(a)
2. Empregado(a) por conta de outrém ou por conta própria (incluindo trabalhar num negócio familiar)
3. Desempregado(a)
4. Permanentemente doente ou incapacitado(a)
5. Dono(a) de casa
97. Outra situação (vive de rendas, vive das suas propriedades, estudante, realiza trabalho voluntário)

IF EP329_RetYear > 2008

ENDIF

EP329_RetYear
Em que ano se reformou?
1900..2011

EP328_RetMonth
Lembra-se em que mês foi?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP064_ResForRet
Observe o cartão 19.
Por que motivos se reformou?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Tornou-se elegível para receber uma pensão pública
2. Tornou-se elegível para receber uma pensão ocupacional(pensão paga por empregador)
3. Tornou-se elegível para receber uma pensão privada
4. Foi-lhe oferecida a opção de reforma antecipada com bónus ou incentivos especiais
5. Tornou-se redundante (por exemplo, pré-reforma, desemprego)
6. Doença
7. Doença de parente ou amigo
8. Reformar-se ao mesmo tempo que o marido(a esposa) ou o(a) companheiro(a)
9. Passar mais tempo com a família
10. Aproveitar a vida



ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit <> a2

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 0

ENDIF
IF (EP005_CurrentJobSit = a4) AND ((EP002_PaidWork = a1) OR (EP006_EverWorked = a1))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

EP337_LookingForJob
Está actualmente à procura de um novo emprego/trabalho?
1. Sim
5. Não

EP067_HowUnempl
Pode dizer-nos por que é que ficou desempregado? Foi
IWER: Ler em voz alta
1. Porque o seu local de trabalho ou a sua empresa fechou
2. Porque se demitiu
3. Porque o contrato de trabalho foi suspenso temporariamente ou definitivamente
4. Por mútuo acordo com a entidade empregadora
5. Porque o trabalho temporário foi concluído
6. Porque mudou de cidade
97. Outro motivo

EP002_PaidWork
[Estamos interessados nas experiências profissionais que teve desde a nossa última entrevista.] Efectuou
algum trabalho remunerado [desde a nossa última entrevista em/durante as últimas quatro semanas]
{FL_EP002_3}, como empregado ou tendo o seu próprio emprego, ainda que apenas por algumas horas?
1. Sim
5. Não

IF (((EP005_CurrentJobSit.ORD = 4) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD = 5)) OR (EP005_CurrentJobSit.ORD =
97)) AND (EP002_PaidWork = a5)

ENDIF

EP006_EverWorked
Alguma vez teve trabalho remunerado?
1. Sim
5. Não

EP068_CauseDis
Disse que estava permanentemente doente ou incapacitado(a). Esta condição foi causada pelas actividades
que realizava no seu trabalho?
1. Sim
5. Não

IF (EP005_CurrentJobSit = a2) OR (EP002_PaidWork = a1)

ENDIF

EP125_ContWork
Gostaria que saber mais sobre todo o trabalho remunerado que efectuou desde {FL_EP125_2} até hoje.
Durante todo esse tempo, esteve a trabalhar de forma contínua?
1. Sim
5. Não



IF EP125_ContWork = a1

ENDIF
IF EP125_ContWork = a5

EP141_ChangeInJob
Observe o cartão 20. Mesmo que tenha estado a trabalhar de forma contínua desde {FL_EP141_2}, viveu
alguma das alterações referidas nesse cartão?
IWER: Assinale todas as opções aplicáveis.
1. Alteração no tipo de emprego (por exemplo, de trabalho dependente para independente)
2. Alteração da entidade empregadora
3. Promoção
4. Mudança de instalações de trabalho
5. Alteração da duração do contrato (de longo para curto prazo ou vice-versa)
96. Nenhuma destas

LOOP

EP331_Intro
Em que períodos esteve a trabalhar? Indique-me todas as datas de início e fim no caso de ter trabalhado em
mais do que uma ocasião.
1. Continuar

EP127_PeriodFromMonth
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que @bmês@b e ano?

@bMÊS@b:
ANO:
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP128_PeriodFromYear
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que mês e @bano@b?

MÊS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANO@b
1. 2003 ou anterior
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Até que @bmês@b e ano esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

@bMÊS@b:
ANO:



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

IWER: Se o período ainda estiver a decorrer, insira 13. Hoje
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro
13. Hoje

EP130_PeriodToYear
Até que mês e @bano@b esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

MÊS: ^EP129_PeriodToMonth

@bANO@b:
IWER: Até que ano
1. 2004 ou anterior
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Houve outras alturas, desde {FL_EP133_1}, em que [teve trabalho remunerado/esteve desempregado(a)]?
1. Sim
5. Não

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que @bmês@b e ano?

@bMÊS@b:
ANO:
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro



IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

11. Novembro
12. Dezembro

EP128_PeriodFromYear
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que mês e @bano@b?

MÊS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANO@b
1. 2003 ou anterior
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Até que @bmês@b e ano esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

@bMÊS@b:
ANO:
IWER: Se o período ainda estiver a decorrer, insira 13. Hoje
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro
13. Hoje

EP130_PeriodToYear
Até que mês e @bano@b esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

MÊS: ^EP129_PeriodToMonth

@bANO@b:
IWER: Até que ano
1. 2004 ou anterior
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Houve outras alturas, desde {FL_EP133_1}, em que [teve trabalho remunerado/esteve desempregado(a)]?



ENDIF
IF (((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP006_EverWorked = a1)) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) OR
((((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP005_CurrentJobSit = a5)) AND (EP002_PaidWork = a1)) AND
(EP335_Today = a5))

ENDIF
IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

1. Sim
5. Não

EP069_ResStopWork
Disse que actualmente é dono(a) de casa, mas no passado efectuou trabalho remunerado. Por que é que
deixou de trabalhar?
IWER: Leia as respostas em voz alta
1. Devido a problemas de saúde
2. Era muito cansativo
3. Era muito dispendioso contratar alguém para tomar conta da casa ou da família
4. Porque queria tomar conta dos filhos ou netos
5. Porque foi despedido(a), ou o local de trabalho ou empresa fechou
6. Porque o rendimento familiar era suficiente
97. Outro motivo

IF ((EP005_CurrentJobSit <> a3) AND ((EP125_ContWork = a5) OR ((EP005_CurrentJobSit <> a2) AND
(EP002_PaidWork = a5)))) AND (MN808_AgeRespondent <= 75)

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a3

ENDIF
IF (EP325_UnEmpl = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a3)

EP325_UnEmpl
Agora gostaria de saber mais sobre os períodos em que não esteve a realizar qualquer trabalho remunerado,
desde a nossa última entrevista até hoje. Houve alguma ocasião, desde {FL_EP325_3}, em que esteve
desempregado(a) @Be à procura de trabalho@B?
1. Sim
5. Não

EP332_Intro
Agora gostaria de saber mais sobre os períodos, desde a nossa {FL_EP332_2} até hoje, em que esteve
desempregado(a) e à procura de trabalho.
1. Continuar

LOOP

EP333_Intro
Em que períodos esteve desempregado(a) e à procura de trabalho? Indique-me todas as datas de início e fim
no caso de ter ficado desempregado(a) em mais do que uma ocasião.
1. Continuar

EP127_PeriodFromMonth
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que @bmês@b e ano?

@bMÊS@b:
ANO:
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março



IF EP129_PeriodToMonth <> a13

4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP128_PeriodFromYear
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que mês e @bano@b?

MÊS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANO@b
1. 2003 ou anterior
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Até que @bmês@b e ano esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

@bMÊS@b:
ANO:
IWER: Se o período ainda estiver a decorrer, insira 13. Hoje
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro
13. Hoje

EP130_PeriodToYear
Até que mês e @bano@b esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

MÊS: ^EP129_PeriodToMonth

@bANO@b:
IWER: Até que ano
1. 2004 ou anterior
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009



ENDLOOP
LOOP cnt:= 22 TO 40

ENDIF

7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Houve outras alturas, desde {FL_EP133_1}, em que [teve trabalho remunerado/esteve desempregado(a)]?
1. Sim
5. Não

IF PeriodOtherEpisodes[cnt - 1].EP133_PeriodOtherEp = a1

LOOP

EP127_PeriodFromMonth
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que @bmês@b e ano?

@bMÊS@b:
ANO:
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP128_PeriodFromYear
[Está a trabalhar/Está desempregado(a)] desde que mês e @bano@b?

MÊS ^EP127_PeriodFromMonth
@bANO@b
1. 2003 ou anterior
2. 2004
3. 2005
4. 2006
5. 2007
6. 2008
7. 2009
8. 2010
9. 2011

EP129_PeriodToMonth
Até que @bmês@b e ano esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

@bMÊS@b:
ANO:
IWER: Se o período ainda estiver a decorrer, insira 13. Hoje
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho



ENDIF

LOOP cnt2:= 1 TO 6

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP129_PeriodToMonth <> a13

ENDIF

7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro
13. Hoje

EP130_PeriodToYear
Até que mês e @bano@b esteve [a trabalhar/desempregado(a)]?

MÊS: ^EP129_PeriodToMonth

@bANO@b:
IWER: Até que ano
1. 2004 ou anterior
2. 2005
3. 2006
4. 2007
5. 2008
6. 2009
7. 2010
8. 2011

EP133_PeriodOtherEp
Houve outras alturas, desde {FL_EP133_1}, em que [teve trabalho remunerado/esteve desempregado(a)]?
1. Sim
5. Não

EP110_RecPubBen
Também gostaríamos de saber mais sobre os períodos em que recebeu prestações sociais, como pensão de
reforma antecipada ou subsídio de desemprego, desde a última entrevista até hoje. Observe o cartão 21. Desde
{FL_EP110_2}, recebeu algum dos subsídios mencionados neste cartão?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Pensão de velhice
2. Pensão de reforma antecipada
3. Subsídio de desemprego
4. Subsídio de doença
5. Prestações de seguro de incapacidade
6. Assistência social
96. Nenhum destes

IF cnt2 IN EP110_RecPubBen

LOOP

EP334_Intro
Quando recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social]? Indique-me todas as datas de início e fim
no caso de ter recebido [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio



LOOP

de doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] em mais do que uma ocasião.
1. Continuar

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Recebe [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] desde que @bmês@b e ano?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Recebe [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] desde que mês e @bano@b?

MÊS: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bANO@b:
1. 2005 ou anterior
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] até que @bmês@b e ano?
IWER: Se o período de pagamento ainda estiver a decorrer, insira 13. Hoje
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro
13. Hoje

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] até que mês e @bano@b?

MÊS: ^EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth



ENDLOOP
LOOP cnt:= 2 TO 20

ENDIF

@bANO@b:
1. 2005 ou anterior
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Houve outras alturas desde {FL_EP116_3} em que recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma
antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de doença/prestações de seguro de
incapacidade/assistência social]?
1. Sim
5. Não

IF EPPayments[cnt - 1].EP116_ReceivePaymentOtherEp = a1

LOOP

EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
Recebe [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] desde que @bmês@b e ano?
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP112_ReceivePaymentPeriodFromYear
Recebe [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] desde que mês e @bano@b?

MÊS: ^EP111_ReceivePaymentPeriodFromMonth
@bANO@b:
1. 2005 ou anterior
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
Recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] até que @bmês@b e ano?
IWER: Se o período de pagamento ainda estiver a decorrer, insira 13. Hoje
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março



ENDLOOP

IF EP326_ReceivedSeverancePayment = a1

ENDIF
ENDLOOP
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth <> a13

ENDIF

4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto
9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro
13. Hoje

EP114_ReceivePaymentPeriodToYear
Recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de
doença/prestações de seguro de incapacidade/assistência social] até que mês e @bano@b?

MÊS: ^EP113_ReceivePaymentPeriodToMonth
@bANO@b:
1. 2005 ou anterior
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

EP116_ReceivePaymentOtherEp
Houve outras alturas desde {FL_EP116_3} em que recebeu [pensão de velhice/pensão de reforma
antecipada/subsídio de desemprego/subsídio de doença/prestações de seguro de
incapacidade/assistência social]?
1. Sim
5. Não

EP326_ReceivedSeverancePayment
Desde a nossa última entrevista em {FL_EP326_3}, recebeu alguma indemnização por cessação do contrato de
trabalho?
1. Sim
5. Não

EP122_ReceiveSeveranceMonth
Em que MÊS e ano recebeu a indemnização por cessação do contrato de trabalho?
IWER: No caso de haver mais do que uma, atribuir um código à mais recente
1. Janeiro
2. Fevereiro
3. Março
4. Abril
5. Maio
6. Junho
7. Julho
8. Agosto



ENDIF
IF ((EP005_CurrentJobSit = a2) OR ((MN101_Longitudinal = 0) AND (EP002_PaidWork = a1))) OR
((MN101_Longitudinal = 1) AND (EP335_Today = a1))

ENDIF

9. Setembro
10. Outubro
11. Novembro
12. Dezembro

EP123_ReceiveSeveranceYear
Em que mês e ANO recebeu a indemnização por cessação do contrato de trabalho?
IWER: No caso de haver mais do que uma, atribuir um código à mais recente
1. 2005 ou anterior
2. 2006
3. 2007
4. 2008
5. 2009
6. 2010
7. 2011

IF ((MN101_Longitudinal = 0) OR NOT (a96 IN EP141_ChangeInJob)) OR (EP125_ContWork = a5)

EP008_Intro1
As perguntas que se seguem são sobre o seu emprego principal actual.
IWER: Incluir trabalho sazonal. O emprego principal é o emprego em que o(a) respondente trabalha mais horas.
Se as horas forem as mesmas, escolher aquele em que o(a) respondente ganha mais.
1. Continuar

EP009_EmployeeOrSelf
Nesse trabalho é empregado, funcionário público ou trabalhador independente?
1. Empregado
2. Funcionário público
3. Trabalhador independente

EP010_CurJobYear
Em que ano começou a trabalhar neste emprego?
1900..2011

EP016_NTofJob
Observe o cartão 15. Qual a melhor opção que descreve esse trabalho?
1. Quadro superior da administração pública, dirigente e quadro superior de empresas
2. Profissional liberal
3. Técnico ou profissional de nível intermédio
4. Pessoal administrativo e similares
5. Pessoal dos serviços e vendedores
6. Trabalhador qualificado da agricultura e pescas
7. Operário, artífice e trabalhador similar
8. Operador de instalações e máquinas, e trabalhador da montagem
9. Trabalhador não qualificado
10. Forças armadas

EP018_WhichIndustry
Observe o cartão 16. Em que tipo de empresa, indústria ou serviços trabalha?
1. Agricultura, caça, silvicultura, pesca
2. Indústrias extractivas
3. Indústria transformadora
4. Produção e distribuição de electricidade, gás e água
5. Construção civil
6. Comércio grossista e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e



ENDIF

IF EP009_EmployeeOrSelf = a1

ENDIF
IF EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 3

ENDIF
IF (EP009_EmployeeOrSelf = a1) OR (EP009_EmployeeOrSelf.ORD = 2)

ENDIF

doméstico
7. Alojamento e restauração
8. Transportes, armazenagem e comunicações
9. Intermediação financeira
10. Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas
11. Administração pública e defesa; segurança social obrigatória
12. Educação
13. Saúde e acção social
14. Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais

EP019_Public
Nesse emprego, trabalha no sector público?
1. Sim
5. Não

EP024_NrOfEmployees
No caso de ter algum, quantos empregados tem nesse trabalho?
IWER: Excluindo o(a) respondente
0. Nenhum
1. 1 a 5
2. 6 a 15
3. 16 a 24
4. 25 a 199
5. 200 a 499
6. 500 ou mais

EP011_TermJob
Nesse emprego, tem um contrato de curta duração ou sem termo?
IWER: Por curta duração queremos dizer com menos de 3 anos
1. Curta duração
2. Sem termo

EP012_TotContractHours
Quantas horas de trabalho faz por semana nesse emprego, excluindo pausas para refeições e horas extra,
quer sejam ou não remuneradas?
0.0..168.0

EP013_TotWorkedHours
[Além das suas horas de trabalho normais] [quantas/Quantas] horas por semana faz normalmente nesse
emprego, excluindo pausas para refeições [mas incluindo horas extraordinárias quer sejam ou não
remuneradas]?
0.0..168.0

EP014_NumberMPerYear
Quantos meses por ano trabalha normalmente neste emprego (incluindo as férias pagas)?
1..12

EP301_DaysFromWork
Nos últimos 12 meses, faltou algum dia ao trabalho por motivos de saúde?
1. Sim
5. Não



IF EP301_DaysFromWork = a1

ENDIF

EP302_HowManyDays
Aproximadamente, quantos dias é que faltou?
1..365

EP025_Intro
Observe o cartão 22.
Agora vou-lhe ler algumas afirmações que as pessoas usam para descrever o seu trabalho. Gostaríamos de
saber se se sente da mesma forma no seu trabalho actual.
Diga-me se concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda totalmente de cada afirmação.
1. Continuar

EP026_SatJob
De forma geral, estou satisfeito(a) com o meu trabalho. Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou
discorda totalmente?
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP027_JobPhDem
O meu trabalho é fisicamente exigente. Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda
totalmente?
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP028_TimePress
Sinto constantemente a pressão do tempo devido à carga de trabalho pesada. (Diria que concorda totalmente,
concorda, discorda ou discorda totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP029_LitFreeWork
Tenho muito pouca liberdade para decidir a forma como realizo o meu trabalho. (Diria que concorda totalmente,
concorda, discorda ou discorda totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP030_NewSkill
É uma oportunidade para desenvolver as minhas competências. (Diria que concorda totalmente, concorda,
discorda ou discorda totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente



IF EP005_CurrentJobSit = a2

EP031_SuppDiffSit
Em situações difíceis, recebo apoio adequado. (Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda
totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP032_RecognWork
Recebo o devido reconhecimento pelo meu trabalho. (Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou
discorda totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP033_SalAdequate
Considerando todos os meus esforços e êxitos, [o meu salário é adequado/os meus rendimentos do trabalho
são adequados/o meu salário é adequado]. (Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda
totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22. Em caso de dúvida explique: por adequado queremos dizer em relação ao trabalho
feito.
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP034_JobPromPoor
As minhas [perspectivas de promoção na carreira/perspectivas de progresso no trabalho/perspectivas de
promoção na carreira] são reduzidas. (Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda
totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP035_JobSecPoor
O meu trabalho tem pouca estabilidade. (Diria que concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda
totalmente?)
IWER: Mostrar cartão 22
1. Concordo totalmente
2. Concordo
3. Discordo
4. Discordo totalmente

EP036_LookForRetirement
Não voltaremos a utilizar o cartão 22. Se pensar no seu trabalho actual, gostaria de se reformar logo que
possa?
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (MN101_Longitudinal = 0) AND (((EP006_EverWorked = a1) OR (EP005_CurrentJobSit = a1)) OR
(EP005_CurrentJobSit = a3))

ENDIF
IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP037_AfraidHRet
Receia que a sua saúde limite a sua capacidade de realizar este trabalho antes do tempo normal de reforma?
1. Sim
5. Não

IF EP007_MoreThanOneJob = a1

ENDIF

EP007_MoreThanOneJob
Até agora estivemos a falar do seu emprego principal. Actualmente tem algum emprego secundário?
1. Sim
5. Não

EP321_TotWorkedHrsSecJob
[Além das suas horas de trabalho normais] [quantas/Quantas] horas por semana faz normalmente nesse
emprego, excluindo pausas para refeições [mas incluindo horas extraordinárias quer sejam ou não
remuneradas].
0.0..168.0

EP322_NumMPerYearSecJob
Quantos meses por ano trabalha normalmente neste emprego (incluindo as férias pagas)?
1..12

EP048_IntroPastJob
Agora vamos falar do último emprego que teve [antes de se reformar/antes de ficar desempregado(a)].
1. Continuar

EP050_YrLastJobEnd
O seu último emprego terminou em que ano?
1900..2011

EP049_YrsInLastJob
Durante quantos anos trabalhou no seu último emprego?
0..99

EP051_EmployeeORSelf
Nesse trabalho, era empregado (sector público ou privado) ou trabalhador independente?
1. Empregado numa empresa
2. Funcionário público
3. Trabalhador independente

EP052_NTofJob
Observe o cartão 15. Qual a melhor opção que descreve esse trabalho?
IWER: Atribua um código às respostas 1..10.
1. Quadro superior da administração pública, dirigente e quadro superior de empresas
2. Profissional liberal
3. Técnico ou profissional de nível intermédio
4. Pessoal administrativo e similares
5. Pessoal dos serviços e vendedores
6. Trabalhador qualificado da agricultura e pescas
7. Operário, artífice e trabalhador similar
8. Operador de instalações e máquinas, e trabalhador da montagem
9. Trabalhador não qualificado
10. Forças armadas



ENDIF

IF EP204_AnyEarnEmpl = a1

ENDIF

IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 1

ENDIF
IF EP051_EmployeeORSelf.ORD = 3

ENDIF

EP054_WhichIndustry
Observe o cartão 16. Em que tipo de empresa, indústria ou serviços trabalhou?
IWER: Atribua um código às respostas 1..14.
1. Agricultura, caça, silvicultura, pesca
2. Indústrias extractivas
3. Indústria transformadora
4. Produção e distribuição de electricidade, gás e água
5. Construção civil
6. Comércio grossista e a retalho; reparação de veículos automóveis, motociclos e de bens de uso pessoal e
doméstico
7. Alojamento e restauração
8. Transportes, armazenagem e comunicações
9. Intermediação financeira
10. Actividades imobiliárias, alugueres e serviços prestados às empresas
11. Administração pública e defesa; segurança social obrigatória
12. Educação
13. Saúde e acção social
14. Outras actividades de serviços colectivos, sociais e pessoais

EP055_Public
Nesse emprego, trabalhava no sector público?
1. Sim
5. Não

EP061_NrOfEmployees
No caso de ter algum, quantos empregados tinha nesse trabalho?
IWER: Ler respostas em voz alta
0. Nenhum
1. 1 a 5
2. 6 a 15
3. 16 a 24
4. 25 a 199
5. 200 a 499
6. 500 ou mais

EP203_IntroEarnings
Agora gostaríamos de saber mais sobre os seus rendimentos durante o último ano, ou seja, em [STR (Year - 1)].
1. Continuar

EP204_AnyEarnEmpl
Durante [STR (Year - 1)], recebeu algum salário ou outros rendimentos decorrentes de trabalho dependente?
1. Sim
5. Não

EP205_EarningsEmplAT
Depois de pagos todos os impostos e contribuições, qual foi aproximadamente o rendimento anual proveniente
do seu trabalho no [STR (Year - 1)]? Por favor inclua qualquer pagamento adicional ou extraordinário, como
bónus, 13º mês ou subsídios de férias.



ENDIF

IF EP206_AnyIncSelfEmpl = a1

ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 10

IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
REAL[10]

EP206_AnyIncSelfEmpl
No [STR (Year - 1)] teve algum rendimento decorrente de trabalho independente ou de trabalho realizado em
negócio familiar?
1. Sim
5. Não

EP207_EarningsSelfAT
Depois de pagos todos os impostos e contribuições, bem como quaisquer materiais, equipamentos e bens que
utiliza no seu trabalho, de quanto foi aproximadamente o seu rendimento anual decorrente de trabalho
independente no [STR (Year - 1)]?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

EP303_Intro
Agora vou fazer-lhe algumas perguntas sobre os rendimentos provenientes de diferentes pensões públicas e
subsídios. Mesmo que já lhe tenhámos pedido algumas destas informações, é importante registarmos todos os
detalhes. Em primeiro lugar, vamos fazer-lhe perguntas sobre as quantias, em seguida, sobre a altura desses
pagamentos e, finalmente, sobre a duração dos mesmos.
1. Continuar

EP071_IncomeSources
Observe o cartão 23.
No [STR (Year - 1)], recebeu algum rendimento proveniente de alguma destas fontes?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Pensão de velhice
2. Complemento solidário para idosos
3. Pensão de reforma antecipada
4. Pensão de invalidez ou subsídios de doença
6. Subsídio de desemprego
7. Pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)
9. Suplemento de pensão de ex-combatentes
10. Assistência social
96. Nenhuma destas

IF cnt IN EP071_IncomeSources

LOOP

EP078_AvPaymPens
Depois dos impostos, de quanto era aproximadamente um pagamento normal [da sua pensão de velhice/do
seu complemento solidário para idosos/da sua pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/da sua
pensão por invalidez ou subsídios de doença/do seu subsídio de desemprego/da pensão de sobrevivência
do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/do suplemento de pensão de ex-combatentes/de
assistência social/a sua pensão ocupacional por velhice proveniente do seu último emprego/da sua pensão
ocupacional por velhice proveniente de um segundo emprego/da sua pensão ocupacional por velhice
proveniente de um terceiro emprego/da sua pensão ocupacional antecipada/da sua pensão ocupacional por
incapacidade ou seguro de invalidez /da pensão profissional de sobrevivência do emprego do(a) seu(sua)
marido(esposa) ou companheiro(a)] no [STR (Year - 1)]?
IWER: Quantia em ^FLCurr
É um pagamento normal, excluindo quaisquer extras, como bónus, 13º mês, etc.
REAL[10]



ENDLOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

EP074_PeriodBenefit
Que período abrangia esse pagamento?
1. Uma semana
2. Duas semanas
3. Um mês/4 semanas
4. Três meses/13 semanas
5. Seis meses/26 semanas
6. Um ano/12 meses/52 semanas
97. Outro período (especificar)

EP075_OthPeriodBenefits

IWER: Registe outro período
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
No total, durante quantos meses do [STR (Year - 1)] recebeu [a sua pensão de velhice/o seu complemento
solidário para idosos/a sua pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/a sua pensão por invalidez ou
subsídios de doença/o seu subsídio de desemprego/a pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa)
ou companheiro(a)/o seu suplemento de pensão de ex- combatente/a sua assistência social]?
IWER: Não se refere a quantos pagamentos foram feitos, mas ao intervalo de tempo. Por exemplo: se a
pensão foi recebida durante todo o ano, a resposta é 12. No caso de o(a) respondente começar a recebê-la
em Novembro, a resposta é 2.
1..12

EP213_YearRecIncSource
Em que ano começou a receber [esta pensão de velhice/este complemento solidário para idosos/esta pensão
de reforma antecipada ou de pré-reforma/esta pensão por invalidez ou subsídios de doença/este subsídio de
desemprego/esta pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/este
suplemento de pensão de ex-combatentes/esta assistência social]?
1900..2010

EP081_LumpSumPenState
Recebeu algum pagamento adicional, extra ou montante fixo (único) [da sua pensão de velhice/do seu
complemento solidário para idosos/da sua pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/da sua pensão
por invalidez ou subsídios de doença/do seu subsídio de desemprego/da pensão de sobrevivência do(a)
seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/do seu suplemento de pensão de ex-combatentes/da sua
assistência social] durante o [STR (Year - 1)]?
IWER: por favor assegure-se de que R considera todos os pagamentos adicionais/extra/montante fixo
recebidos (incluindo bónus, 13º mês, subsídios de férias) ao responder a esta questão.
1. Sim
5. Não

EP082_TotAmountLS
Depois dos impostos, aproximadamente quanto é que recebeu no total em pagamentos extra ou adicionais
no ano passado [desta pensão de velhice/deste complemento solidário para idosos/desta pensão de reforma
antecipada ou de pré-reforma/desta pensão por invalidez ou subsídios de doença/deste subsídio de
desemprego/desta pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/dete
suplemento de pensão de ex-combatentes/desta assistência social]?
IWER: Quantia em ^FLCurr
Incluir todos os pagamentos extra ou adicionais
REAL[10]



ENDLOOP

LOOP cnt:= 11 TO 16

ENDIF

EP324_OccPensInc
As pensões podem ser pagas pelo Estado ou pelo empregador (pensão ocupacional).
Observe o cartão 24. No [STR (Year - 1)], recebeu algum rendimento proveniente de alguma destas fontes?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Pensão ocupacional por velhice proveniente do seu último emprego
2. Pensão ocupacional por velhice proveniente de um segundo emprego
3. Pensão ocupacional por velhice proveniente de um terceiro emprego
4. Pensão ocupacional antecipada
5. Pensão ocupacional por incapacidade ou seguro de invalidez
6. Pensão ocupacional de sobrevivência do emprego do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)
96. Nenhuma destas

IF (cnt - 10) IN EP324_OccPensInc

LOOP

IF EP074_PeriodBenefit = a97

ENDIF

EP078_AvPaymPens
Depois dos impostos, de quanto era aproximadamente um pagamento normal [da sua pensão de velhice/do
seu complemento solidário para idosos/da sua pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/da sua
pensão por invalidez ou subsídios de doença/do seu subsídio de desemprego/da pensão de sobrevivência
do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/do suplemento de pensão de ex-combatentes/de
assistência social/a sua pensão ocupacional por velhice proveniente do seu último emprego/da sua pensão
ocupacional por velhice proveniente de um segundo emprego/da sua pensão ocupacional por velhice
proveniente de um terceiro emprego/da sua pensão ocupacional antecipada/da sua pensão ocupacional por
incapacidade ou seguro de invalidez /da pensão profissional de sobrevivência do emprego do(a) seu(sua)
marido(esposa) ou companheiro(a)] no [STR (Year - 1)]?
IWER: Quantia em ^FLCurr
É um pagamento normal, excluindo quaisquer extras, como bónus, 13º mês, etc.
REAL[10]

EP074_PeriodBenefit
Que período abrangia esse pagamento?
1. Uma semana
2. Duas semanas
3. Um mês/4 semanas
4. Três meses/13 semanas
5. Seis meses/26 semanas
6. Um ano/12 meses/52 semanas
97. Outro período (especificar)

EP075_OthPeriodBenefits

IWER: Registe outro período
STRING

EP208_MonthsRecIncSource
No total, durante quantos meses do [STR (Year - 1)] recebeu [a sua pensão de velhice/o seu complemento
solidário para idosos/a sua pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/a sua pensão por invalidez ou
subsídios de doença/o seu subsídio de desemprego/a pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa)
ou companheiro(a)/o seu suplemento de pensão de ex- combatente/a sua assistência social]?
IWER: Não se refere a quantos pagamentos foram feitos, mas ao intervalo de tempo. Por exemplo: se a
pensão foi recebida durante todo o ano, a resposta é 12. No caso de o(a) respondente começar a recebê-la
em Novembro, a resposta é 2.
1..12



ENDLOOP

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDIF
ENDLOOP

IF NOT ((MN101_Longitudinal = 1) AND (piIndex < 11))

ENDIF

IF EP081_LumpSumPenState = a1

ENDIF

EP213_YearRecIncSource
Em que ano começou a receber [esta pensão de velhice/este complemento solidário para idosos/esta pensão
de reforma antecipada ou de pré-reforma/esta pensão por invalidez ou subsídios de doença/este subsídio de
desemprego/esta pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/este
suplemento de pensão de ex-combatentes/esta assistência social]?
1900..2010

EP081_LumpSumPenState
Recebeu algum pagamento adicional, extra ou montante fixo (único) [da sua pensão de velhice/do seu
complemento solidário para idosos/da sua pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/da sua pensão
por invalidez ou subsídios de doença/do seu subsídio de desemprego/da pensão de sobrevivência do(a)
seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/do seu suplemento de pensão de ex-combatentes/da sua
assistência social] durante o [STR (Year - 1)]?
IWER: por favor assegure-se de que R considera todos os pagamentos adicionais/extra/montante fixo
recebidos (incluindo bónus, 13º mês, subsídios de férias) ao responder a esta questão.
1. Sim
5. Não

EP082_TotAmountLS
Depois dos impostos, aproximadamente quanto é que recebeu no total em pagamentos extra ou adicionais
no ano passado [desta pensão de velhice/deste complemento solidário para idosos/desta pensão de reforma
antecipada ou de pré-reforma/desta pensão por invalidez ou subsídios de doença/deste subsídio de
desemprego/desta pensão de sobrevivência do(a) seu(sua) marido(esposa) ou companheiro(a)/dete
suplemento de pensão de ex-combatentes/desta assistência social]?
IWER: Quantia em ^FLCurr
Incluir todos os pagamentos extra ou adicionais
REAL[10]

EP089_AnyRegPay
Observe o cartão 25. Recebeu algum dos seguintes pagamentos ou transferências regulares durante o [STR
(Year - 1)]?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Pagamentos regulares de seguros de vida
2. Anuidade privada ou pagamentos regulares de reforma pessoal privada
3. Pensão de alimentos
4. Pagamentos regulares de associações de beneficência
5. Pagamentos de seguros de saúde por uma companhia de seguros privada
96. Nenhum destes

IF cnt IN EP089_AnyRegPay

LOOP

EP094_TotalAmountBenLP
Depois de pagos todos os impostos e contribuições, qual era aproximadamente o pagamento médio [dos
pagamentos do seu seguro de vida/da sua anuidade privada ou pagamentos da reforma pessoal privada/da
sua pensão de alimentos/dos pagamentos regulares de associações de beneficência/dos pagamentos de
seguros de saúde de longo prazo] no [STR (Year - 1)]?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
REAL[10]



ENDLOOP
IF (MN024_NursingHome = a1) AND (MN808_AgeRespondent < 76)

ENDIF
ENDLOOP

IF EP090_PeriodPaym = a97

ENDIF

IF EP092_AddPayments = a1

ENDIF

EP090_PeriodPaym
Que período abrangia esse pagamento?
1. Uma semana
2. Duas semanas
3. Um mês/4 semanas
4. Três meses/13 semanas
5. Seis meses/26 semanas
6. Um ano/12 meses/52 semanas
97. Outro período (especificar)

EP091_OthPeriodPaym

IWER: Especifique outro período
STRING

EP096_MonthsRegPaym
No total, durante quantos meses do [STR (Year - 1)] recebeu [pagamentos do seguro de vida/anuidade privada
ou pagamentos da reforma pessoal privada/pensão de alimentos/pagamentos regulares de associações de
beneficência/pagamentos de seguros de saúde longo prazo]?
1..12

EP092_AddPayments
No [STR (Year - 1)] recebeu algum pagamento adicional ou montante fixo [das pagamentos do seu seguro de
vida/da sua anuidade privada ou pagamentos da reforma pessoal privada/da sua pensão de alimentos/dos
pagamentos regulares de associações de beneficência/dos pagamentos de seguros de saúde a longo prazo]?
1. Sim
5. Não

EP209_AddPaymAT
Depois de retirados os impostos e contribuições, aproximadamente quanto recebia em pagamentos
adicionais?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
REAL[10]

IF EP097_PensClaim = a1

EP097_PensClaim
Agora vamos falar do direito que tem a pensões de reforma futuras. Observe o cartão 26. Tem direito a pelo
menos uma pensão de reforma mencionada nesse cartão e que não está a receber actualmente?
1. Sim
5. Não

EP098_TypeOfPension
Tem direito a que tipo ou tipos de pensões?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
O(A) respondente não pode estar já a receber estas reformas
1. Pensão de reforma por velhice (paga por organismo público)
2. Pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma (paga por organismo público)
3. Pensão por invalidez; subsídios de doença (paga por organismo público)
4. Pensão ocupacional por velhice (paga por empregador)



ENDIF
IF (GS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

LOOP cnt:= 1 TO 5

ENDLOOP

5. Pensão ocupacional antecipada (paga por empregador)
96. Nenhuma destas

IF cnt IN EP098_TypeOfPension

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

IF EP005_CurrentJobSit = a2

ENDIF

EP101_NameFund
Qual é o nome da instituição (fundo de pensões) que lhe dará [a sua pensão de velhice/a sua pensão de
reforma antecipada ou de pré-reforma/a sua pensão por invalidez; subsídios de doença/a sua pensão
ocupacional por velhice/ a sua pensão ocupacional antecipada]?
STRING

EP102_CompVolun
A participação nesta(e) [pensão de velhice/pensão de reforma antecipada ou de pré-reforma/pensão de
invalidez; subsídios de doença/pensão ocupacional por velhice/pensão ocupacional antecipada] é
obrigatória ou voluntária?
1. Obrigatória
2. Voluntária

EP103_YrsContrToPlan
Há quantos anos tem vindo a descontar para a [sua pensão de velhice/sua pensão de reforma antecipada
ou de pré-reforma/sua pensão de invalidez; subsídios de doença/pensão ocupacional por velhice/pensão
ocupacional antecipada]?
0..120

EP106_ExpRetAge
Em que idade pensa começar a receber o pagamento da sua reforma?
30..75

EP109_PWExpPensStatAge
Pense na altura em que vai começar a receber esta pensão. Aproximadamente, que percentagem dos
seus últimos rendimentos vai atingir [a sua pensão de velhice/a sua pensão de reforma antecipada ou de
pré-reforma/a sua pensão de invalidez; subsídios de doença/a sua pensão ocupacional por velhice/a sua
pensão ocupacional antecipada]?
IWER: Últimos rendimentos antes de receber a pensão
0..150

EP210_IntCheck
VERIFICAR: Quem respondeu às perguntas desta secção?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

GS001_Willingness
Agora gostaria de avaliar a força das suas mãos através de um exercício em que é necessário apertar uma pega.



IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF

IF GS001_Willingness <> a1

ENDIF
IF GS001_Willingness = a1

Vou-lhe pedir que a aperte com o máximo de força que puder por alguns segundos e depois que a largue. Serão
feitas duas medições para cada mão, alternadamente. Aceita fazer este teste?
IWER: Efectue uma demonstração do exercício
1. R aceita fazer a medição
2. R recusa fazer a medição
3. R é incapaz de fazer a medição

IF a97 IN GS010_WhyNotCompl

ENDIF

GS010_WhyNotCompl

IWER: Por que motivo R não efectuou o teste de força das mãos? Assinale todas as opções aplicáveis
1. R considerou que seria melhor não o fazer
2. IWER considerou que seria melhor não o fazer
3. R recusou, sem explicar o motivo
4. R tentou mas foi incapaz de concluir o teste
5. R não entendeu as instruções
6. R foi submetido(a) a cirurgia, teve um ferimento, inchaço, etc. nas duas mãos nos últimos 6 meses
97. Outro motivo (especificar)

GS011_OthReason

IWER: Especifique qual o outro motivo
STRING

GS002_RespStatus

IWER: Registe a força exercida pelo(a) respondente
1. O(A) respondente é capaz de utilizar as duas mãos
2. O(A) respondente é incapaz de utilizar a mão direita
3. O(A) respondente é incapaz de utilizar a mão esquerda

GS003_StopTest
O ENTREVISTADOR PÁRA O TESTE.
IWER: Não será realizada nenhuma medição da força nas mãos
1. Continuar

IF GS002_RespStatus = a1

ENDIF

GS004_DominantHand
Qual é a sua mão mais forte?
1. Mão direita
2. Mão esquerda

GS005_IntroTest

IWER: Posicione correctamente o(a) respondente. Ajuste o dinamómetro ao tamanho da mão através da
alavanca e coloque a seta no zero. Explique o procedimento mais uma vez. Deixe o(a) respondente treinar com
uma mão. Anote os resultados na folha destinada a esse efeito e insira-os no computador assim que o teste
acabar.



ENDIF
IF (PF IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a2)

ENDIF
IF (GS002_RespStatus = a1) OR (GS002_RespStatus = a3)

ENDIF

1. Continuar

GS006_FirstLHand
MÃO ESQUERDA, PRIMEIRA MEDIÇÃO.
IWER: Arredonde o resultado para o número inteiro mais próximo.
0..100

GS007_SecondLHand
MÃO ESQUERDA, SEGUNDA MEDIÇÃO.
IWER: Arredonde o resultado para o número inteiro mais próximo.
0..100

GS008_FirstRHand
MÃO DIREITA, PRIMEIRA MEDIÇÃO.
IWER: Arredonde o resultado para o número inteiro mais próximo.
0..100

GS009_SecondRHand
MÃO DIREITA, SEGUNDA MEDIÇÃO.
IWER: Arredonde o resultado para o número inteiro mais próximo.
0..100

GS012_Effort

IWER: Que esforço fez R para esta medição?
1. R fez todo o esforço possível
2. R foi incapaz de fazer todo o esforço possível devido a doença, dores ou outros sintomas ou desconforto
3. R não pareceu fazer todo o esforço possível, sem haver motivo óbvio para tal

GS013_Position

IWER: Em que posição se encontrava R durante o teste?
1. De pé
2. Sentado
3. Deitado

GS014_RestArm

IWER: R apoiou os braços nalgum sítio enquanto realizava este teste?
1. Sim
5. Não

LOOP

PF001_Intro
O próximo teste que lhe vou pedir para fazer mede a velocidade com que esvazia os pulmões. É importante que
sopre com toda a força e rapidez que conseguir. Gostaria de efectuar este teste duas vezes. Quando estivermos
prontos para começar, vou-lhe pedir que se ponha de pé. Respire fundo, o máximo que puder. Abra a boca e
coloque os lábios com firmeza à volta do bocal e, em seguida, sopre com toda a força e rapidez que conseguir.
Desta forma...
IWER: Demonstre o teste.



IF PF002_Safe = a1

ENDIF
IF (PF002_Safe = a5) OR ((PF003_ValFirstMeas > 890) OR (PF004_ValSecMeas > 890))

1. Continuar

PF002_Safe
Sente-se seguro(a) ao fazer este teste?
1. Sim
5. Não

IF (PF003_ValFirstMeas < 999) AND (PF004_ValSecMeas < 999)

ENDIF

PF003_ValFirstMeas

IWER: Insira o valor da primeira medição
(Registe 30 se for inferior a 60;
registe 890 se ultrapassou a última marca;
registe 993 se R tentou mas não conseguiu;
ou registe 999 se R optou por não fazer o teste.)
30..999

PF004_ValSecMeas

IWER: Insira o valor da segunda medição
(Registe 30 se for inferior a 60;
registe 890 se ultrapassou a última marca;
registe 993 se R tentou mas não conseguiu;
ou registe 999 se R optou por não fazer o teste.)
30..999

PF005_EffortR

IWER: Que esforço fez R para esta medição?
1. R fez todo o esforço possível
2. R foi incapaz de fazer todo o esforço possível devido a doença, dores ou outros sintomas ou desconforto
3. R não pareceu fazer todo o esforço possível, sem haver motivo óbvio para tal

PF006_PositionR

IWER: Em que posição se encontrava R durante o teste?
1. De pé
2. Sentado
3. Deitado

IF a97 IN PF007_WhyNotCompl

PF007_WhyNotCompl

IWER: Por que motivo R não completou o teste do sopro? (Atribua um código a todas as opções aplicáveis)
1. R não se sentiu seguro para fazer o teste
2. IWER considerou não existirem condições de segurança para a realização do teste
3. R recusou ou não quis fazer o teste
4. R tentou mas foi incapaz de concluir o teste
5. R não entendeu as instruções
97. Outro motivo (especificar)

PF008_OthReason



ENDIF
IF (MN028_Bio = 1) AND ((BI IN Test) OR (ALL IN Test))

ENDIF
IF (SP IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

IWER: Registe o outro motivo
STRING

LOOP

ENDLOOP

BI001_Number

IWER: Pegue no caderno de "marcadores biológicos 2010" e faça as medições. Pegue no caderno de marcadores
biológicos e preencha o primeiro nome e identificação do respondente {RespondentID}.
Pegue na folha de etiquetas com os códigos de barras.
Cole a etiqueta com o código de barras no caderno de "marcadores biológicos" e insira o número do código de
barras no CAPI.

STRING[6]

BI002_Number_Check

IWER: Repita o número do código de barras
STRING[6]

BI003_Completed

IWER: Quais as medições concluídas? Assinale todas que se aplicam

1. Altura
2. Medida da cintura
3. Pressão sanguínea
4. Gota de sangue
96. Nenhuma das anteriores

LOOP

IF MN006_NumFamR = 1

SP001_Intro
Interessa-nos saber como é que as pessoas se apoiam umas às outras. O seguinte grupo de perguntas é sobre o
apoio que poderá ter dado a pessoas que conhece ou que poderá ter recebido de pessoas que conhece.
1. Continuar

IF SP002_HelpFrom = a1

SP002_HelpFrom
Por favor observe o cartão 27.
Durante os últimos doze meses, algum familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho prestou cuidados
pessoais ou ajudou com tarefas domésticas o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [ao seu/à sua/ao seu/à sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira]?
1. Sim
5. Não

LOOP

SP003_FromWhoHelp



IF SP003_FromWhoHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

Que [outro] familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho prestou assistência ao senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [ao
seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] [na maior parte das vezes], nos últimos
doze meses?
IWER: Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros
papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número
próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP023_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

SP005_HowOftenHelpRec
Nos últimos doze meses, com que frequência o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira] recebeu este tipo de ajuda desta pessoa? Foi...
IWER: Ler em voz alta
1. Quase todos os dias
2. Quase todas as semanas
3. Quase todos os meses
4. Com menos frequência

SP007_OtherHelper



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

ENDIF

(Por favor observe o cartão 27.)
Há algum familiar que não viva consigo, amigo ou vizinho que tenha prestado cuidados pessoais ou ajudado
nas tarefas domésticas o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o(a) seu(sua)/o(a) seu(sua)/o(a) seu(sua)/o(a) seu(sua)]
[marido/esposa/companheiro/companheira]?

1. Sim
5. Não

IF HelpFromOther[cnt1 - 1].SP007_OtherHelper = a1

LOOP

IF SP003_FromWhoHelp = a17

SP003_FromWhoHelp
Que [outro] familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho prestou assistência ao senhor(a) [ou/ou/ou/ou]
[ao seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] [na maior parte das vezes], nos
últimos doze meses?
IWER: Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem
outros papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o
número próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP023_NameOthChild



ENDIF

IF SP008_GiveHelp = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

SP005_HowOftenHelpRec
Nos últimos doze meses, com que frequência o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira] recebeu este tipo de ajuda desta pessoa? Foi...
IWER: Ler em voz alta
1. Quase todos os dias
2. Quase todas as semanas
3. Quase todos os meses
4. Com menos frequência

SP007_OtherHelper
(Por favor observe o cartão 27.)
Há algum familiar que não viva consigo, amigo ou vizinho que tenha prestado cuidados pessoais ou
ajudado nas tarefas domésticas o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o(a) seu(sua)/o(a) seu(sua)/o(a)
seu(sua)/o(a) seu(sua)] [marido/esposa/companheiro/companheira]?

1. Sim
5. Não

SP008_GiveHelp
(Por favor observe o cartão 27).
Agora gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre a ajuda que já @bdeu@b a outros.
Nos últimos doze meses, prestou assistência a alguém que não vive consigo, amigo ou vizinho ajudando nos
cuidados pessoais ou nas tarefas domésticas?

1. Sim
5. Não

LOOP

SP009_ToWhomGiveHelp
Nos últimos doze meses, a que [outro] familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho prestou assistência
ajudando nos cuidados pessoais ou nas tarefas domésticas?
IWER: Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros
papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número
próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ENDIF

11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP024_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

SP011_HowOftGiveHelp
Nos últimos doze meses, com que frequência prestou assistência ajudando esta pessoa nos cuidados
pessoais ou nas tarefas domésticas? Foi...
IWER: Ler em voz alta
1. Quase todos os dias
2. Quase todas as semanas
3. Quase todos os meses
4. Com menos frequência

SP013_GiveHelpToOth
(Por favor, observe o cartão 27.)
Existe algum outro familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho a quem tenha prestado cuidados pessoais
ou ajudado nas tarefas domésticas?
1. Sim
5. Não

IF HelpFromOutside[cnt2 - 1].SP013_GiveHelpToOth = a1

LOOP

SP009_ToWhomGiveHelp
Nos últimos doze meses, a que [outro] familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho prestou assistência



IF SP009_ToWhomGiveHelp = a17

ENDIF

IF piIndex <> 3

ajudando nos cuidados pessoais ou nas tarefas domésticas?
IWER: Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem
outros papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o
número próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP024_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

SP011_HowOftGiveHelp
Nos últimos doze meses, com que frequência prestou assistência ajudando esta pessoa nos cuidados
pessoais ou nas tarefas domésticas? Foi...
IWER: Ler em voz alta
1. Quase todos os dias
2. Quase todas as semanas
3. Quase todos os meses
4. Com menos frequência

SP013_GiveHelpToOth
(Por favor, observe o cartão 27.)
Existe algum outro familiar que não vive consigo, amigo ou vizinho a quem tenha prestado cuidados



ENDIF
IF Sec_CH.CH021_NoGrandChild > 0

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP
ENDIF

pessoais ou ajudado nas tarefas domésticas?
1. Sim
5. Não

IF SP014_LkAftGrCh = a1

SP014_LkAftGrCh
Durante os últimos doze meses, tomou conta [do(a) seu(sua) neto(a)/dos seus netos] regular ou
ocasionalmente sem a presença dos pais?
1. Sim
5. Não

LOOP cnt3:= 1 TO 20

ENDLOOP

SP015_ParentLkAftGrChild
[O(A) neto(a)/Os netos] de que tomou conta [é/são] de que filho(a)?
IWER: Assinale todas as opções aplicáveis
^FLChild[1]
^FLChild[2]
^FLChild[3]
^FLChild[4]
^FLChild[5]
^FLChild[6]
^FLChild[7]
^FLChild[8]
^FLChild[9]
^FLChild[10]
^FLChild[11]
^FLChild[12]
^FLChild[13]
^FLChild[14]
^FLChild[15]
^FLChild[16]
^FLChild[17]
^FLChild[18]
^FLChild[19]
^FLChild[20]
21. ^FLDefault[1]

IF cnt3 IN SP015_ParentLkAftGrChild

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

SP016_HowOftGrCh
Em média, com que frequência tomou conta do/a(s) filho/a(s) de {FLChildName[i]} nos últimos doze
meses? Foi...
IWER: Ler em voz alta
1. Quase todos os dias
2. Quase todas as semanas
3. Quase todos os meses
4. Com menos frequência



ENDIF
IF MN013_HHSize > 1

ENDIF
ENDIF

IF SP018_GiveHelpInHH = a1

SP018_GiveHelpInHH
Vamos agora falar da assistência prestada às pessoas que vivem consigo. Há alguém a viver consigo a quem
tenha prestado assistência com regularidade, durante os últimos doze meses, ajudando nos cuidados pessoais,
tais como lavar-se, levantar-se da cama ou vestir-se?
IWER: Por "com regularidade" queremos dizer todos os dias ou quase todos os dias durante pelo menos três
meses. Não queremos registar a assistência dada por motivos de doença passageira de familiares.
1. Sim
5. Não

IF a17 IN SP019_ToWhomGiveHelpInHH

SP019_ToWhomGiveHelpInHH
Quem é?
IWER: Assinale todas as opções aplicáveis
Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros papéis
(ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número próximo do
nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP025_NameOthChild



ENDIF
IF NOT (a96 IN Sec_PH.Health_B2.PH048_HeADLa)

ENDIF

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

IF SP020_RecHelpPersCareInHH = a1

SP020_RecHelpPersCareInHH
Nos últimos doze meses, há alguém a viver consigo que lhe tenha prestado assistência com regularidade,
ajudando nos cuidados pessoais, tais como lavar-se, levantar-se da cama ou vestir-se?
IWER: Por "com regularidade" queremos dizer todos os dias ou quase durante pelo menos três meses. Não
queremos registar a assistência dada por motivos de doença passageira.
1. Sim
5. Não

IF a17 IN SP021_FromWhomHelpInHH

SP021_FromWhomHelpInHH
Quem é?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros papéis
(ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número próximo do
nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

SP026_NameOthChild



ENDIF
IF (FT IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF
ENDIF

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

SP022_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF FT002_GiveFiGift250 = a1

FT001_Intro
Algumas pessoas oferecem presentes ou ajuda material ou financeira a outras enquanto pais, filhos, netos, outro
tipo de parentes, amigos ou vizinhos, e outras pessoas não o fazem.
1. Continuar

FT002_GiveFiGift250
Agora pense nos últimos doze meses. Sem contar com habitação ou comida partilhada, o(a) senhor(a) [ou/ou
/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] @Bdeu(deram)@B algum presente
ou ajuda material ou financeira no valor de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou mais, a alguém que vive ou que não
vive consigo?
IWER: Por ajuda financeira queremos dizer dar dinheiro ou cobrir um tipo específico de custos, como os relativos
a tratamento médico ou seguros, educação ou prestação da casa.
Não incluir empréstimos ou doações a instituições de caridade.
1. Sim
5. Não

LOOP

FT003_ToWhomFiGift250
A quem [mais] é que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] deu(deram) esse presente ou ajuda financeira [nos últimos doze meses]?
IWER: Pode aceitar até 3 respostas.
Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros papéis
(ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número próximo do
nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]



ENDLOOP
LOOP cnt1:= 2 TO 3

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT022_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT007_OthPFiGift250
Ainda sobre os últimos doze meses: Há mais alguém que vive ou não consigo a quem o(a) senhor(a) [ou/ou
/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] deu(deram) algum presente ou
ajuda material ou financeira no valor de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou mais?
1. Sim
5. Não

IF FT_Given_FinancialAssistance_LOOP[cnt1 - 1].FT007_OthPFiGift250 = a1

LOOP

FT003_ToWhomFiGift250
A quem [mais] é que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] deu(deram) esse presente ou ajuda financeira [nos últimos doze meses]?
IWER: Pode aceitar até 3 respostas.
Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros
papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número
próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT003_ToWhomFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

ENDIF

11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT022_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT007_OthPFiGift250
Ainda sobre os últimos doze meses: Há mais alguém que vive ou não consigo a quem o(a) senhor(a)
[ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] deu(deram) algum
presente ou ajuda material ou financeira no valor de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou mais?
1. Sim
5. Não

FT008_Intro2
Acabámos de lhe fazer algumas perguntas sobre presentes e ajudas materiais ou financeiras que possa ter
dado. Agora gostaríamos de lhe fazer perguntas sobre presentes ou ajudas materiais ou financeiras que possa
ter recebido.
1. Continuar

FT009_RecFiGift250
Pense, por favor, nos últimos doze meses. Sem contar com habitação ou comida partilhada, o(a) senhor(a)
[ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] recebeu(receberam) algum
presente ou ajuda material ou financeira de alguém que vive ou não consigo, no valor de [FLDefault[32]]
[FLDefault[9]] ou mais?
IWER: Por ajuda financeira queremos dizer dar dinheiro ou cobrir um tipo específico de custos, como os relativos
a tratamento médico ou seguros, educação ou prestação da casa. Não incluir empréstimos ou heranças.
1. Sim



IF FT009_RecFiGift250 = a1

5. Não

LOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 3

FT010_FromWhoFiGift250
Quem [mais] é que deu ao senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [ao seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] um presente ou assistência [nos últimos doze meses]? [Indique o nome da pessoa que o(a)
ajudou mais.]
IWER: Pode aceitar até 3 respostas
Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros papéis
(ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número próximo do
nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT023_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT014_FromOthPFiGift250
(Ainda sobre os últimos doze meses). Há mais alguém que vive ou não consigo que deu ao senhor(a) [ou/ou
/ou/ou] [ao seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] algum presente ou ajuda



ENDLOOP
LOOP cnt2:= 2 TO 3

ENDIF

material ou financeira no valor de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou mais?
1. Sim
5. Não

IF FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP[cnt2 - 1].FT014_FromOthPFiGift250 = a1

LOOP

IF FT010_FromWhoFiGift250 = a17

ENDIF

FT010_FromWhoFiGift250
Quem [mais] é que deu ao senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [ao seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] um presente ou assistência [nos últimos doze meses]? [Indique o nome da pessoa que o(a)
ajudou mais.]
IWER: Pode aceitar até 3 respostas
Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros
papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número
próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT023_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING



ENDIF

IF FT015_EverRecInh5000 = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF piIndex <> 3

ENDIF

FT014_FromOthPFiGift250
(Ainda sobre os últimos doze meses). Há mais alguém que vive ou não consigo que deu ao senhor(a)
[ou/ou/ou/ou] [ao seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] algum presente ou
ajuda material ou financeira no valor de [FLDefault[32]] [FLDefault[9]] ou mais?
1. Sim
5. Não

FT015_EverRecInh5000
[Sem contar com nenhuma grande ajuda de que já possamos ter falado/Desde a entrevista em/(peFL_FT015_5
+ ' ') + peFL_FT015_6] [{mês e ano da última entrevista}], o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira] {FL_FT015_7} herdou dinheiro, bens ou propriedade de valor
superior a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]?
IWER: Não incluir quaisquer presentes já mencionados
1. Sim
5. Não

LOOP

FT016_YearRecInh5000
[Pense no maior presente ou herança que já recebeu.] Em que ano o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o
seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] o(a) recebeu(receberam)?
1890..2011

FT017_FromWhomRecInh5000
De quem é que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] recebeu(receberam) esse presente ou herança?
IWER: Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem outros
papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o número
próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]



ENDLOOP
LOOP cnt3:= 2 TO 5

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT024_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT020_MoreRecInh5000
O(A) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
recebeu(receberam) mais algum presente ou herança de valor superior a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]
[desde a última entrevista] {FL_FT020_6}?
1. Sim
5. Não

IF FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP[cnt3 - 1].FT020_MoreRecInh5000 = a1

LOOP

FT016_YearRecInh5000
[Pense no maior presente ou herança que já recebeu.] Em que ano o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a
sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] o(a) recebeu(receberam)?
1890..2011

FT017_FromWhomRecInh5000
De quem é que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] recebeu(receberam) esse presente ou herança?
IWER: Se a pessoa referida é membro da rede social (i.e foi mencionada no módulo SN) e também tem
outros papéis (ex: filho(a), vizinho(a), etc.) codifique a resposta como membro da rede social (i.e, insira o
número próximo do nome dele(a)).
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]



ENDIF

IF FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE = a1

ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT017_FromWhomRecInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT024_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT020_MoreRecInh5000
O(A) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
recebeu(receberam) mais algum presente ou herança de valor superior a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]]
[desde a última entrevista] {FL_FT020_6}?
1. Sim
5. Não

FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE
O(A) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
{FL_FT025_7} alguma vez @bdeu(deram)@b bens ou propriedades de valor superior a [FLDefault[33]]
[FLDefault[9]]?
IWER: Não incluir quaisquer presentes já mencionados
1. Sim
5. Não

LOOP

FT026_YearGivInh5000
[Pense no maior presente que já deu.] Em que ano o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira] o deu(deram)?
1890..2011

FT027_ToWhomGivInh5000
A quem é que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] deu esse presente?



ENDLOOP
LOOP cnt4:= 2 TO 5

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT028_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT031_MoreGivInh5000
O(A) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
deu(deram) mais algum presente de valor superior a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Sim
5. Não

IF FT_Give_FinancialAssistance_LOOP[cnt4 - 1].FT031_MoreGivInh5000 = a1

LOOP

FT026_YearGivInh5000
[Pense no maior presente que já deu.] Em que ano o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira] o deu(deram)?
1890..2011



ENDIF
ENDLOOP
ENDIF
ENDLOOP

IF FT027_ToWhomGivInh5000 = a17

ENDIF
IF piIndex <> 5

ENDIF

FT027_ToWhomGivInh5000
A quem é que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] deu esse presente?
^FLSocialNetworkAnswer[1]
^FLSocialNetworkAnswer[2]
^FLSocialNetworkAnswer[3]
^FLSocialNetworkAnswer[4]
^FLSocialNetworkAnswer[5]
^FLSocialNetworkAnswer[6]
^FLSocialNetworkAnswer[7]
8. ^FLDefault[35]
9. ^FLDefault[36]
10. ^FLDefault[37]
11. ^FLDefault[38]
12. ^FLDefault[39]
13. ^FLDefault[40]
14. ^FLDefault[41]
15. ^FLDefault[42]
16. ^FLDefault[43]
17. ^FLDefault[44]
18. ^FLDefault[62]
19. ^FLDefault[45]
20. ^FLDefault[46]
21. ^FLDefault[47]
22. ^FLDefault[48]
23. ^FLDefault[49]
24. ^FLDefault[50]
25. ^FLDefault[51]
26. ^FLDefault[52]
27. ^FLDefault[53]
28. ^FLDefault[54]
29. ^FLDefault[55]
30. ^FLDefault[56]
31. ^FLDefault[57]
32. ^FLDefault[63]
33. ^FLDefault[64]
34. ^FLDefault[65]
96. ^FLDefault[67]

FT028_NameOthChild

IWER: Registe o nome do(a) filho(a)
STRING

FT031_MoreGivInh5000
O(A) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
deu(deram) mais algum presente de valor superior a [FLDefault[33]] [FLDefault[9]] {FL_FT031_4}?
1. Sim
5. Não

FT021_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?



ENDIF
IF (HO IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a2

ELSE

IF HO062_PayNursHome = a1

ENDIF

HO061_YrsAcc
Há quantos anos vive na sua habitação actual?
IWER: Arredondar para anos completos
1..120

HO062_PayNursHome
Tem de pagar do seu bolso para estar num lar de idosos?
1. Sim
5. Não

IF HO063_Period = a97

ENDIF

HO063_Period
Pensando sobre a última renda que pagou, que período é que esta abrange? É para
IWER: Ler em voz alta
1. Uma semana
2. Um mês
3. Três meses
4. Seis meses
5. Um ano
97. Outro período de tempo

HO064_OthPer
A que outro período de tempo se refere?
STRING

HO065_LastPayment
De quanto foi o seu último pagamento?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HO066_PayCoverNursHome
O que abrange este pagamento?
IWER: Seleccione todas as opções aplicáveis.
Leia em voz alta.
1. Cama
2. Refeições
3. Serviços de enfermagem e assistência
4. Reabilitação e outros serviços de saúde

IF MN024_NursingHome = a1



IF MN101_Longitudinal = 1

ENDIF

IF ((HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant = a2)) OR (HO002_OwnerTenant = a5)

ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant <> a1) AND (HO002_OwnerTenant <> a5)

HO001_Place

IWER: A entrevista foi realizada em casa/apartamento do(a) respondente?
1. Sim
5. Não

IF HO044_ChangeResidence = a1

ENDIF

HO044_ChangeResidence
Agora tenho algumas perguntas sobre a sua residência. Desde {FL_HO044_3}, mudou-se para outra
residência, casa ou apartamento?
1. Sim
5. Não

HO045_ReasonMove
Observe o cartão 29. Qual foi a principal razão da mudança?
1. devido a questões familiares
2. devido a questões de trabalho
3. queria uma casa ou apartamento mais pequeno(a)/maior/diferente
4. queria mudar de zona
97. por outro motivo

HO002_OwnerTenant
Observe o cartão 30. O seu agregado ocupa esta habitação como
IWER: Ler em voz alta
1. Proprietário
2. Membro de uma cooperativa
3. Locatário/arrendatário
4. Sublocatário
5. Gratuita

HO067_PaymSimDwel
Na sua opinião, quanto pagaria de renda mensal se arrendasse actualmente uma habitação semelhante, sem
mobília?
IWER: Exclua despesas e serviços como a electricidade e o aquecimento. Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

IF HO003_Period = a97

HO003_Period
[Voltando à sua renda actual e pensando no último pagamento que efectuou/Pensando na última renda que
pagou], que período é que esta abrange?
IWER: Ler em voz alta
1. Uma semana
2. Um mês
3. Três meses
4. Seis meses
5. Um ano
97. Outro período de tempo



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

ENDIF

IF (HO002_OwnerTenant = a3) OR (HO002_OwnerTenant = a4)

ENDIF

IF HO007_LastPayIncl = a5

ENDIF

HO004_OthPer
A que outro período de tempo se refere?
STRING

HO005_LastPayment
De quanto foi o último pagamento efectuado?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

IF HO068_RentMarkPrice = a2

ENDIF

HO068_RentMarkPrice
Quando pensa no valor que paga de renda, considera que está a pagar uma renda ao valor de mercado ou
abaixo do valor de mercado?
IWER: Pretende-se com esta questão obter informação sobre se o respondente está numa situação de
habitação social ou outras formas de renda controlada ou se tem subsídios para a habitação.
Este tipo de suporte à habitação assume diferentes modalidades em diferentes países, portanto, a única
forma de perceber a sua existência e a sua importância monetária, é inquirindo sobre o valor da renda.
1. ao valor de mercado ou acima do valor de mercado
2. abaixo do valor de mercado

HO069_PaymSimDwel
Na sua opinião, quanto pagaria de renda pelo mesmo período (mês/ano) se arrendasse actualmente uma
habitação semelhante, sem mobília?
IWER: Exclua despesas e serviços como a electricidade e o aquecimento. Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO007_LastPayIncl
O seu último pagamento incluía todas as despesas e serviços, como conta da água, recolha do lixo,
manutenção de espaços comuns, electricidade, gás ou aquecimento?
1. Sim
5. Não

HO008_ExtRentIncl
Aproximadamente, quanto é que pagou pelas despesas e serviços que não estavam incluídos na renda
durante [a última semana/o último mês/os últimos três meses/os últimos seis meses/piHO004_OthPer]?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO010_BehRent
Nos últimos doze meses, ficou com mais de dois meses de renda em atraso?
1. Sim
5. Não

HO070_PercHouseOwn
Que percentagem ou parte desta habitação é sua propriedade [ou/ou/ou/ou] [do seu/da sua/do seu/da sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira]?
IWER: Insira a percentagem.
0 é permitido no caso de nenhum dos elementos do casal ser proprietário de qualquer fracção!
0..100



ENDIF
IF HO002_OwnerTenant <> a5

IF HO070_PercHouseOwn > 0

ENDIF

IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF

IF HO013_MortLoanProp = a1

ENDIF

HO011_AcqProp
Como adquiriu esta propriedade?
IWER: Ler em voz alta
1. Comprou-a ou construiu-a apenas com os seus meios
2. Comprou-a ou construiu-a com a ajuda da família
3. Recebeu-a de herança
4. Recebeu-a como um presente
5. Adquiriu-a através de outros meios

HO012_YearHouse
Em que ano?
1900..2011

HO013_MortLoanProp
Tem hipotecas ou empréstimos relativos a esta propriedade?
1. Sim
5. Não

IF HO017_RepayMortgLoans = a1

ENDIF

HO014_YrsLMortLoan
Quantos anos faltam para terminar as hipotecas ou empréstimos relativos a esta propriedade?
IWER: Se o período for inferior a um ano, codificar como 1, se superior a 50 ou sem limite fixo, codificar
como 51.
1..51

HO015_AmToPayMortLoan
Quanto é que ao senhor(a) e [ou/ou/ou/ou] [ao seu/à sua/ao seu/à sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] para acabar de pagar as hipotecas ou os empréstimos, sem contar com os juros?
IWER: Quantia total em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO017_RepayMortgLoans
Paga regularmente as suas hipotecas ou empréstimos?
1. Sim
5. Não

HO020_RegRepayMortLoan
Nos últimos doze meses, aproximadamente quanto é que pagou por todas as hipotecas ou empréstimos
relativos a esta propriedade?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO022_BehRepayMortLoan
Nos últimos doze meses, ficou com mais de dois meses em atraso nos pagamentos que tem de realizar?
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (HO002_OwnerTenant = a1) OR (HO002_OwnerTenant.ORD = 2)

ENDIF
IF ((MN101_Longitudinal = 1) AND (HO044_ChangeResidence = a1)) OR (MN101_Longitudinal = 0)

IF HO023_SuBLAcc = a1

ENDIF

HO023_SuBLAcc
[Aluga/Subaluga] partes desta habitação?
1. Sim
5. Não

HO074_IncSuBLAcc
Que rendimento líquido ou renda (depois de pagos os impostos) o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [seu/sua
/seu/sua/seu/sua/seu/sua] [esposo/esposa/companheiro/companheira] recebeu por alugar estes aposentos
durante [STR (Year - 1)]?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO024_ValueH
Na sua opinião, quanto receberia se vendesse hoje a sua propriedade?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

IF MN002_Person[2].RespId <> EMPTY

ENDIF
IF HO001_Place = a5

HO032_NoRoomSqm
De quantas divisões dispõe para seu uso e das pessoas que vivem consigo, incluindo quartos mas excluindo
cozinhas, casas de banho e corredores, [e quaisquer divisões que estejam alugadas ou subalugadas]?
IWER: Não conte despensas, caves, sótãos, etc.
1..25

HO033_SpecFeat
A sua casa tem características especiais para pessoas com deficiências físicas ou problemas de saúde?
IWER: Por exemplo, entradas ampliadas, rampas, portas automáticas, telecadeiras, dispositivos de alerta
(alarmes de botão), adaptações na cozinha ou na casa de banho.
1. Sim
5. Não

HO034_YrsAcc
Há quantos anos vive na sua habitação actual?
IWER: Arredondar para anos completos
0..120

HO060_PartnerYrsAcc
Há quantos anos [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] vive na sua
habitação actual?
IWER: Arredondar para anos completos
0..120

HO036_TypeAcc
Em que tipo de edifício vive?
IWER: Ler em voz alta
1. Numa quinta
2. Numa moradia (uni)familiar independente
3. Numa moradia (uni)familiar geminada
4. Num edifício com 3 a 8 apartamentos
5. Num edifício com 9 ou mais apartamentos mas com menos de 8 andares
6. Num edifício alto com 9 ou mais andares
7. Num complexo residencial com serviços para idosos



ENDIF

IF HO026_OwnSecHome = a1

ENDIF

ENDIF

IF (HO036_TypeAcc = a4) OR (HO036_TypeAcc.ORD = 5)

ENDIF
IF HO036_TypeAcc > a3

ENDIF

8. Numa habitação especial para idosos (com cuidados disponíveis 24 horas)

HO042_NumberFloorsBldg
Incluindo o rés-do-chão, quantos andares tem o edifício em que vive?
1..99

HO043_StepstoEntrance
Quantos degraus tem de subir (ou descer) até à entrada principal do seu apartamento?
IWER: Não inclua os degraus que não utiliza se for de elevador
1. Até 5
2. Entre 6 e 15
3. Entre 16 e 25
4. Mais de 25

HO054_Elevator
A sua casa tem elevador?
1. Sim
5. Não

HO026_OwnSecHome
O(a) sr(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] possui(possuem)
habitações secundárias, de férias, outros imóveis, terras ou explorações florestais?
IWER: Por favor não inclua habitações em time-sharing, negócio próprio
1. Sim
5. Não

IF HO029_RecIncRe = a1

ENDIF

HO027_ValueRE
Na sua opinião, quanto valeria esta(s) propriedade(s) se a(s) vendesse agora?
IWER: Se tem propriedades no estrangeiro, indicar o valor em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO029_RecIncRe
No [STR (Year - 1)], o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] recebeu algum rendimento ou renda destas propriedades?
1. Sim
5. Não

HO030_AmIncRe
Depois de deduzidos os impostos, qual o valor do rendimento ou da renda que o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou]
[o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] recebeu destas propriedades durante
o [STR (Year - 1)]?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

HO041_IntCheck
VERIFICAR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?



ENDIF
IF (HH IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDIF

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF
ENDIF

1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

ENDLOOP

IF MN008_NumHHR = 1

ENDIF

IF MN024_NursingHome = a1

ENDIF

IF HH001_OtherContribution = a1

ENDIF

IF HH010_OtherIncome = a1

ENDIF

HH001_OtherContribution
Apesar de já podermos ter perguntado ao senhor(a) [ou a outras pessoas que vivem consigo] algumas destas
informações, é importante percebermos correctamente a sua situação e dos que vivem consigo. No último ano,
ou seja no [STR (Year - 1)], houve alguma pessoa que vive consigo que contribuiu para o rendimento familiar e
que não esteja incluído nesta entrevista?
IWER: Se necessário leia a lista das pessoas elegíveis: nesta entrevista estão {MN015_Eligibles}
1. Sim
5. Não

HH002_TotIncOth
Pode dizer-nos o valor total, aproximado, de rendimentos recebidos no [STR (Year - 1)] por outras pessoas
que vivem consigo, depois de deduzidos os impostos ou contribuições?

IWER: Atribua o código zero se não existir tal rendimento; quantia em [FLDefault[9]]
INTEGER

HH010_OtherIncome
Alguns agregados familiares recebem subsídios, tais como subsídios de alojamento, abonos de família,
Rendimento Social de Inserção, etc.
O seu agregado ou alguém do seu agregado recebeu algum destes subsídios no [STR (Year - 1)]?
1. Sim
5. Não

HH011_TotAddHHinc
Pode dizer-nos o valor total, aproximado, dos subsídios que o(a) senhor(a) e as pessoas que vivem consigo
receberam no [STR (Year - 1)], depois de deduzidos os impostos e contribuições?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
0.99..999999999999999.99

HH014_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação



IF (CO IN Test) OR (ALL IN Test)

LOOP

IF MN008_NumHHR = 1

IF MN024_NursingHome = a1

IF CO010_HomeProducedFood = a1

ENDIF

CO001_Intro1
Agora gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre as suas despesas habituais e das pessoas que vivem
consigo sobre a forma como é gerido financeiramente.
1. Continuar

CO002_ExpFoodAtHome
Durante os últimos 12 meses:
quanto é que o o(a) senhor(a) e as pessoas que vivem consigo gastaram, aproximadamente, em comida, para
consumo em casa, num mês normal?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
REAL[10]

CO003_ExpFoodOutsHme
Ainda durante os últimos 12 meses:
quanto é que o(a) senhor(a) e as pessoas que vivem consigo gastaram, aproximadamente, em alimentação
consumida fora de casa, num mês normal?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]
REAL[10]

CO010_HomeProducedFood
O(A) senhor(a) [e as outras pessoas que vivem consigo] consomem legumes, fruta ou carne que cultivam,
produzem, apanham ou colhem?
1. Sim
5. Não

CO011_ValHomeProducedFood
Durante os últimos 12 meses, qual o valor dos alimentos produzidos em casa que consumiu num mês normal?
Por outras palavras, quanto teria pago por esses alimentos se tivesse de os comprar?
REAL[10]

HH017_TotAvHHincMonth
Quanto é que o seu agregado familiar teve como rendimento, em média, por mês, depois de deduzidos os
impostos, no [STR (Year - 1)]?
IWER: Rendimento total recebido por todos os membros do agregado familiar
0.99..999999999999999.99

CO007_AbleMakeEndsMeet
Pensando no seu rendimento mensal total e das pessoas que vivem consigo, diria que o dinheiro chega até ao
fim do mês ...
IWER: Ler em voz alta
1. Com grande dificuldade
2. Com alguma dificuldade
3. Com alguma facilidade
4. Facilmente

CO009_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação



ENDIF
IF (AS IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

LOOP

IF MN007_NumFinR = 1

IF (AS060_HasBankAcc = a5) AND (MN101_Longitudinal = 0)

ENDIF
IF (AS060_HasBankAcc = a1) OR (AS061_ReaNoBankAcc = a95)

ENDIF

IF AS062_HasBonds = a1

AS001_Intro1
As perguntas seguintes são sobre diversos tipos de poupanças ou investimentos que o(a) senhor(a) [ou/ou
/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] possa ter.
1. Continuar

AS060_HasBankAcc
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem pelo menos uma conta bancária, conta à ordem, conta poupança ou certificado de aforro?
1. Sim
5. Não

AS061_ReaNoBankAcc
Observe o cartão 31. Ao olhar para esta lista, diga-me qual é principal razão pela qual o(a) senhor(a) [ou/ou
/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] não têm actualmente contas
bancárias, contas à ordem, contas poupança ou certificados de aforro?
1. Não gosta de lidar com bancos
2. As despesas de manutenção da conta são demasiado elevadas
3. Nenhum banco tem horário ou localização conveniente
4. Não precisa/não quer uma conta bancária
5. Não tem dinheiro suficiente
6. As poupanças são geridas pelos filhos ou outros parentes (pessoas que vivem/não vivem consigo)
95. Actualmente, tenho/temos uma conta
97. Outro motivo

AS003_AmBankAcc
Aproximadamente, quanto é que o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem neste momento em contas bancárias, contas à ordem, contas poupança ou certificados de
aforro?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]

AS062_HasBonds
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem dinheiro investido em obrigações emitidas pelo Estado ou por empresas?
IWER: Obrigações são títulos de dívida emitidos pelo Estado ou por empresas com o objectivo de gerar capital
através de empréstimos.
1. Sim
5. Não

AS007_AmBonds
Aproximadamente, quanto é que o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem neste momento investido em obrigações emitidas pelo Estado ou por empresas?



ENDIF

IF AS063_HasStocks = a1

ENDIF

IF AS064_HasMutFunds = a1

ENDIF

IWER: Insira uma quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]

AS063_HasStocks
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem dinheiro investido em títulos ou acções (registadas ou não na bolsa)?
IWER: Títulos são uma forma de investimento que permite a um indivíduo ser proprietário de parte de uma
empresa e lhe dá o direito de receber dividendos dessa mesma empresa.

1. Sim
5. Não

AS011_AmStocks
Aproximadamente, quanto é que o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem neste momento investido em acções ou títulos (registados ou não na bolsa)?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]

AS064_HasMutFunds
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem algum dinheiro em fundos de investimento ou em gestão de activos?
IWER: Um fundo de investimento é uma forma de investimento organizada por uma instituição financeira a quem
as pessoas dão dinheiro para que seja investido em acções, títulos e outros produtos financeiros
1. Sim
5. Não

AS017_AmMutFunds
Aproximadamente, quanto é que o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem neste momento em fundos de investimento ou em gestão de activos?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os parceiros
REAL[10]

AS019_MuFuStockBo
Estes fundos de investimento ou gestão de activos são constituídos, na sua maioria, por títulos ou por
obrigações?
1. Na sua maioria por títulos
2. Metade títulos e metade obrigações
3. Na sua maioria por obrigações

AS070_IntIncome
Por alto, que quantia em juros ou dividendos ganhou o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [seu/sua/seu/sua/seu/sua/seu/sua]
[esposo/esposa/companheiro(a)/companheiro(a)] com as suas poupanças em contas bancárias, acções, títulos
ou fundos mutualistas em [STR (Year - 1)]?
Por favor refira o valor já sem os impostos.
REAL[10]

AS065_HasIndRetAcc
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem algum dinheiro em planos poupança reforma?
IWER: Um plano poupança reforma é um plano de reforma que permite que a pessoa coloque de lado algum
dinheiro todos os anos, podendo ser levantado (parcialmente) na altura da reforma.
1. Sim
5. Não



IF AS065_HasIndRetAcc = a1

ENDIF

IF AS066_HasContSav = a1

ENDIF

IF MN005_ModeQues <> a1

ENDIF
IF (MN005_ModeQues = a1) OR ((AS020_IndRetAcc = a1) OR (AS020_IndRetAcc = a3))

ENDIF
IF (AS020_IndRetAcc = a2) OR (AS020_IndRetAcc = a3)

ENDIF

AS020_IndRetAcc
Quem é que tem planos poupança reforma? O(A) senhor(a) [, o seu/, a sua/, o seu/, a sua] [marido/esposa
/companheiro/companheira] [ou/ou/ou/ou] [ambos/ambos/ambos/ambos]?
1. Apenas o respondente
2. Apenas^FL_AS020_5
3. Ambos

AS021_AmIndRet
Actualmente, quanto é que tem em planos poupança reforma?
IWER: Insira quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código apenas à quantia do(a) respondente
REAL[10]

AS023_IndRetStockBo
Esses planos poupança reforma são constituídos, na sua maioria, por títulos ou por obrigações?
1. Na sua maioria por títulos
2. Metade títulos e metade obrigações
3. Na sua maioria por obrigações

AS024_PAmIndRet
Actualmente, quanto é que [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] tem em
planos poupança reforma?
IWER: Quantia em ^FLCurr
Atribua um código apenas à quantia do(a) companheiro(a)
REAL[10]

AS026_PIndRetStockBo
Esses planos poupança reforma são constituídos na sua maioria por títulos ou por obrigações?
1. Na sua maioria por títulos
2. Metade títulos e metade obrigações
3. Na sua maioria por obrigações

AS066_HasContSav
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem algum dinheiro em poupança habitação?
IWER: Poupança habitação: uma conta numa instituição bancária que possibilita acumular dinheiro para a
compra de habitação.
1. Sim
5. Não

AS027_AmContSav
Aproximadamente, quanto é que o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem neste momento numa poupança habitação?
IWER: Insira uma quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]

AS067_HasLifeIns



IF AS067_HasLifeIns = a1

ENDIF

IF AS041_OwnFirm = a1

ENDIF

IF AS049_NumCars > 0

ENDIF

Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
tem algum seguro de vida?
1. Sim
5. Não

IF (AS029_LifeInsPol = a2) OR (AS029_LifeInsPol = a3)

ENDIF

AS029_LifeInsPol
Os seus seguros de vida são apólices a termo, para toda a vida, ou ambas?
IWER: Os seguros de vida a termo cobrem um determinado período de tempo e os prémios são pagos apenas
se o tomador do seguro falecer dentro desse período. Por outro lado, os seguros de vida para toda a vida têm
uma componente de poupança que aumenta de valor com o tempo e o prémio pode ser pago em vários
adiantamentos ou de uma só vez.
1. A termo
2. Para toda a vida
3. Ambas
97. Outras

AS030_ValLifePol
Qual é o valor nominal de todos os seguros de vida que o(a) senhor(a) [e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua]
[marido/esposa/companheiro/companheira] possui?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]

AS041_OwnFirm
Actualmente, o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira]
possui alguma empresa, sociedade ou negócio?
1. Sim
5. Não

AS042_AmSellFirm
Se vendesse essa empresa, sociedade ou negócio e pagasse todas as dívidas, aproximadamente com quanto
dinheiro é que ficaria?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]

AS044_ShareFirm
Que percentagem ou parte dessa empresa, sociedade ou negócio o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o
seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] possui?
IWER: Inserir percentagem. Se inferior a 1%, insira 1.
1..100

AS049_NumCars
Quantos carros o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem? Exclua carros da empresa.
0..10

AS051_AmSellingCars
Se vendesse [esse/esses] [carro/carros], quanto obteria, aproximadamente?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os companheiros
REAL[10]



ENDIF
IF (AC IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF

IF NOT (96 IN AS054_OweMonAny)

ENDIF

AS054_OweMonAny
A próxima pergunta refere-se a dívidas em dinheiro, excluindo hipotecas. Observe o cartão 32. Caso tenha, que
tipo de dívidas actualmente o(a) senhor(a) [ou/ou/ou/ou] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira] tem?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Dívidas relativas a carros e outros veículos (carrinhas/motociclos/barcos, etc.)
2. Dívidas relativas a cartões de crédito
3. Empréstimos (do banco, da sociedade de crédito imobiliário ou de outra instituição financeira)
4. Dívidas a parentes ou amigos
5. Empréstimos a estudantes
6. Contas atrasadas (telefone, electricidade, aquecimento, renda)
96. Nenhuma destas
97. Outra

AS055_AmOweMon
Excluindo hipotecas ou dinheiro devido por terrenos, propriedades ou empresas, quanto é que o(a) senhor(a)
[e/e/e/e] [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] deve(m) no total?
IWER: Quantia em [FLDefault[9]]; atribua um código à quantia total para ambos os cônjuges/companheiros
INTEGER

AS057_IntCheck
CONTROLO DO ENTREVISTADOR: QUEM RESPONDEU ÀS PERGUNTAS DESTA SECÇÃO?
1. Apenas o(a) respondente
2. O(A) respondente e uma pessoa em sua representação
3. Apenas uma pessoa em sua representação

LOOP

AC011_Intro
Estamos também interessados na forma como as pessoas pensam sobre a sua vida em geral.
IWER: Início de uma secção em que @Bnenhuma pessoa pode responder em nome do(a) entrevistado(a)@B.
Se o(a) respondente for incapaz de responder a alguma pergunta por si próprio(a), pressione "CTRL-K" em cada
pergunta.
1. Continuar

AC012_HowSat
Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa totalmente insatisfeito(a) e 10 totalmente satisfeito(a), diga-nos em que
medida está satisfeito(a) com a sua vida?
0..10

AC013_Intro
Observe o cartão 33. Vou-lhe ler uma lista de afirmações que as pessoas usam para descrever as suas vidas e a
forma como se sentem. Gostaríamos de saber com que frequência é que teve os sentimentos e pensamentos
seguintes ao longo das últimas quatro semanas: muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca.
1. Continuar

AC014_AgePrev
Com que frequência considera que a sua idade o(a) impede de fazer coisas que gostaria de fazer? Muitas vezes,
às vezes, raramente ou nunca?
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente



4. Nunca

AC015_OutofContr
Com que frequência acredita que o que lhe acontece está fora do seu controlo? (Muitas vezes, às vezes,
raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC016_LeftOut
Com que frequência se sente ignorado(a)? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC017_DoWant
Com que frequência acredita que pode fazer as coisas que quer? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC018_FamRespPrev
Com que frequência considera que as responsabilidades familiares o(a) impedem de fazer o que quer? (Muitas
vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC019_ShortMon
Com que frequência acredita que a falta de dinheiro o(a) impede de fazer as coisas que quer? (Muitas vezes, às
vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC020_EachDay
Com que frequência aguarda com ansiedade o dia seguinte? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC021_LifeMean
Com que frequência sente que a sua vida tem sentido? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC022_BackHapp
Com que frequência olha para o passado com alegria ao fazer um balanço da sua vida? (Muitas vezes, às vezes,



IF MN024_NursingHome = a1

raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC023_FullEnerg
Actualmente, com que frequência se sente cheio(a) de energia? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC024_FullOpport
Com que frequência acredita que a vida está cheia de oportunidades? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou
nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

AC025_FutuGood
Com que frequência acredita que o futuro lhe é risonho? (Muitas vezes, às vezes, raramente ou nunca?)
1. Muitas vezes
2. Às vezes
3. Raramente
4. Nunca

IF a96 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ELSE

AC001_Intro
Agora, tenho algumas perguntas sobre as actividades que realizou.
1. Continuar

AC035_ActPastTwelveMonths
Observe o cartão 34. Qual das actividades apresentadas no cartão realizou nos últimos doze meses - se realizou
alguma?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Fez trabalho voluntário ou de caridade
4. Frequentou uma acção de formação
5. Frequentou uma associação desportiva, social ou de outro tipo
6. Participou nas actividades de uma organização religiosa (igreja, sinagoga, mesquita, etc.)
7. Participou numa organização política ou relacionada com a comunidade
8. Leu livros, revistas ou jornais
9. Jogou jogos de palavras ou números, como palavras cruzadas e Sudoku
10. Jogou às cartas ou outros jogos como xadrez
96. Nenhuma destas

AC038_HowSatisfiedNoAct
Disse que não está envolvido em nenhuma das actividades indicadas no cartão 34. Em que medida está com
essa situação?
Por favor responda numa escala de 0 a 10, em que 0 significa completamente insatisfeito e 10 completamente
satisfeito.
0..10



ENDIF
IF (EX IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP
ENDIF
ENDIF

LOOP cnt1:= 1 TO 10

ENDLOOP

IF cnt1 IN AC035_ActPastTwelveMonths

ENDIF

LOOP

ENDLOOP

AC036_HowOftAct
Com que frequência {FL_AC036_1} [o(a) sr(a)/o(a) sr(a)/o(a) sr(a)/o(a) sr(a)/o(a) sr(a)/o(a) sr(a)/o(a)
sr(a)/o(a) sr(a)/o(a) sr(a)/o(a) sr(a)] [fez trabalho voluntário ou de caridade/tomou conta de uma pessoa
doente ou deficiente/ajudou amigos ou vizinhos/frequentou uma acção de formação/frequentou uma
associação desportiva, social ou de outro tipo/participou nas actividades de uma organização religiosa
(igreja, sinagoga, mesquita, etc.)/participou numa organização política ou relacionada com a comunidade/leu
livros, revistas ou jornais/jogou jogos de palavras ou números, como palavras cruzadas e Sudoku/jogou às
cartas ou outros jogos como xadrez] nos últimos doze meses?
IWER: Ler em voz alta.
1. Quase todos os dias
2. Quase todas as semanas
3. Quase todos os meses
4. Com menos frequência

AC037_HowSatisfied
Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa completamente insatisfeito(a) e 10 completamente satisfeito(a), em
que medida se sente satisfeito(a) com as actividades que indicou?
0..10

LOOP

IF MN101_Longitudinal = 0

IF EX002_ChanceRecInher > 0

ENDIF
IF Sec_EP.EP005_CurrentJobSit = a2

EX001_Introtxt
Agora, tenho algumas perguntas sobre a probabilidade de algumas coisas acontecerem. Quando lhe fizer uma
pergunta, gostaria que me desse um número de 0 a 100.

Vou-lhe dar um exemplo. Comecemos pelo tempo. Observe o cartão 35, qual a probabilidade de estar sol
amanhã? Por exemplo, "90" significa que considera que há 90 por cento de probabilidades de estar sol. Pode
dizer qualquer número de 0 a 100.
0..100

EX002_ChanceRecInher
Observe o cartão 35.
Se pensar sobre os próximos dez anos, qual é a probabilidade de vir a @Breceber@B uma herança, incluindo
propriedades e outros bens?
0..100

EX003_ChanceM50k
Observe o cartão 35.
Durante os próximos dez anos, qual é a probabilidade de vir a receber uma herança de valor superior a 50.000
[FLDefault[9]]?
0..100

EX007_GovRedPens



ENDIF
IF MN808_AgeRespondent < 101

ENDIF

IF MN808_AgeRespondent < 61

ENDIF

(Observe o cartão 35.)
Qual é a probabilidade de o governo vir a reduzir a reforma a que tem direito antes de se reformar?
0..100

EX025_ChWrkA65
(Observe o cartão 35.) Se pensar sobre o trabalho em geral e não apenas sobre o seu emprego actual, qual é
a probabilidade de estar a trabalhar a tempo inteiro depois de fazer 63 anos?
0..100

EX008_GovRaisAge
(Observe o cartão 35.)
Qual é a probabilidade de o governo vir a aumentar a idade de reforma antes de se reformar?
0..100

EX009_LivTenYrs
(Observe o cartão 35.)
Qual é a probabilidade de vir a viver até aos [75/80/85/90/95/100/105/110/120] anos ou mais?
0..100

EX026_Trust
Agora, gostaria de lhe fazer uma pergunta sobre a forma como vê as outras pessoas. Falando no geral, diria que
a maior parte das pessoas é de confiança ou que não se pode confiar nos outros? Sem olhar para o cartão 35,
diga-me a sua opinião, numa escala de 0 a 10, em que 0 significa que não se pode confiar nas pessoas e 10
significa que a maior parte das pessoas é de confiança.
0..10

EX029_FreqPrayer
Agora gostava de lhe colocar uma pergunta sobre oração. Se pensar no presente, com que frequência é que
reza?
IWER: Ler em voz alta
1. Mais de uma vez por dia
2. Uma vez por dia
3. Várias vezes por semana
4. Uma vez por semana
5. Menos de uma vez por semana
6. Nunca

EX110_RiskAv
Observe o cartão 36. Quando as pessoas investem as suas poupanças podem escolher activos de baixo
rendimento em que o risco de perder dinheiro é baixo, como por exemplo contas bancárias ou obrigações
seguras, ou activos de alto rendimento em que o risco de perder dinheiro é mais elevado, como é o caso de
títulos ou acções. Qual das afirmações do cartão é a mais próxima do risco financeiro que está disposto(a) a
correr quando faz poupanças ou investimentos?
IWER: Leia as respostas apenas se necessário. Se for dada mais do que uma resposta, utilize a primeira
categoria aplicável.
1. Disposto(a) a correr riscos financeiros elevados na expectativa de ter rendimentos elevados
2. Disposto(a) a correr riscos financeiros acima da média na expectativa de ter rendimentos acima da média
3. Disposto(a) a correr alguns riscos financeiros na expectativa de ter alguns rendimentos
4. Não estou disposto(a) a correr riscos financeiros

EX028_LeftRight
Na política, às vezes as pessoas falam da "esquerda" e da "direita". Numa escala de 0 a 10, em que 0 significa
esquerda e 10 significa direita, onde se posicionaria?
0..10

EX109_UseWWW



IF MN005_ModeQues = a2

Usa regularmente a World Wide Web, ou a Internet, para enviar e receber e-mails ou para outros fins, como fazer
compras, pesquisar informações ou fazer reservas de viagens?
1. Sim
5. Não

EX023_Outro

IWER: Fim da @Bsecção em que nenhuma pessoa podia responder em nome do(a) entrevistado(a)@B. Quem
respondeu às questões desta secção?

1. Respondente
2. Secção sem respostas (entrevista a representante)

IF EX100_PartInterv = a5

EX100_PartInterv

IWER: O companheiro/cônjuge do entrevistado está disponível e será entrevistado nesta sessão, ou será
entrevistado um seu representante?
1. Sim, o companheiro está disponível e deseja ser entrevistado nesta sessão.
5. Não, o companheiro não está disponível ou não deseja ser entrevistado nesta sessão

IF (EX103_PartJobSit <> a1) AND (EX103_PartJobSit <> a2)

ENDIF

EX101_IntroPartInfo
Antes de acabarmos, gostaria de lhe pedir mais informações sobre [o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira], que não está a fazer hoje a entrevista.
1. Continuar

EX102_PartYrsEduc
Durante quantos anos [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] estudou a tempo
inteiro?
IWER: Estudo a tempo inteiro
inclui: estágio escolar, trabalho prático, estudo orientado ou exames
exclui: trabalho a tempo inteiro, ensino em casa, ensino à distância, trabalho-ensino no local de trabalho, aulas
nocturnas, ensino vocacional privado em part-time, estudos a tempo parcial ou flexível no ensino superior, etc.
0..21

EX103_PartJobSit
Por favor observe o cartão 37.
Em geral, como descreveria a situação actual de emprego [do seu/da sua] [marido/esposa/companheiro
/companheira]?
IWER: Ler em voz alta
1. Reformado(a)
2. Empregado(a) por conta de outrém ou por conta própria (incluindo gerir um negócio familiar)
3. Desempregado(a) e à procura de trabalho
4. Permanentemente doente ou incapacitado(a)
5. Dono(a) de casa
97. Outra situação

EX104_PartEvWork
Alguma vez [o seu/a sua/o seu/a sua] [marido/esposa/companheiro/companheira] realizou trabalho
remunerado?
1. Sim
5. Não



ENDIF
IF (MN029_Linkage = 1) AND ((LI IN Test) OR (ALL IN Test))

ENDIF
IF (IV IN Test) OR (ALL IN Test)

ENDLOOP

ENDIF
ENDIF
ENDIF

IF ((EX103_PartJobSit = a1) OR (EX103_PartJobSit = a2)) OR (EX104_PartEvWork = a1)

ENDIF

EX105_PartEmp
No [seu/sua] [último/actual/último] emprego, [trabalhou/trabalha/trabalhou] [o seu/a sua/o seu] [marido/esposa
/companheiro] como empregado(a) do sector privado, empregado(a) do sector público ou teve/tem o seu
próprio emprego?
1. Empregado(a) por conta de outrém no sector privado
2. Funcionário público
3. Trabalhador por conta própria

EX024_Outro2
Obrigado pela sua participação. Esta foi a última pergunta. Gostaríamos de agradecer novamente a sua
participação nesta investigação. Sabemos que o questionário era longo e difícil, mas a sua ajuda foi muito
importante. Com a sua participação ajudou os investigadores a perceberem como é que o envelhecimento das
populações na Europa afecta o nosso futuro.
1. Continuar

EX106_HandOutA

IWER: Entregue o questionário auto-administrado (em papel) ao(à) respondente. Preencha o primeiro nome e a
identificação do respondente @B {RespondentID}@B.

Insira o número de série do questionário auto-administrado (em papel) no CAPI.
STRING

LOOP

ENDLOOP

LI001_Number

IWER: IWER: Insira "0" e prima "enter"
STRING[6]

LI002_Number_Check
@\IWER: IWER: REPEAT BARCODE NUMBER.
STRING[6]

LI003_Consent

IWER: Insira "0" e prima "enter"

LOOP

IF ((((((((((Sec_DN1.DN038_IntCheck = a3) OR (Sec_PH.PH054_IntCheck = a3)) OR (Sec_BR.BR017_IntCheck =

IV001_Intro
ESTA SECÇÃO DIZ RESPEITO ÀS SUAS OBSERVAÇÕES DURANTE A ENTREVISTA E DEVERÁ SER
PREENCHIDA DEPOIS DE CADA QUESTIONÁRIO ESTAR COMPLETO.
1. Continuar



a3)) OR (Sec_EP.EP210_IntCheck = a3)) OR (Sec_CH.CH023_IntCheck = a3)) OR (Sec_SP.SP022_IntCheck =
a3)) OR (Sec_FT.FT021_IntCheck = a3)) OR (Sec_HO.HO041_IntCheck = a3)) OR (Sec_HH.HH014_IntCheck =
a3)) OR (Sec_CO.CO009_IntCheck = a3)) OR (Sec_AS.AS057_IntCheck = a3)

ENDIF

IF NOT ((a1 IN IV002_PersPresent) AND (IV002_PersPresent.CARDINAL = 1))

ENDIF

IF IV004_WillingAnswer = a5

IV020_RelProxy
Uma pessoa em representação do(a) respondente respondeu a algumas ou a todas as perguntas destinadas a
{FLRespondentName}. Qual é a relação dessa pessoa com {FLRespondentName}?
1. Marido(Esposa)/Companheiro(a)
2. Filho(a)/Genro(Nora)
3. Pai(mãe)/ Sogro(a)
4. Irmão(Irmã)
5. Neto(a)
6. Outro parente
7. Pessoal de enfermagem da casa
8. Pessoal auxiliar da casa
9. Amigo(a)/conhecido(a)
10. Outra relação

IV002_PersPresent
Em algum momento da entrevista dirigida a {FLRespondentName} estiveram presentes outras pessoas, para além
da pessoa em representação do(a) respondente?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. Ninguém
2. Marido(esposa) ou companheiro(a)
3. Pai(mãe) ou pais
4. Filho(a) ou filhos
5. Outros parentes
6. Outras pessoas

IV003_PersIntervened
Estas pessoas intervieram na entrevista?
1. Sim, muitas vezes
2. Sim, ocasionalmente
3. Não

IV004_WillingAnswer
Como descreveria a disposição de {FLRespondentName} para responder?
1. Muito boa
2. Boa
3. Razoável
4. Má
5. Boa no início, piorou durante a entrevista
6. Má no início, melhorou durante a entrevista

IF a3 IN IV005_WillingnessWorse

IV005_WillingnessWorse
Por que é que a disposição do(a) respondente em responder piorou durante a entrevista?
IWER: Atribua um código a todas as opções aplicáveis
1. O(A) respondente foi perdendo o interesse
2. O(A) respondente foi perdendo a concentração ou foi ficando cansado(a)
3. Outro motivo, especificar



ENDIF

IF MN008_NumHHR = 1

ENDIF

IV006_OthReason
Qual foi o outro motivo?
STRING

IV007_AskClarification
O(a) {FLRespondentName} pediu explicação em alguma pergunta?
1. Nunca
2. Quase nunca
3. De vez em quando
4. Por vezes
5. Muitas vezes
6. Sempre

IV008_RespUnderstoodQst
Globalmente, considera que {FLRespondentName} percebeu as perguntas?
1. Nunca
2. Quase nunca
3. De vez em quando
4. Por vezes
5. Muitas vezes
6. Sempre

IV018_HelpShowcards
O(A) respondente precisou de ajuda para ler os cartões durante a entrevista?
1. Sim, devido a problemas visuais
2. Sim, devido a problemas relacionados com a sua literacia
3. Não

IF Sec_HO.HO001_Place = a1

IF (IV010_TypeBuilding = a4) OR (IV010_TypeBuilding.ORD = 5)

ENDIF

IV009_AreaLocationBldg
Em que tipo de área está situado o edifício?
1. Numa grande cidade
2. Nos subúrbios ou na periferia de uma grande cidade
3. Numa vila grande
4. Numa vila pequena
5. Numa aldeia ou zona rural

IV010_TypeBuilding
Em que tipo de edifício vive o agregado?
1. Numa quinta
2. Numa moradia (uni)familiar independente
3. Numa moradia (uni)familiar geminada
4. Num edifício com 3 a 8 apartamentos
5. Num edifício com 9 ou mais apartamentos mas com menos de 8 andares
6. Num edifício alto com 9 ou mais andares
7. Num complexo residencial com serviços para idosos
8. Numa habitação especial para idosos (cuidados disponíveis durante 24 horas)

IV011_NumberFloorsBldg
Incluindo o rés-do-chão, quantos andares tem o edifício?
1..99



ENDIF
ENDLOOP

ENDIF
ENDIF

IF IV010_TypeBuilding > a3

ENDIF

IV012_StepstoEntrance
Quantos degraus tem de subir (ou descer) até à entrada principal do apartamento onde vive?
IWER: Não inclua os degraus que não são utilizados se for de elevador
1. Até 5
2. Entre 6 e 15
3. Entre 16 e 25
4. Mais de 25

IV019_InterviewerID
A sua ID de entrevistador:
STRING

IV017_Outro
Muito obrigado(a) por completar esta secção.
1. Continuar


