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*FONT 9 
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*FONT 90 
##Startsprache per default ist Portugiesisch 
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*QUESTION 9501 
 
*QUESTION 9991 
*QUESTION 9992 
*QUESTION 9993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*QUESTION 9 



*FONT 9 
Interviewer: Sprache auswählen 
 
1: Luxemburgisch 
2: Deutsch         
3: Französisch  
4: Englisch             
5: Portugiesisch  
 
9: keine Verständigung in einer der Zielsprachen mö glich 
INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestätig en 
 
 
 
*LIST "LUXEMBURG" 
*FONT 10 
1: Bascharage  
2: Beaufort  
3: Bech  
4: Beckerich  
5: Berdorf  
6: Bertrange  
7: Bettembourg  
8: Bettendorf  
9: Betzdorf  
10: Bissen  
11: Biwer  
12: Boevange-sur-Attert  
13: Boulaide  
14: Bourscheid  
15: Bous  
16: Burmerange  
17: Clemency  
18: Clervaux  
19: Colmar-Berg  
20: Consdorf  
21: Consthum  
22: Contern  
23: Dalheim  
24: Diekirch  
25: Differdange  
26: Dippach  
27: Dudelange  
28: Echternach  
29: Ell  
30: Ermsdorf  
31: Erpeldange  
32: Esch-sur-Alzette  
33: Esch-sur-Sûre  
34: Eschweiler  
35: Ettelbruck  
36: Feulen  
37: Fischbach  
38: Flaxweiler  
39: Frisange  
40: Garnich  
41: Goesdorf  



42: Grevenmacher  
43: Grosbous  
44: Heffingen  
45: Heiderscheid  
46: Heinerscheid  
47: Hesperange  
48: Hobscheid  
49: Hoscheid  
50: Hosingen  
51: Junglinster  
52: Kayl  
53: Kehlen  
54: Kiischpelt  
55: Koerich  
56: Kopstal  
57: Lac Haute Sûre  
58: Larochette  
59: Lenningen  
60: Leudelange  
61: Lintgen  
62: Lorentzweiler  
63: Luxembourg  
64: Mamer  
65: Manternach  
66: Medernach  
67: Mersch  
68: Mertert  
69: Mertzig  
70: Mompach  
71: Mondercange  
72: Mondorf-les-Bains  
73: Munshausen  
74: Neunhausen  
75: Niederanven  
76: Nommern  
77: Pétange  
78: Préizerdaul  
79: Putscheid  
80: Rambrouch  
81: Reckange-sur-Mess  
82: Redange/Attert  
83: Reisdorf  
84: Remich  
85: Roeser  
86: Rosport  
87: Rumelange  
88: Saeul  
89: Sandweiler  
90: Sanem  
91: Schengen  
92: Schieren  
93: Schifflange  
94: Schuttrange  
95: Septfontaines  
96: Stadtbredimus  
97: Steinfort  
98: Steinsel  



99: Strassen  
100: Tandel  
101: Troisvierges  
102: Tuntange  
103: Useldange  
104: Vianden  
105: Vichten  
106: Wahl  
107: Waldbillig  
108: Waldbredimus  
109: Walferdange  
110: Weiler-la-Tour  
111: Weiswampach  
112: Wellenstein  
113: Wiltz  
114: Wincrange  
115: Winseler  
116: Wormeldange  
 
 
 
 
*LIST "GERMANY" 
*FONT 10 
1: Stuttgart 
2: Karlsruhe 
3: Freiburg 
4: Tübingen 
5: Oberbayern 
6: Niederbayern 
7: Oberplatz 
8: Oberfranken 
9: Mittelfranken 
10: Unterfranken 
11: Schwaben 
12: Berlin 
13: Brandenburg-Nordost 
14: Brandenburg-Südwest 
15: Bremen 
16: Hamburg 
17: Darmstadt 
18: Gießen 
19: Kassel 
20: Mecklenburg-Vorpommern 
21: Braunschweig 
22: Hannover 
23: Lüneburg 
24: Weser-Ems 
25: Düsseldorf 
26: Köln 
27: Münster 
28: Detmold 
29: Arnsberg 
30: Koblenz 
31: Trier 
32: Rheinhessen-Pfalz 
33: Saarland 



34: Chemnitz 
35: Dresden 
36: Leipzig 
37: Sachsen-Anhalt 
38: Schleswig-Holstein 
39: Thüringen 
 
 
*LIST "FRANCE" 
*FONT 10 
1: ile de France 
2: Champagne-Ardenne 
3: Picardie 
4: Haute-Normandie 
5: Centre 
6: Basse-Normandie 
7: Bourgogne 
8: Nord - Pas-de-Calais 
9: Lorraine 
10: Alsace 
11: Franche-Comte 
12: Pays de la Loire 
13: Bretagne 
14: Poitou-Charentes 
15: Aquitaine 
16: Midi-Pyrenees 
17: Limousin 
18: Rhone-Alpes 
19: Auvergne 
20: Languedoc-Roussillon 
21: Provence-Alpes-Cote d Azur 
22: Corse 
23: Guadeloupe 
24: Martinique 
25: Guyane 
26: Reunion 
 
 
*LIST "PORTUGAL" 
*FONT 10 
1: Norte 
2: Algarve 
3: Centro (P) 
4: Lisboa 
5: Alentejo 
6: Região Autónoma dos Açores 
7: Região Autónoma da Madeira 
 
 
*LIST "HOLLAND" 
*FONT 10 
1: Groningen 
2: Friesland (NL) 
3: Drenthe 
4: Overijssel 
5: Gelderland 
6: Flevoland 



7: Utrecht 
8: Noord-Holland 
9: Zuid-Holland 
10: Zeeland 
11: Noord-Brabant 
12: Limburg (NL) 
 
 
*LIST "BELGIUM" 
*FONT 10 
1: Reg. Bruxelles-Cap.- Brussels Hfdst. gewest 
2: Antwerpen 
3: Limburg (B) 
4: Oost-Vlaanderen 
5: Vlaams Brabant 
6: West-Vlaanderen 
7: Brabant Wallon 
8: Hainaut 
9: Liege 
10: Luxembourg (B) 
11: Namur 
 
 
*LIST "ITALY" 
*FONT 10 
1: Piemonte 
2: Valle d Aosta/Vallée d Aoste 
3: Liguria 
4: Lombardia 
5: Provincia autonoma Bolzano/Bozen 
6: Provincia autonoma Trento 
7: Veneto 
8: Friuli-Venezia Giulia 
9: Emilia-Romagna 
10: Toscana 
11: Umbria 
12: Marche 
13: Lazio 
14: Abruzzo 
15: Molise 
16: Campania 
17: Puglia 
18: Basilicata 
19: Calabria 
20: Sicilia 
21: Sardegna 
 
 
*LIST "LAND" 
*FONT 10 
1: Afghanistan 
2: Albania 
3: Algeria 
4: Andorra 
5: Angola 
6: Antigua and Barbuda 
7: Argentina 



8: Armenia 
9: Australia 
10: Austria 
11: Azerbaijan 
12: Bahamas 
13: Bahrein 
14: Bangladesh 
15: Barbados 
16: Belarus 
17: Belgium 
18: Belize 
19: Benin 
20: Bermuda 
21: Bhutan 
22: Bolivia 
23: Bosnia Herzegovina 
24: Botswana 
25: Brazil 
26: Brunei 
27: Bulgaria 
28: Burkina Faso 
29: Burundi 
30: Cambodia 
31: Cameroon 
32: Canada 
33: Cape Verde 
34: Central African Republic 
35: Chad  
36: Chile 
37: China 
38: Colombia 
39: Congo 
40: Costa Rica 
41: Croatia 
42: Cuba 
43: Cyprus 
44: Czech Republic 
45: Dem. People's Republic of Korea(North) 
46: Denmark 
47: Djibouti 
48: Dominica 
49: Dominican Republic 
50: East Timor 
51: Ecuador 
52: Egypt 
53: El Salvador 
54: Equatorial Guinea 
55: Eritrea 
56: Estonia 
57: Ethiopia 
58: Fiji 
59: Finland 
60: France 
61: French Polynesia 
62: FYRMacedonia 
63: Gabon 
64: Gambia 



65: Georgia 
66: Germany 
67: Ghana 
68: Greece 
69: Greenland 
70: Grenada 
71: Guatemala 
72: Guinea 
73: Guinea-Bissau 
74: Guyana 
75: Haiti 
76: Honduras 
77: Hungary 
78: Iceland 
79: India 
80: Indonesia 
81: Iran 
82: Iraq 
83: Ireland 
84: Israel 
85: Italy 
86: Ivory Coast 
87: Jamaica 
88: Japan 
89: Jordan 
90: Kazakhstan 
91: Kenya 
92: Kosovo (UNSCR1244) 
93: Kuwait 
94: Kyrgyzstan  
95: Laos 
96: Latvia 
97: Lebanon 
98: Lesotho 
99: Liberia 
100: Libya 
101: Liechtenstein 
102: Lithuania 
103: Luxembourg 
104: Madagascar 
105: Malawi 
106: Malaysia 
107: Maldives 
108: Mali 
109: Malta 
110: Mauritania 
111: Mauritius 
112: Mexico 
113: Micronesia 
114: Mongolia 
115: Montenegro 
116: Morocco 
117: Mozambique 
118: Myanmar 
119: Namibia 
120: Nepal 
121: Netherlands 



122: Netherlands Antilles 
123: New Caledonia 
124: New Zealand 
125: Nicaragua 
126: Niger 
127: Nigeria 
128: Norway 
129: Oman 
130: Pakistan 
131: Palestine 
132: Panama 
133: Papua New Guinea 
134: Paraguay 
135: Peru 
136: Philippines 
137: Poland 
138: Portugal 
139: Puerto Rico 
140: Qatar 
141: Republic Democratic of Congo 
142: Republic of Korea (South) 
143: Republic of Moldova 
144: Romania 
145: Russian Federation 
146: Rwanda 
147: Saint Pierre and Miquelon 
148: San Marino 
149: Sao Tome and Principe 
150: Saudi Arabia 
151: Senegal 
152: Serbia 
153: Seychelles 
154: Sierra Leone 
155: Singapore 
156: Slovak Republic 
157: Slovenia 
158: Solomon Islands 
159: Somalia 
160: South Africa 
161: Spain 
162: Sri Lanka 
163: Sudan 
164: Surinam 
165: Swaziland 
166: Sweden 
167: Switzerland 
168: Syria 
169: Taiwan 
170: Tajikistan 
171: Tanzania 
172: Thailand 
173: Togo 
174: Trinidad and Tobago 
175: Tunisia 
176: Turkey 
177: Turkmenistan 
178: Uganda 



179: Ukraine 
180: United Arab Emirates 
181: United Kingdom 
182: United States of America 
183: Uruguay 
184: Uzbeksitan 
185: Vanuatu 
186: Vatican City 
187: Venezuela 
188: Vietnam 
189: Yemen 
190: Zambia 
191: Zimbabwe 
 
 
 
 
*QUESTION 1 
 
Bom dia, o meu nome é.....do Infas, Instituto de Ci ências Sociais Aplicadas. Em 
nome do  
STATEC, o Infas realiza um inquérito anual à popula ção activa dos agregados 
familiares luxemburgueses.  
O inquérito à população activa é parte integrante d o questionário oficial aos 
agregados familiares da União Europeia,  
sendo realizado em todos os Estados-Membros da EU.  
*FONT 10 
O seu agregado familiar foi escolhido mediante a ap licação de um método 
científico e de acordo com um princípio  
aleatório. A participação neste inquérito é totalme nte voluntária. No entanto e 
no sentido de obter uma imagem generalizada e  
adequada da situação dos diferentes agregados famil iares do Grão-Ducado do 
Luxemburgo,  
é de extrema importância.  Garantimos que os dados recolhidos  
serão utilizados exclusivamente para fins estatísti cos e as respostas a todas as 
perguntas aqui colocadas  
serão tratadas confidencialmente, de acordo com a l ei de protecção de dados 
luxemburguesa. 
*FONT 0 
Este número de telefone pertence a um domicílio pri vado? 
 
1:sim 
2:não 
*FONT 9 
7: keine Klärung möglich - Ausfall  
 
*QUESTION 125478  
*FONT 9 
Welche Sprache wird im Haushalt gesprochen? 
 
1: Luxemburgisch  
2: Deutsch  
3: Französisch  
4: Englisch  
5: Portugiesisch  
 
9: ZP spricht keine der Zielsprachen / Sprache voll kommen unbekannt   



INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestätig en 
 
 
*QUESTION 2 
*FONT 10 
Bom dia, o meu nome é.....do Infas, Instituto de Ci ências Sociais Aplicadas. Em 
nome do  
STATEC, o Infas realiza um inquérito anual à popula ção activa dos agregados 
familiares luxemburgueses.  
O inquérito à população activa é parte integrante d o questionário oficial aos 
agregados familiares da União Europeia,  
sendo realizado em todos os Estados-Membros da EU.  
O seu agregado familiar foi escolhido mediante a ap licação de um método 
científico e de acordo com um princípio  
aleatório. A participação neste inquérito é totalme nte voluntária. No entanto e 
no sentido de obter uma imagem generalizada e  
adequada da situação dos diferentes agregados famil iares do Grão-Ducado do 
Luxemburgo,  
é de extrema importância.  Garantimos que os dados recolhidos  
serão utilizados exclusivamente para fins estatísti cos e as respostas a todas as 
perguntas aqui colocadas  
serão tratadas confidencialmente, de acordo com a l ei de protecção de dados 
luxemburguesa. 
*FONT 0 
Em primeiro lugar, gostaria de falar com uma pessoa  adulta do agregado familiar. 
*FONT 10 
1: am Apparat - Interview beginnen 
2: später erreichbar - *FONT 11 vager Termin *FONT 10 
3: später erreichbar - *FONT 11 definitiver Termin *FONT 10 
4: geben grundsätzlich keine Auskunft 
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ---------- 
Please enter reason for not (further) interviewing this address 
 
14: Fax/Modem                           
15: legt sofort auf                     
23: nicht abgehoben                     
24: Anrufbeantworter                    
25: besetzt                             
27: Ansagedienst, kein Anschluß unter dieser Nummer   
28: Nummer funktioniert nicht/keine Verbindung  
44: HH nicht in Luxemburg        
45: HH bereits befragt           
 
*QUESTION 2501 
X1 
 
De seguida, gostaria de lhe colocar algumas pergunt as relativas ao seu agregado 
familiar e  
às pessoas que dele são parte integrante.  
 
A que município pertence este agregado familiar? 
*FONT 10  
 
*QUESTION 100 
 
X2 



 
Quantas pessoas fazem parte do agregado familiar - incluindo o(a) próprio(a)?   
Por agregado familiar, entendemos um conjunto de pe ssoas que moram juntas.  
Quem mora sozinho constitui o seu próprio agregado familiar.  
*FONT 10 
Moro sozinho(a) = digitar 01  
*FONT 0 
 
 
*QUESTION 200 
X3  
 
Em primeiro lugar, gostaria de obter informações so bre os nomes próprios de 
todas as pessoas que constituem este agregado famil iar e a respectiva  
relação entre os mesmos.  
Comecemos pelo próprio(a).*FONT 9 
INT: anstelle des Namens kann auch auf andere Art u nd Weise auf  
       die einzelnen Personen Bezug genommen werden , falls die Zp das wünscht - 
Name muss aber  
       eindeutig für evtl. erneute Kontaktierung se in. INT: mit Zp beginnen 
*FONT 0 
1: 1. Person *ALPHA  2: Beziehung zu ZP *NUMBER   * FONT 9 INT: ist immer 
01=Bezugsperson*FONT 0 
3: 2. Person *ALPHA  4: Beziehung zu ZP *NUMBER  
5: 3. Person *ALPHA  6: Beziehung zu ZP *NUMBER  
7: 4. Person *ALPHA  8: Beziehung zu ZP *NUMBER  
9: 5. Person *ALPHA  10: Beziehung zu ZP *NUMBER  
11: 6. Person *ALPHA  12: Beziehung zu ZP *NUMBER  
13: 7. Person *ALPHA  14: Beziehung zu ZP *NUMBER  
15: 8. Person *ALPHA  16: Beziehung zu ZP *NUMBER  
17: 9. Person *ALPHA  18: Beziehung zu ZP *NUMBER    *FONT 9 
 
INT: Bezugsperson vercoden!*FONT 10 
02= cônjuge/companheiro(a)  
03= filho(a) do inquirido e do cônjuge/companheiro( a)  
04= filho(a) do inquirido 
05= filho(a) do cônjuge/companheiro(a) 
06= pai do inquirido 
07= pai do cônjuge/companheiro(a)  
08= mãe do inquirido 
09= mãe do cônjuge/companheiro(a) 
10= avô/avó do inquirido 
11= avô/avó do cônjuge/companheiro(a) 
12= neto do inquirido e/ou do cônjuge/companheiro(a ) 
13= neta do inquirido e/ou do cônjuge/companheiro(a ) 
14= irmão do inquirido 
15= irmã do inquirido 
16= irmão do cônjuge/companheiro(a) 
17= irmã do cônjuge/companheiro(a) 
18= outro parente do inquirido 
19= outro parente do cônjuge/companheiro(a) 
20= genro/nora do inquirido ou do cônjuge 
21= outro 
97= não responde - 98= não sabe 
 
*QUESTION 101 
#A1 



*? FONTX 
Vive permanentemente… 
*? FONTY 
*? FONTZ *? Name[?R]*? FONTY vive permanentemente . .. 
*FONT 9 
INT : bezogen auf den Zeitpunkt *? Zeitraum 
*FONT 0 
1: aqui neste domicílio? 
3: num lar institucional, mas está/estão aqui inscr ito(s)? 
4: numa outra residência particular na área do Grão -Ducado do Luxemburgo? 
 
 
*QUESTION 102 
#A2 
*? FONTX 
É… 
*? FONTY 
*? Name[?R]  é.... 
*FONT 9 
INT: Nennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
 
*FONT 0 
02: cônjuge/companheiro(a) 
03: filho(a) do inquirido e do cônjuge/companheiro( a) 
04: filho(a) do inquirido 
05: filho(a) do cônjuge/companheiro(a) 
06: pai do inquirido 
07: pai do cônjuge/companheiro(a)  
08: mãe do inquirido 
09: mãe do cônjuge/companheiro(a) 
10: avô/avó do inquirido 
11: avô/avó do cônjuge/companheiro(a) 
12: neto do inquirido e/ou do cônjuge/companheiro(a ) 
13: neta do inquirido e/ou do cônjuge/companheiro(a ) 
14: irmão do inquirido 
15: Irmã do inquirido 
16: irmão do cônjuge/companheiro(a) 
17: irmã do cônjuge/companheiro(a) 
18: outro parente do inquirido 
19: outro parente do cônjuge/companheiro(a) 
20: genro/nora do inquirido ou do cônjuge 
21: outro 
 
*QUESTION 103 
#A3 
*FONT 9 
INT: bitte eintragen - falls unklar nachfragen 
*FONT 10 
*? FONTX 
É do sexo… 
*? FONTY 
É *? Name[?R]  .... 
*FONT 10 
1: Masculino  
2: Feminino  
 
*QUESTION 104 



#A4  
*? FONTX 
Qual a sua data de nascimento? 
*? FONTY 
Quando *? Name[?R] nasceu? 
*FONT 9 
97= verweigert, 98= weiß nicht 
9997= verweigert, 9998= weiß nicht 
*FONT 10 
1: Tag/Jour:     *NUMBER 
2: Monat/Mois:   *NUMBER 
3: Jahr/Année:    *NUMBER 
 
*QUESTION 70000  
*FONT 9  
Bitte darauf achten, dass die Bezugsperson ein gült iges Geburtsdatum hat und 
über 15 Jahre alt ist!!! 
Es kann sonst kein Interview geführt werden! 
 
*QUESTION 700 
 
Der Geburtstag ... 
 
1:  ... liegt zwischen dem 1. Januar und dem Ende d er Referenzwoche 
 
2: .... liegt nach dem Ende der Referenzwoche 
 
*QUESTION 105 
#A5 
 
*? FONTX 
O seu estado civil é… 
*? FONTY 
É *? Name[?R]  .... 
*FONT 9 
INT: Zum Zeitpunkt der Referenzwoche *? Zeitraum 
*FONT 0 
1:Solteiro(a) 
2:Casado(a) 
3:Viúvo(a) 
4:Divorciado(a) ou separado 
5:uma parceria registada (PACS, Pacte civil de soli darité) 
 
 
 
*QUESTION 70113 
G1_N 
*? FONTX 
Qual a sua presente situação *? Zeitraum ? 
*? FONTY 
Qual a sua presente situação*? Name[?R]*? Zeitraum ? 
*FONT 0 
1: Actividade profissional, para a qual também cont a o trabalho não remunerado 
numa empresa ou negócio de cariz familiar  
     incluindo formação profissional ou estágios re munerados numa empresa 
7: Cumprimento de obrigações domésticas 
2: Desempregado 



3: Aluno, estudante, participante em acções de form ação contínua, estágios não 
remunerados em empresas  
4: Na reforma ou pré-reforma ou abandono da activid ade   
5: Período de baixa prolongada 
8: Outra actividade não profissional  
 
 
*QUESTION 106 
A6 
*? FONTX 
Possui nacionalidade luxemburguesa? 
*? FONTY 
*? Name[?R] possui nacionalidade luxemburguesa? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf den Zeitraum *? Zeitraum 
*FONT 10 
1: sim, apenas luxemburguesa 
2: sim, luxemburguesa e uma nacionalidade estrangei ra 
3: não 
 
*QUESTION 10601 
*FONT 0 
Qual é a nacionalidade estrangeira? 
*FONT 9 
INT: Wenn mehr als eine Staatsangehörigkeit, Land d er Europäischen Union 
auswählen bzw. die  
      zuerst genannte eingeben. 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10602 
*FONT 10 
Outra nacionalidade, nomeadamente… 
 
 
*QUESTION 107 
A7 
*? FONTX 
Nasceu no Grão-Ducado do Luxemburgo? 
*? FONTY 
*? Name[?R] nasceu no Grão-Ducado do Luxemburgo? 
*FONT 0 
1: sim 
2: não 
 
*QUESTION 10701 
A7_1  
 
Em que país? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1070102 
*FONT 10 
Outra nacionalidade, nomeadamente… 
 
 
*QUESTION 10702 
A7a 



*? FONTX 
Há quantos anos possui residência permanente no Grã o-Ducado do Luxemburgo?  
*? FONTY 
Há quantos anos *? Name[?R] possui 
residência permanente no Grão-Ducado do Luxemburgo?  
*FONT 9 
INT: falls Zeitraum kleiner als ein Jahr, bitte 1 e ingeben. 
*FONT 10 
1: Há *NUMBER   anos 
 
*QUESTION 108 
A8 
*? FONTX 
A sua residência há 12 meses era em *? refzeit_13 a  mesma que em *? refzeit  ? 
*? FONTY 
A residência de *? Name[?R] há 12 meses era em *? r efzeit_13  a mesma que em *? 
refzeit ? 
*FONT 0 
1:sim 
2:não 
 
*QUESTION 10801 
A8a  
 
Esta residência situava-se no Grão-Ducado do Luxemb urgo? 
 
1:sim 
2:não 
 
 
*QUESTION 10803 
A8c  
 
Em que outro país se situava? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080301 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080302 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080303 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080304 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080305 



 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1080306 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10902 
A9b  
 
Indique, por favor, o exacto local de residência e região 
 
*QUESTION 4455 
*QUESTION 4456 
 
*QUESTION 987654 
 
*FONT 9 
Hier endet die Haushaltsmatrix, das Interview wird nun mit der ersten Person  
im Haushalt begonnen! 
 
 
 
 
*QUESTION 9998 
 
*QUESTION 999999  
 
***QUESTION 9000  
***FONT 9 
**Interviewer: Sprache auswählen 
** 
**1: Luxemburgisch  
**2: Deutsch  
**3: Französisch  
**4: Englisch     
**5: Portugiesisch  
** 
**9: ZP/KP spricht keine der Zielsprachen / Sprache  vollkommen unbekannt  
**INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestät igen 
 
*QUESTION 1111100 
 
 
 
 
 
 
 
*QUESTION 11111 
 
*QUESTION 11112 
*FONT 10 



Bom dia, o meu nome é.....do Infas, Instituto de Ci ências Sociais Aplicadas. Em 
nome do STATEC, o Infas realiza um inquérito anual à população activa dos 
agregados familiares luxemburgueses.  
O inquérito à população activa é parte integrante d o questionário oficial aos 
agregados familiares da União Europeia, sendo reali zado em todos os Estados-
Membros da EU.  
O seu agregado familiar foi escolhido mediante a ap licação de um método 
científico e de acordo com um princípio aleatório. A participação neste 
inquérito é totalmente voluntária. No entanto e no sentido de obter uma imagem 
generalizada e  
adequada da situação dos diferentes agregados famil iares do Grão-Ducado do 
Luxemburgo, é de extrema importância.  Garantimos q ue os dados recolhidos  
serão utilizados exclusivamente para fins estatísti cos e as respostas a todas as 
perguntas aqui colocadas serão tratadas confidencia lmente, de acordo com a lei 
de protecção de dados luxemburguesa.*FONT 9 
Bisher gesprochen: 
*?BISHER[1]*?BISHER[2]*?BISHER[3]*?BISHER[4]*?BISHE R[5]*?BISHER[6]*?BISHER[7]*?B
ISHER[8]*?BISHER[9]  
*FONT 0 
Com quem posso agora realizar a entrevista? 
*FONT 0 
 1: *? Name[1] 
 2: *? Name[2] 
 3: *? Name[3] 
 4: *? Name[4] 
 5: *? Name[5] 
 6: *? Name[6] 
 7: *? Name[7] 
 8: *? Name[8] 
 9: *? Name[9] 
*FONT 9 
INT: Wenn momentan kein weiteres Interview möglich,  dann Code 10/11 auswählen 
und einen Termin vereinbaren. 
      Wenn aufgrund Sprachprobleme kein Interview m öglich ist, Button 'keine 
Verständigung möglich/Sprache auswählen'   
      und anschließend über Code 10/11 den Kontakt mit einem Termin beenden 
INT: Verweigerung für Einzelpersonen: Personencode auswählen und im 
Personeninterview über Code 7 den Grund auswählen 
*FONT 9  
10: momentan keine Person erreichbar -*FONT 7 vager  Termin *FONT 9 
11: momentan keine Person erreichbar -*FONT 7 defin itiver Termin  
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ---------- 
Please enter reason for not (further) interviewing this address 
 
14: Fax/Modem                
15: legt sofort auf          
23: nicht abgehoben          
24: Anrufbeantworter         
25: besetzt                  
27: Ansagedienst, kein Anschluß unter dieser Nummer     
28: Nummer funktioniert nicht/keine Verbindung         
36: HH verweigert jegliche Auskunft => BITTE ERLÄUT ERN  
44: HH nicht in Luxemburg         
45: HH bereits befragt            
 
*QUESTION 325478  



*FONT 9 
Welche Sprache wird im Haushalt gesprochen? 
 
1: Luxemburgisch  
2: Deutsch  
3: Französisch  
4: Englisch  
5: Portugiesisch  
 
9: keine Verständigung in einer der Zielsprachen mö glich  
INT: bitte notfalls auf der nächsten Seite bestätig en 
 
 
 
*QUESTION 9999 
 
 
 
 
*QUESTION 100000001 
InterviewNumber: *? TTInterviewNumber 
 
DisplayField1: *? TTDisplayField1 
 
Aktuelle Person: *? TTDisplayField2 
Alter: *? Age 
Status: *? FamState 
 
Referenzwoche: *? Zeitraum 
 
*FONT 9 klären ob bezeichnete Person zu sprechen *F ONT 0 
 
gewünschte Person bzw. Stellvertreter für *? TTDisp layField2 ist am Apparat. 
*FONT 9 
Stellvertreter-Interview ist vorgesehen ab: *?Textb eginnProxy 
*FONT 10 
1: Ja, weiter 
2: Nein, Person ist jetzt nicht zu sprechen 
 
3: Ja, StellvertreterInterview möglich 
 
 
7: Person verweigert 
 
 
*QUESTION 10002 
 
Bestimmung Stellvertreter 
 
1: *? Name[1]  
2: *? Name[2]  
3: *? Name[3]  
4: *? Name[4]  
5: *? Name[5]  
6: *? Name[6]  
7: *? Name[7]  
8: *? Name[8]  



9: *? Name[9]  
 
10: andere Person, und zwar:  
 
 
*QUESTION 201 
#B1 
 
As perguntas que se seguem abordam a forma de traba lho ou actividade 
direccionada para a  
remuneração. Poderá, igualmente, tratar-se de uma a ctividade com a duração de 
uma hora por  
semana. 
*? FONTX 
Na semana de *? Zeitraum trabalhou, no mínimo,  
uma hora mediante remuneração como trabalhador por conta de outrem, como 
trabalhador independente ou como trabalhador famili ar não remunerado    
? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON na semana de *? Zeitraum trabalhou,  no mínimo,  
uma hora mediante remuneração como trabalhador por conta de outrem, como 
trabalhador independente ou como trabalhador famili ar não remunerado    
? 
*FONT 0 
1: sim 
2: não 
 
*QUESTION 20102 
B1b  
*? FONTX 
Normalmente, encontra-se ocupado(a) com uma activid ade remunerada (de pelo 
menos,  
uma hora) que, contudo, na semana de *? Zeitraum nã o pôde ser exercida,  
por exemplo, por motivos de doença, férias, licença  parental, etc?  
*? FONTY 
Normalmente *? PROXY_PERSON encontra-se ocupado(a) com uma actividade remunerada 
(de pelo menos  
uma hora) que, contudo, na semana de *? Zeitraum nã o pode ser exercida,  
por exemplo, por motivos de doença, férias, licença  parental, etc?  
*FONT 0 
1:sim 
2:não 
 
*QUESTION 202 
#B2 
*? FONTX 
Qual foi o principal motivo para que, durante a sem ana de  
*? Zeitraum, não tenha trabalhado (de todo)? 
*? FONTY 
Qual foi o principal motivo para que, *? PROXY_PERS ON durante a semana de  
*? Zeitraum, não tenha trabalhado (de todo)? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
10: Mau tempo 
01: Desemprego parcial por motivos técnicos ou econ ómicos 
02: Conflitos de trabalho 



03: Formação ou acção de formação escolar ou profis sional   
04: Doença, acidente ou acidente de trabalho tempor ário 
05: Licença de parto 
06: Licença parental 
07: Licença 
08: Licença compensatória (no âmbito do regime do h orário de trabalho)  
09: Outros motivos (por exemplo, obrigações pessoai s ou familiares) 
 
*QUESTION 301 
#C1 
*? FONTX 
Quantos empregos ou actividades teve durante  
a semana de *? Zeitraum? 
*? FONTY 
Quantos empregos ou actividades teve *? PROXY_PERSO N durante  
a semana de *? Zeitraum? 
*FONT 0 
1: apenas um cargo/actividade 
2: mais do que um cargo/actividade (e não por motiv os de uma alteração do local 
de trabalho)  
 
*QUESTION 30000 
 
Por favor, relacione os seguintes dados com a activ idade principal 
*FONT 9 
INT: im Zweifelsfall ist es jene mit der längsten A rbeitszeit gemeint 
 
*QUESTION 302 
C2 
*? FONTX 
Estava empregado no período *? Zeitraum como... 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON estava empregado no período *? Zeit raum como... 
*FONT 0 
3: Trabalhador por conta de outrem 
2: Trabalhador independente sem trabalhadores 
1: Trabalhador independente com trabalhadores  
4: Trabalhador familiar não remunerado 
 
*QUESTION 303 
C3 
*? FONTX 
Quantas horas de trabalho efectua normalmente por s emana?  
*? FONTY 
Quantas horas de trabalho efectua *? PROXY_PERSON n ormalmente por semana? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
Wenn Arbeitszeit von Woche zu Woche oder von Monat zu Monat beträchtlich 
schwankt - Button benutzen 
*FONT 10 
Horas de trabalho efectuado normalmente  
 
 
*QUESTION 304 
C4 
*? FONTX 
Quantas horas trabalhou, de facto, durante a semana  de *? Zeitraum 



?  
*? FONTY 
Quantas horas *? PROXY_PERSON trabalhou, de facto, durante a semana de *? 
Zeitraum  
?  
*FONT 10 
Número de horas efectuadas na prática  
 
*QUESTION 30499  
*FONT 9 
Interviewer: Eingabe unplausibel - geleistete Arbei tsstunden in der 
Referenzwoche müssen größer Null  
sein, da lt. Frage B1 in der Referenzwoche gearbeit et wurde.  
 
Bitte klären, welche Angabe korrekt ist. 
 
1:hat in Referenzwoche gearbeitet - geleistete Arbe itsstunden korrigieren  
2:geleistete Arbeitsstunden in Referenzwoche=0 - Ar beitsstatus in Referenzwoche 
korrigieren  
 
*QUESTION 305 
C5 
*? FONTX 
Qual foi o principal motivo para que, durante a sem ana de  
*? Zeitraum , tenha trabalhado menos uma das suas h oras de trabalho normais  
? 
*? FONTY 
Qual foi o principal motivo para que, *? PROXY_PERS ON durante a semana de  
*? Zeitraum , tenha trabalhado menos uma das suas h oras de trabalho normais  
? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
01: Horas de trabalho variáveis (período flexível) 
16: Horas extraordinárias 
02: Outros motivos 
03: Mau tempo 
04: Desemprego parcial por motivos técnicos ou econ ómicos 
05: Conflitos de trabalho 
06: Formação ou acção de formação escolar ou profis sional  
07: Horas de trabalho variáveis (por exemplo, perío do flexível) 
08: Doença, acidente ou acidente de trabalho tempor ário 
09: Licença de parto ou parental 
10: Licença temporária por motivos pessoais ou fami liares 
11: Licença 
12: Feríados oficiais 
13: Início de um novo cargo ou alteração do local d e trabalho durante a semana 
de referência 
14: Cessação da actividade sem a iniciação de uma n ova actividade durante a 
semana de referência 
15: Outros motivos 
 
 
*QUESTION 30501 
C5a 
*? FONTX 
Esteve ausente do trabalho por um período superior a 3  



meses?  
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON esteve ausente do trabalho por um p eríodo superior a 3  
meses?  
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
 
*QUESTION 30502 
C5b 
*? FONTX 
Obteve vencimento, salário ou prestações familiares ? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON obteve vencimento, salário ou prest ações familiares? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen (bezogen auf den Abwesenheitsze itraum) 
*FONT 10 
2: Sim, foi obtido vencimento/salário ou prestações  familiares no montante de, 
no mínimo, metade do  
    vencimento/salário 
3: Sim, foi obtido vencimento/salário ou prestações  familiares no montante de, 
no mínimo, metade do  
    vencimento/salário 
 
*QUESTION 306 
C6 
*? FONTX 
Durante a semana de *? Zeitraum  
efectuou horas extraordinárias remuneradas no âmbit o da sua principal actividade  
? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON durante a semana de *? Zeitraum  
efectuou horas extraordinárias remuneradas no âmbit o da sua principal actividade  
? 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
*QUESTION 30601 
C6a 
 
Quantas horas extraordinárias efectuou? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf die *? Zeitraum 
INT: mehr als 100 Überstunden = 95 angeben 
*FONT 10 
Número de horas extraordinárias 
 
 
*QUESTION 30602 
C6b 
 
Quantas destas horas extraordinárias foram remunera das? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf die *? Zeitraum 
*FONT 10 



Número de horas extraordinárias remuneradas  
 
*QUESTION 30603 
C6c 
*? FONTX 
E por quantas dessas horas obteve férias compensató rias? 
*? FONTY 
E por quantas dessas horas obteve *? PROXY_PERSON f érias compensatórias? 
*FONT 9 
INT: bezogen auf die *? Zeitraum 
*FONT 10 
Número de horas extraordinárias  
 
*QUESTION 30604 
C6d 
*? FONTX 
Por que motivo efectuou horas extraordinárias duran te a semana *? Zeitraum  
? 
*? FONTY 
Por que motivo *? PROXY_PERSON efectuou horas extra ordinárias durante a semana 
*? Zeitraum  
? 
*FONT 0 
1: Voluntariamente 
2: Por motivos financeiros 
3: Por solicitação de superiores hierárquicos 
 
 
 
*QUESTION 30701 
C7_1 
*? FONTX 
Efectua (na sua actividade principal) normalmente o u nunca: 
*? FONTY 
 *? PROXY_PERSON efectua (na sua actividade princip al) normalmente ou nunca: 
*FONT 8 
Trabalho por turnos 
*FONT 10 
1: Normalmente  
**2: Às vezes 
3: Nunca 
 
*QUESTION 30702 
C7_2 
*? FONTX 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*? FONTY 
Em relação às últimas quatro semanas(*? refZeitRaum _3), *? PROXY_PERSON efectuou 
(na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*FONT 8 
Trabalho pós-laboral  
*FONT 10 
1: Normalmente  
2: Às vezes 
3: Nunca 



 
*QUESTION 30703 
C7_3 
*? FONTX 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*? FONTY 
Em relação às últimas quatro semanas(*? refZeitRaum _3), *? PROXY_PERSON efectuou 
(na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*FONT 8 
Trabalho nocturno 
*FONT 10 
1: Normalmente  
2: Às vezes 
3: Nunca 
 
*QUESTION 30704 
C7_4 
*? FONTX 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*? FONTY 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), *? PROXY_PERSON 
efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*FONT 8 
Trabalho ao sábado 
*FONT 10 
1: Normalmente  
2: Às vezes 
3: Nunca 
 
*QUESTION 30705 
C7_5 
*? FONTX 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*? FONTY 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), *? PROXY_PERSON 
efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*FONT 8 
Trabalho ao domingo 
*FONT 10 
1: Normalmente  
2: Às vezes 
3: Nunca 
 
*QUESTION 30706 
C7_6 
*? FONTX 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), efectuou (na sua  
actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*? FONTY 
Em relação às últimas quatro semanas (*? refZeitRau m_3), *? PROXY_PERSON 
efectuou (na sua  



actividade principal) normalmente, às vezes ou nunc a: 
*FONT 8 
Trabalho domiciliário 
*FONT 10 
1: Normalmente  
2: Às vezes 
3: Nunca 
 
*QUESTION 308 
C8 
*? FONTX 
Efectuou nas últimas quatro semanas (*? refZeitRaum _3) teletrabalho? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON efectuou nas últimas quatro semanas  (*? refZeitRaum_3) 
teletrabalho? 
*FONT 9 
INT: Telearbeit = Téletravail 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
*QUESTION 30801 
C8a 
 
Que duração teve o teletrabalho efectuado? 
*FONT 9 
INT: nur bei Bedarf vorlesen - Spontannennung zuord nen 
*FONT 10 
1: menos de 4 horas 
2: 4 a 7 horas 
3: 8 a 15 horas 
4: 16 a 31 horas 
5: 32 horas ou mais 
 
*QUESTION 309 
C9 
*? FONTX 
Indique, por favor, o nome da empresa na qual estev e empregado(a) no período de  
*? Zeitraum . 
*? FONTY 
Indique, por favor, o nome da empresa, na qual *? P ROXY_PERSON esteve 
empregado(a) no período de  
*? Zeitraum . 
*FONT 10 
Nome da empresa:  
 
*QUESTION 30902 
C9b 
 
Este local de trabalho situa-se... 
 
1: na área do município de residência  
2: num outro município no Luxemburgo, nomeadamente. .. 
3: no estrangeiro 
 
*QUESTION 3090203 
 



C9b4 
 
*FONT 9 
outros municípios no Luxemburgo: 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3090201 
C9b1  
 
Em que outro país se situa este local de trabalho? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020101 
C9b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020102 
C9b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020103 
C9b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020104 
C9b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020105 
C9b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 309020106 
C9b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3090202 
C9b3 
 
Indique por favor o endereço desta empresa. 
*FONT 9 
País e região 
 
*QUESTION 30903 
C9c 



 
A que sector económico (indústria, comércio, serviç os, etc.) pertence esta 
empresa? 
Pretende-se o local de trabalho e não toda a empres a 
*FONT 9 
ACHTUNG:  
Im Falle eines Zeitarbeitsvertrags mit einer Zeitar beitsfirma bitte nicht die 
Zeitarbeitsfirma angeben,  
sondern den Betrieb, in dem die Person arbeitet 
 
*QUESTION 310 
C10 
 
Quantas pessoas trabalham na empresa na qual foi ex ercida a actividade 
principal, no período de  
*? Zeitraum ? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen, zuordnen.  
     Bei weniger als 10 Personen zuerst Code 10 ein geben und anschließend die 
genaue Anzahl eintragen. 
*FONT 10 
10: Genaue Angabe der Zahl der Personen, wenn zwisc hen 1 und 10 
 
11: 11-19 Personen 
12: 20-49 Personen 
13: 50 und mehr Personen 
14: weiß nicht, aber unter 11 
15: weiß nicht, aber über 10 
 
*QUESTION 31001 
*FONT 9 
Genaue Angabe der Zahl der Personen, wenn zwischen 1 und 10... 
 
 
*QUESTION 311 
C11 
*? FONTX 
Que actividade profissional exercia no período *? Z eitraum ?  
Indique, por favor, a descrição exacta. 
*? FONTY 
Que actividade profissional exercia *? PROXY_PERSON  no período *? Zeitraum ?  
Indique, por favor, a descrição exacta. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur 
nicht Verkäuferin, sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, sondern z.B. 
Arbeitsvorbereiter,  
Buchhalter 
 
*QUESTION 31101 
C11a 
*? FONTX 
Exerce normalmente funções de direcção ou supervisã o?  
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON exerce normalmente funções de direc ção ou supervisão? 
*FONT 0 
1: Sim 



2: Não 
 
*QUESTION 31102 
C11b 
 
Quantos trabalhadores abrange esta função de direcç ão ou supervisão? 
 
*QUESTION 312 
C12 
 
Em que ano ou mês iniciou esta actividade no actual  empregador ou como 
trabalhador independente ? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
verweigert = 97/9997; weiß nicht = 98/9998 
*FONT 0 
1: mês:   *NUMBER   
2: ano:    *NUMBER    
 
*QUESTION 31201 
C12a 
 
O Centro de Emprego (ADEM) esteve envolvido? 
 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 313 
C13 
*? FONTX 
Possui contrato a tempo inteiro ou parcial? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON possui contrato a tempo inteiro ou parcial? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Actividade a tempo inteiro 
2: Actividade a tempo parcial 
 
*QUESTION 31301 
C13a 
 
Quais os motivos? 
 
1: Formação ou acção de formação escolar ou profiss ional actuais  
2: Doença ou necessidade de assistência/cuidados 
3: Assistência a crianças ou adultos com necessidad es de assistência/cuidados 
4: Outros motivos familiares ou pessoais 
5: Não encontrou qualquer actividade a tempo inteir o 
6: Outros motivos 
 
*QUESTION 31302 
C13b 
 



Como se diferencia o motivo da assistência? 
 
1: As instituições de assistência apropriadas para crianças não se encontram 
disponíveis ou acessíveis 
2: As instituições de assistência apropriadas para pessoas doentes, 
incapacitadas e idosas não se encontram disponíveis     
     ou acessíveis 
3: As instituições de assistência apropriadas, quer  para crianças quer para 
pessoas doentes, incapacitadas e idosas  
     não se encontram disponíveis ou acessíveis 
4: Outros motivos não relacionados com as instituiç ões de assistência 
 
*QUESTION 314 
C14 
 
Trata-se de uma actividade por tempo indeterminado ou temporária? 
*FONT 9 
INT: lt. Arbeitsvertrag - nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Actividade / contrato de trabalho por tempo inde terminado  
2: Actividade / contrato de trabalho temporário  
 
*QUESTION 31402 
C14b 
 
Was sind die Gründe dafür? 
*FONT 9 
INT: nur bei Bedarf vorlesen - Spontannennung zuord nen 
INT: nur für den Hauptgrund eintragen 
*FONT 10 
Trata-se de uma medida de apoio ao emprego do Centr o de Emprego (ADEM), como por 
exemplo:   
 
5: Trabalho temporário (contrato CAE, contrat appui -emploi; contrato CIE, 
contrat  
     'initiation-emploi) no sector privado ou públi co 
 
6: Medidas de qualificação ou formação contínua (FO RMA) para o incentivo à 
integração no mercado de trabalho    
     (incluindo a formação para adultos, AP) 
 
7: Outras medidas: estágio de inserção numa empresa  (SIE, Stage d'Insertion en  
     Entreprise), estágio de reinserção (SRP, Stage  de Réinsertion 
Professionnelle),  
     Pool de assistentes (PA, Pool des Assistants),  medidas especiais (MS, 
Mesures spéciales),  
     medidas de criação de emprego (MT, Mises au tr avail) 
 
1: Contrato ao longo de uma fase de formação (forma ndos, estagiários em contexto 
de trabalho) 
2: Não foi encontrada qualquer actividade por tempo  indeterminado 
3: Não foi pretendida qualquer actividade por tempo  indeterminado 
4: Período experimental-contrato de trabalho 
 
*QUESTION 315 
C15 
 



Qual a duração total do contrato de trabalho tempor ário para a actividade 
principal? 
*FONT 9 
INT: nur bei Bedarf vorlesen - Spontannennung zuord nen 
*FONT 10 
1: Menos de 1 mês 
2: 1 a 3 meses 
3: 4 a 6 meses 
4: 7 a 12 meses 
5: 13 a 18 meses 
6: 19 a 24 meses 
7: 25 a 36 meses 
8: Mais de 3 anos 
 
*QUESTION 316 
C16 
 
Trata-se de um contrato com uma empresa de trabalho  temporário? 
 
1: Sim 
2: Não 
 
 
*QUESTION 31601 
C16a 
*? FONTX 
É membro de um sindicato? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON é membro de um sindicato? 
*FONT 10 
1: Sim 
2: Não 
 
*QUESTION 31602 
C16b 
 
Desde quando? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
*FONT 0 
 
*QUESTION 31603 
C16c 
*? FONTX 
Ainda se encontra no primeiro sindicato?  
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON ainda se encontra no primeiro sindi cato?  
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
 
 
*QUESTION 317 
C17 



*? FONTX 
As perguntas que se seguem abordam a actividade par alela.  Estava empregado no   
período de *? Zeitraum como... 
*? FONTY 
As perguntas que se seguem abordam a actividade par alela.  *? PROXY_PERSON 
estava empregado no  
período de *? Zeitraum como... 
*FONT 0 
3: Trabalhador por conta de outrem 
2: Trabalhador independente sem trabalhadores 
1: Trabalhador independente com trabalhadores  
4: Trabalhador familiar não remunerado 
 
*QUESTION 318 
C18 
*? FONTX 
Indique, por favor, o nome da empresa na qual estev e empregado(a) no período de  
*? Zeitraum exerceu uma actividade paralela. 
*? FONTY 
Indique, por favor, o nome da empresa, na qual *? P ROXY_PERSON no período de  
*? Zeitraum exerceu uma actividade paralela. 
*FONT 9 
ACHTUNG: Text mit Name, Anschrift und Wirtschaftszw eig des Betriebs eingeben. 
Anm.: Bitte auf Rechtschreibung achten  
 
*QUESTION 31802 
C18b 
 
Este local de trabalho situa-se... 
 
1: na área do município de residência  
2: num outro município no Luxemburgo, nomeadamente. .. 
3: no estrangeiro 
 
*QUESTION 3180203 
C18b4 
*FONT 9 
outros municípios no Luxemburgo: 
 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3180201 
C18b1  
 
Em que outro país se situa este local de trabalho? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020101 
C18b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020102 
C18b2 
 
Em que região? 



*FONT 10 
 
*QUESTION 318020103 
C18b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020104 
C18b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020105 
C18b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 318020106 
C18b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 3180202 
C18b3 
 
Indique, por favor, o endereço desta empresa. 
*FONT 9 
País e região 
 
*QUESTION 31803 
C18c 
 
A que sector económico (indústria, comércio, serviç os, etc.) pertence esta 
empresa? 
*FONT 9 
Gemeint ist die Arbeitsstätte, nicht das gesamte Un ternehmen 
*FONT 10 
O sector económico (indústria, comércio, serviços, etc.) atribuível à empresa é:   
 
*QUESTION 319 
C19 
*? FONTX 
Quantas horas trabalhou, de facto, durante a semana  de *? Zeitraum  
na sua actividade paralela? 
*? FONTY 
Quantas horas *? PROXY_PERSON trabalhou, de facto, durante a semana de *? 
Zeitraum  
na sua actividade paralela? 
*FONT 10 
Número de horas efectuadas na prática: 
 
*QUESTION 320 
C20 



*? FONTX 
Gostaria de trabalhar mais horas do que as até aqui ? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON gostaria de trabalhar mais horas do  que as até aqui? 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
 
 
*QUESTION 32001 
C20a 
 
Como deveria ser este aumento do número de horas? 
 
1: através da iniciação de uma actividade adicional ? 
2: através da iniciação de uma actividade com um nú mero de horas mais elevado do 
que na actividade actual? 
3: apenas no âmbito da actividade actual? 
4: mediante a utilização de todas as possibilidades  indicadas? 
 
 
*QUESTION 32002 
C20b 
*? FONTX 
Se tivesse encontrado no período *? Zeitraum uma ac tividade com um número de 
horas superior,  
teria sido possível iniciar esta nova actividade im ediatamente no período de    
duas semanas? 
*? FONTY 
Se *? PROXY_PERSON tivesse encontrado no período *?  Zeitraum uma actividade com 
um número de horas superior,  
teria sido possível iniciar esta nova actividade im ediatamente no período de    
duas semanas? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: a actividade poderia ser iniciada imediatamente (no período de duas semanas) 
2: a actividade não poderia ser iniciada imediatame nte (no período de duas 
semanas) 
 
*QUESTION 32003 
C20c 
 
Quais os motivos? 
 
1: a formação ou acção de formação escolar ou profi ssional ainda não foi 
concluída 
3: a actividade actual pode ser abandonada devido a  um prazo de denúncia que não 
se fixe no período de duas  
    semanas 
4: obrigações pessoais ou familiares (incluindo mat ernidade) 
5: doença ou acidente de trabalho  
6: Outros motivos 
 
 
 



*QUESTION 321 
C21 
*? FONTX 
Em princípio, que número de horas gostaria de traba lhar no total? 
*? FONTY 
Em princípio, que número de horas *? PROXY_PERSON g ostaria de trabalhar no 
total? 
*FONT 10 
Número de horas:  
 
*QUESTION 322 
C22 
*? FONTX 
Nas últimas quatro semanas (*?refZeitRaum_3), estev e à procura de uma  
outra actividade? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON esteve, nas últimas quatro semanas (*?refZeitRaum_3), à procura 
de uma  
outra actividade? 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não  
 
 
 
*QUESTION 32201 
C22a 
 
Quais os motivos? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen, bei Bedarf vorlesen 
INT: Mehrfachnennung möglich 
*FONT 10 
1: Risco ou previsibilidade de perda ou cessação da  actividade actual 
2: A actividade actual é vista como uma actividade transitória 
3: Foi procurada uma actividade adicional 
4: Foi procurada uma outra actividade 
5: Foi procurado um trabalho, no qual as horas de t rabalho seriam inferiores às 
da actividade actual   
6: Foi procurado um trabalho com melhores condições  de trabalho (por exemplo, 
melhor salário,   
     horas de trabalho mais flexíveis, contexto) do  que na actividade actual  
7: Existem outros motivos 
 
*QUESTION 401 
D1 
*? FONTX 
Já alguma vez desempenhou uma actividade profission al regular? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON já alguma vez desempenhou uma activ idade profissional regular? 
*FONT 0 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 40101 
D1a 
 



Quando terminou a última actividade profissional? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
verweigert = 97/9997; weiß nicht = 98/9998 
*FONT 10 
1: mês:   *NUMBER   
2: ano:    *NUMBER    
 
*QUESTION 402 
D2 
 
Por que motivo terminou a última actividade? 
 
10: despedimento 
01: cessação de uma actividade temporária 
02: assistência a crianças ou adultos com necessida des de assistência/cuidados 
03: outros motivos pessoais ou familiares 
04: doença ou acidente de trabalho 
05: formação ou acção de formação escolar ou profis sional  
06: reforma antecipada 
07: reforma 
08: serviço militar ou civil 
09: outros motivos 
 
*QUESTION 403 
D3 
*? FONTX 
Esteve empregado na última actividade como… 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON esteve empregado na última activida de como... 
*FONT 0 
3: Trabalhador por conta de outrem 
2: Trabalhador independente sem trabalhadores 
1: Trabalhador independente com trabalhadores  
4: Trabalhador familiar não remunerado 
 
*QUESTION 404 
D4 
*? FONTX 
Por favor indique o nome da empresa, na qual esteve  empregado(a) no período de 
*? FONTY 
Por favor indique o nome da empresa, na qual *? PRO XY_PERSON esteve 
empregado(a). 
*FONT 10 
Nome da empresa:  
 
*QUESTION 40402 
D4b 
 
Este local de trabalho situa-se... 
 
1: na área do município de residência  
2: num outro município no Luxemburgo, nomeadamente. .. 
3: no estrangeiro 



 
*QUESTION 4040203 
D4b4 
*FONT 9 
outros municípios no Luxemburgo: 
 
*FONT 10 
 
*QUESTION 4040201 
D4b1 
 
Em que outro país se situa este local de trabalho? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020101 
D4b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020102 
D4b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020103 
D4b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020104 
D4b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020105 
D4b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 404020106 
D4b2  
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 4040202 
D4b3 
 
Indique, por favor, o endereço desta empresa. 
*FONT 9 
País e região 
 



*QUESTION 40403 
D4c 
 
A que sector económico (indústria, comércio, serviç os, etc.) pertence esta 
empresa? 
 
Pretende-se o local de trabalho e não toda a empres a 
*FONT 10 
O sector económico (indústria, comércio, serviços, etc.) atribuível à empresa é:   
 
*QUESTION 405 
D5 
*? FONTX 
Que actividade profissional exercia no último empre go? Indique, por favor,  
a descrição exacta. 
*? FONTY 
Que actividade profissional exercia *? PROXY_PERSON  na último emprego? Indique, 
por favor,  
a descrição exacta? 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
*FONT 10 
 
 
 
*QUESTION 501 
E1 
*? FONTX 
Esteve à procura de trabalho durante as últimas qua tro semanas 
(*?refZeitRaum_3)? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON esteve à procura de trabalho durant e as últimas quatro semanas 
(*?refZeitRaum_3)? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen, zuordnen, evtl. nachfragen 
*FONT 10 
1: Sim 
2: Já encontrou uma actividade que será iniciada no s próximos três meses  
3: Já encontrou uma actividade que será iniciada ma is tarde do que daqui a três 
meses  
4: Não está à procura de emprego e não encontrou ne nhuma actividade para iniciar 
posteriormente  
 
 
 
*QUESTION 50101 
E1a 
*? FONTX 
Qual o principal motivo pelo qual não se encontra à  procura de trabalho? 
*? FONTY 
Qual o principal motivo pelo qual *? PROXY_PERSON n ão se encontra à procura de 
trabalho? 
*FONT 0 
1: conta com a reinserção (após despedimento tempor ário)  



2: doença ou acidente de trabalho 
3: assistência a crianças ou adultos com necessidad es de assistência/cuidados 
4: outras obrigações pessoais ou familiares 
5: formação ou acção de formação escolar ou profiss ional  
6: reforma 
7: pensa que não existe trabalho 
8: existem outros motivos 
 
*QUESTION 50102 
E1b 
 
Como se diferencia o motivo da assistência? 
 
1: As instituições de assistência apropriadas não s e encontram disponíveis ou 
acessíveis 
2: As instituições de assistência apropriadas para pessoas doentes, 
incapacitadas e idosas não se encontram disponíveis     
     ou acessíveis 
3: As instituições de assistência apropriadas, quer  para crianças quer para 
pessoas doentes, incapacitadas e idosas  
     não se encontram disponíveis ou acessíveis 
4: A pergunta das instituições de assistência não t eve qualquer influência no 
facto de não ter procurado trabalho 
 
*QUESTION 502 
E2 
*? FONTX 
Não se encontrando à procura de trabalho, gostaria ainda assim de trabalhar? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON não se encontrando à procura de tra balho, gostaria ainda assim 
de trabalhar? 
*FONT 0 
1: Sim   
2: Não 
 
*QUESTION 503 
E3 
*? FONTX 
O que fazia imediatamente antes de começar a procur ar trabalho  
ou durante o tempo de espera antes de começar esta nova actividade? 
*? FONTY 
O que fazia *? PROXY_PERSON imediatamente antes de começar a procurar trabalho  
ou durante o tempo de espera antes de começar esta nova actividade? 
*FONT 0 
1: Estava empregado(a) (incluindo formandos e estag iários em contexto de 
trabalho)  
2: Encontrava-se a tempo inteiro na formação ou acç ão de formação escolar ou 
profissional (não se refere nem  
     aos formandos nem aos estagiários em contexto de trabalho)  
3: Prestava serviço militar ou civil 
4: Ocupava-se do seu agregado familiar 
5: Outro (por exemplo, reforma) 
 
 
*QUESTION 504 
#E4 
*? FONTT 



Que tipo de trabalho encontrou agora?  
*? FONTV 
Que tipo de trabalho encontrou?  
*FONT 0 
1: actividade independente 
2: ocupação por conta de outrem 
 
 
*QUESTION 50401 
E4a 
 
De que tipo de ocupação por conta de outrem se trat a?  
 
2: Tem de ser uma actividade a tempo inteiro ou foi  encontrada uma actividade a 
tempo inteiro   
3: Uma actividade a tempo inteiro é preferível, con tudo também é possível uma 
actividade a tempo parcial 
4: Uma actividade a tempo parcial é preferível, con tudo também é possível uma 
actividade a tempo inteiro 
5: Tem de ser uma actividade a tempo parcial ou foi  encontrada uma actividade a 
tempo parcial  
*FONT 9 
6: kann ich nicht sagen 
 
*QUESTION 505 
E5 
*? FONTX 
Desde quando anda à procura de trabalho? 
*? FONTY 
Desde quando *? PROXY_PERSON anda à procura de trab alho? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen, bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
9: a procura ainda não começou 
1: Menos de 1 mês 
2: 1 a 2 meses 
3: 3 a 5 meses 
4: 6 a 11 meses 
5: 12 a 17 meses 
6: 18 a 23 meses 
7: 24 a 47 meses 
8: 4 anos ou mais 
 
 
*QUESTION 506 
E6_01 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Contacto com o Centro de Emprego (ADEM), pessoalmen te ou pela internet  
*FONT 10 
1: Sim  



2: Não 
 
 
*QUESTION 50602 
E6_02 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Contacto com uma agência de emprego privada  
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50603 
E6_03 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Candidatura directa junto de empregadores 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50604 
E6_04 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Procura junto de amigos, familiares, sindicatos, et c.  
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50605 
E6_05 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 



*FONT 8 
Elaboração de candidaturas espontâneas ou resposta a ofertas de emprego nos 
jornais,    
revistas ou na Internet 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50606 
E6_06 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Estudo de ofertas de emprego nos jornais, revistas ou na internet 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50607 
E6_07 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Participação em testes, provas, etc. 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50608 
E6_08 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Procura de propriedades, espaços de negócio ou aqui sição de equipamentos  
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50609 
E6_09 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  



trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Esforço para aprovações, concessões e fundos financ eiros  
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50610 
E6_10 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Aguarda por resultados de uma candidatura 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50611 
E6_11 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Aguarda por uma chamada do Centro de Emprego (ADEM)   
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50612 
E6_12 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Aguarda pelos resultados de um processo de selecção  para um cargo no sector 
público 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 



*QUESTION 50613 
E6_13 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
Outros métodos 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50614 
E6_14 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
*? ITEM[14] 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
*QUESTION 50615 
E6_15 
*? FONTX 
Que meios utilizou nas últimas quatro semanas (*?re fZeitRaum_3) para procurar  
trabalho? 
*? FONTY 
Que meios *? PROXY_PERSON utilizou nas últimas quat ro semanas (*?refZeitRaum_3) 
para procurar  
trabalho? 
*FONT 8 
*? ITEM[15] 
*FONT 10 
1: Sim  
2: Não 
 
 
*QUESTION 507 
E7 
*? FONTX 
Se tivesse encontrado, no período *? Zeitraum, uma actividade,  
teria sido possível solicitar esta actividade imedi atamente no período de duas 
semanas   
? 
*? FONTY 
Se *? PROXY_PERSON tivesse encontrado, no período * ? Zeitraum, uma actividade,  
teria sido possível solicitar esta actividade imedi atamente no período de duas 
semanas   



? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: a actividade poderia ser iniciada imediatamente (no período de duas semanas) 
2: a actividade não poderia ser iniciada imediatame nte (no período de duas 
semanas) 
 
*QUESTION 50701 
E7a 
 
Quais os motivos para tal? 
 
1: a formação ou acção de formação escolar ou profi ssional ainda não foi 
concluída 
3: a actividade actual pode ser abandonada devido a  um prazo de denúncia que não 
se fixe no período de duas  
     semanas 
4: obrigações pessoais ou familiares (incluindo mat ernidade) 
5: doença ou acidente de trabalho 
6: outros motivos 
 
 
 
*QUESTION 601 
F1 
*? FONTX 
Estava inscrito no período *? Zeitraum no Centro de  Emprego (ADEM)? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON estava inscrito no período *? Zeitr aum no Centro de Emprego 
(ADEM)? 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
*QUESTION 60101 
F1a 
*? FONTX 
Recebe subsídio de desemprego? 
*? FONTY 
Recebe *? PROXY_PERSON subsídio de desemprego? 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
 
*QUESTION 701 
G1 
*? FONTX 
Qual a situação que se aplica ao seu caso de moment o *? Zeitraum ? 
*? FONTY 
Qual a situação que se aplica a *? PROXY_PERSON no período *? Zeitraum ? 
*FONT 0 
1: Actividade profissional, para a qual também cont a o trabalho não remunerado 
numa empresa ou negócio de cariz familiar,  
     incluindo formação profissional ou estágios re munerados numa empresa 
7: Cumprimento de obrigações domésticas 



2: Desempregado 
3: Aluno, estudante, participante em acções de form ação contínua, estágios não 
remunerados em empresas  
4: Na reforma ou pré-reforma ou abandono da activid ade   
5: Período de baixa prolongado 
8: Outra actividade não-profissional  
 
*QUESTION 801 
H1 
*? FONTX 
Nas últimas quatro semanas (*?refZeitRaum_3) era .. . 
*? FONTY 
Nas últimas quatro semanas (*?refZeitRaum_3) *? PRO XY_PERSON era … 
*FONT 9 
INT: Status trifft auch zu, wenn Zp in Referenzwoch e *? Zeitraum Ferien hatte 
*FONT 0 
1: Aluno, formando ou estudante 
2: Aluno, formando ou estudante em férias ou férias  escolares 
3: não era aluno, formando ou estudante 
 
*QUESTION 802 
H2 
*? FONTX 
Em que fase ou período de formação se encontra? 
*? FONTY 
Em que fase ou período de formação se encontra *? P ROXY_PERSON? 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
1: Klassen des Primärunterrichts  
2: Klasse 7 und 8 des technischen Sekundarschulunte rrichts  
3: Klasse 9 des technischen Sekundarschulunterricht s  
4: Klasse 10 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
5: Klasse 11 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
6: Klasse 12 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
7: Klasse 13/ 14 des technischen Sekundarschulunter richts  
 
8: Klasse 7 und 6 des allgemeinen Sekundarschulunte rrichts  
9: Klasse 5 des allgemeinen Sekundarschulunterricht s  
10: Klasse 4 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
11: Klasse 3 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
12: Klasse 2 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
13: Klasse 1 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
 
14: In der Ausbildung zur Meisterprüfung  
15: Klassen 15 und 16 des technischen Sekundarschul unterrichts in 
Gesundheitsberufen  
16: 1tes - x-tes Jahr Universitätsstudium  
17: Promotion / Doktorat  
 
*QUESTION 80203 
H2c 
*? FONTX 
Que área de estudo frequenta no seu curso?  
*? FONTY 
Que área de estudo frequenta *? PROXY_PERSON no seu  curso? 
*FONT 9 



INT: bitte Ausbildungsfach, Fachrichtung notieren. Gemeint ist Section oder 
Schwerpunkt. 
*FONT 0 
 
*QUESTION 803 
H3 
*? FONTX 
Durante as últimas quatro semanas (*?refZeitRaum_3)  participou em cursos de 
formação? 
*? FONTY 
Durante as últimas quatro semanas (*?refZeitRaum_3)  *? PROXY_PERSON participou 
em cursos de formação? 
*FONT 9 
INT: Unter Ausbildungskursen ist zu verstehen: Lehr gänge, Seminare oder 
Konferenzen außerhalb  
des regulären Bildungssystems. 
*FONT 0 
1: Sim 
2: Não 
 
*QUESTION 80302 
H3b 
 
Em que área de estudo incidiu o curso de formação? 
*FONT 9 
INT: bitte genau notieren 
*FONT 0 
 
*QUESTION 804 
H4 
*? FONTX 
Participou nesta acção de formação principalmente p or motivos profissionais ou   
por motivos particulares ou sociais? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON participou nesta acção de formação principalmente por motivos 
profissionais  
ou por motivos particulares ou sociais? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Principalmente relacionado com a profissão 
2: Principalmente de natureza geral (fins pessoais/ sociais) 
 
*QUESTION 805 
H5 
 
Quantas horas possuiu o curso de formação frequenta do durante as últimas quatro 
semanas (*?refZeitRaum_3),   
na sua totalidade? 
*FONT 9 
INT: nicht vorgegebene Stundenzahl sondern tatsächl ich teilgenommene, besuchte 
Stunden über alle  
Kurse zusammenzählen 
*FONT 0 
 
*QUESTION 806 
H6 



 
Quando teve lugar o curso de formação nas últimas 4  semanas (*?refZeitRaum_3)? 
 
1: Exclusivamente durante as horas de trabalho remu nerado  
2: Essencialmente durante as horas de trabalho remu nerado 
3: Essencialmente fora das horas de trabalho remune rado 
4: Apenas fora das horas de trabalho remunerado 
5: Ou não trabalhava durante o período?  
 
 
 
 
 
*QUESTION 90101 
I1a 
*? FONTX 
(Já) obteve uma certificado de escolaridade ou form ação, diploma? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON (já) obteve uma certificado de esco laridade ou formação, 
diploma? 
*FONT 9 
INT: gemeint sind Abschlüsse mit Zertifikat bzw. Pr üfzeugnis 
*FONT 0 
1: Ja 
2: Nein 
 
*QUESTION 90302 
I3b 
*? FONTT 
Obteve o seu certificado de grau de escolaridade ou  formação mais elevado no 
Grão-Ducado do   
Luxemburgo? 
*? FONTU 
*? PROXY_PERSON obteve o seu certificado de escolar idade ou formação no Grão-
Ducado do  
Luxemburgo? 
*? FONTV 
Frequentou a sua escola ou curso de formação no Grã o-Ducado do Luxemburgo? 
*? FONTW 
*? PROXY_PERSON frequentou a sua escola ou curso de  formação no Grão-Ducado do 
Luxemburgo? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen - Antwort zuordnen 
*FONT 10 
1: apenas no Luxemburgo 
2: no estrangeiro - em Portugal 
3: no estrangeiro - outro país 
 
*QUESTION 903 
I3 
 
Em que país? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 901 
I1 
*? FONTX 



Qual a escolaridade/ grau de formação máximo que po ssui? 
*? FONTY 
Qual a escolaridade/ grau de formação máximo que po ssui *? PROXY_PERSON?*FONT 10 
Bitte ordnen sie den Abschluss den luxemburgischen Abschlüssen zu. 
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
INT: gemeint ist ein Abschluss mit Prüfungszeugnis bzw. Diplom 
*FONT 10 
1: CITP (Certificat d’Initiation technique et profe ssionnelle/ Prüfungszeugnis 
zur technischen  
      und beruflichen Einweisung) - Früher 'école m oyenne/Mittelschule'  
2: CCM (Certificat de capacité manuelle/ Prüfungsze ugnis zur 
praktischhandwerklichen  
      Befähigung)  
3: CATP (Certificat d’aptitude technique et profess ionnelle/ Prüfungszeugnis zur 
technischen  
      und beruflichen Reife)  
4: Diplôme de technicien/ Technikerdiplom  
5: Diplôme de fin d'études secondaires/ Abitur   
6: Diplôme de fin d'études secondaires techniques/ Technisches Abitur   
7: Brevet de maîtrise/ Meisterprüfung, 15e et 16e d es professions de santé/ der  
      Gesundheitsberufen  
8: Diplôme universitaire Bac+3 / Universitätsdiplom   praktisch basierend  
9: Diplôme universitaire Bac+4 / Universitätsdiplom : theoretisch basierend  
10: ISERP-Institut Supérieur d'Etudes et de Recherc hes Pédagogiques  
      (Certification d’études pédagogiques (préscol aire et primaire)= 
instituteur préscolaire ou  
      primaire/ Vorschulerzieher oder Primärschulle hrer)  
11: LTPES Lycéé technique pour professions éducativ es et sociales / IEES-
Institut d’Etudes Educatives  
      et Sociales (Diplôme d’éducateur gradué/ grad uierter Erzieher). *FONT 9 
      INT: Nicht zu verwechseln mit dem Diplom 'édu cateur diplômé' mit 6 
kodieren *FONT 10 
12: IST (Diplôme d’ingénieur industriel/ 'Industrie ingenieur' früher 'Höheres 
Institut für  
      Technologie')  
13: BTS (Brevet de technicien supérieur/'Höheres  F achdiplom')  
14: DUT (Diplôme universitaire de technologie)  
15: Diplôme d’études supérieures spécialisées en co ntentieux communautaires  
16: Doktorat (Diplôme de recherche approfondie)  
 
96: anderer Abschluss, bitte notieren  
 
*QUESTION 90199 
I1_P 
*? FONTX 
Qual a escolaridade/ grau de formação máximo que po ssui? 
*? FONTY 
Qual a escolaridade/ grau de formação máximo que po ssui *? PROXY_PERSON? 
*FONT 0 
1: Nenhum  
2: Básico - 1º ciclo  
3: Básico - 2º ciclo 
4: Básico - 3º ciclo 
5: Secundário  
6: Pós-secundário  
7: Superior - Bacharelato  



8: Superior - Licenciatura  
9: Superior - Pós-graduação  
10: Superior - Mestrado  
11: Superior - Doutoramento  
 
*QUESTION 90102 
I1b 
*? FONTX 
Qual das seguintes fases é a mais recente que frequ entou com sucesso?  
*? FONTY 
Qual das seguintes fases é a mais recente que *?  P ROXY_PERSON frequentou com 
sucesso? 
*FONT 9 
INT: abgeschlossene Klasse ist bei Personen, die zu r Zeit Schüler, Auszubildende 
sind, die Klasse  
des letzten Schuljahres. 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
*FONT 10 
1: Klassen des Primärunterrichts  
     Ecole primaire (classes 7e, 8e de l’enseigneme nt secondaire technique, 
classes 7e, 6e  
     de l’enseignement secondaire général figurent égalment) 
 
3: Klasse 9 des technischen Sekundarschulunterricht s  
     9e de l’enseignement secondaire technique 
5: Klasse 11 des technischen Sekundarschulunterrich ts  
     11e de l’enseignement secondaire technique  
10: Klasse 5 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
     5e de l’enseignement secondaire général figure nt égalment  
12: Klasse 3 des allgemeinen Sekundarschulunterrich ts  
     3e de l’enseignement secondaire général figure nt égalment 
 
*QUESTION 902 
#I2 
*? FONTT 
Em que ano obteve este grau de formação? 
*? FONTU 
Em que ano *? PROXY_PERSON obteve este grau de form ação? 
*? FONTV 
Em que ano concluíu este grau? 
*? FONTW 
Em que ano *? PROXY_PERSON concluíu este grau? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
INT: abgeschlossene Klasse ist bei Personen, die zu r Zeit Schüler, Auszubildende 
sind die Klasse des  
letzten Schuljahres 
*FONT 0 
Jahr:  
 
*QUESTION 9010202 
I1c 
*? FONTT 



Em que área de estudo incidiu este grau de formação  / curso mais elevado?  
*? FONTV 
Em que área de estudo incidiu a última fase frequen tada? 
*FONT 9 
INT: bitte Fachrichtung, Bildungsfeld notieren. Gem eint ist Section oder 
Schwerpunkt. 
*FONT 0 
 
 
*QUESTION 904 
#I4 
*? FONTX 
Em que ano após a sua formação se candidatou ao pri meiro emprego?   
*? FONTY 
Em que ano após a sua formação *? PROXY_PERSON se c andidatou ao primeiro emprego 
? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
*FONT 10 
Ano de candidatura ao primeiro emprego:  
 
*QUESTION 1001 
J1 
*? FONTX 
Qual das seguintes situações se aplica ao seu caso há um ano? Pretendemos  
dizer com isto o período de *? Zeitraum_13 
*? FONTY 
Qual das seguintes situações se aplica ao caso de * ? PROXY_PERSON há um ano? 
Pretendemos  
dizer com isto o período de *? Zeitraum_13 
*FONT 0 
1: Ocupação ou actividade profissional 
2: Desemprego e à procura de trabalho  
3: Aluno ou estudante e a aprovação num curso de fo rmação escolar ou na   
     formação inicial profissional 
4: Reforma ou na pré-reforma 
5: Invalidez permanente 
7: Cumprimento de obrigações domésticas 
8: outra situação além das já indicadas 
 
*QUESTION 100101 
J1a 
*? FONTX 
Quantos meses esteve desempregado ou à procura de t rabalho? 
*? FONTY 
Quantos meses esteve *? PROXY_PERSON desempregado o u à procura de trabalho? 
 
 
 
*QUESTION 1002 
J2 
*? FONTX 
Esteve empregado na última actividade como… 
*? FONTY 
 *? PROXY_PERSON esteve empregado na última activid ade como... 



*FONT 0 
3: Trabalhador por conta de outrem 
2: Trabalhador independente sem trabalhadores 
1: Trabalhador independente com trabalhadores  
4: Trabalhador familiar não remunerado 
 
*QUESTION 1003 
#J3 
 
Com esta empresa trata-se do mesmo caso há 12 meses  como em *? refzeit? 
 
1: sim 
2: não 
 
 
*QUESTION 100301 
#J3_1 
 
A empresa dos ultimos 12 meses é a mesma da ultima empresa? 
 
1: sim 
2: nao 
 
 
*QUESTION 10010301 
J3a 
*? FONTX 
Indique, por favor, o nome da empresa, na qual este ve empregado(a) na altura. 
*? FONTY 
Indique, por favor, o nome da empresa, na qual *? P ROXY_PERSON  
esteve empregado(a) na altura. 
*FONT 10 
Nome da empresa 
 
*QUESTION 10010302 
J3b 
 
Este local de trabalho situava-se... 
 
1: na área do município de residência  
2: num outro município no Luxemburgo e nomeadamente  
3: no estrangeiro 
 
*QUESTION 10010303 
J3b4 
*FONT 9 
outros municípios no Luxemburgo: 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10030201 
J3b1  
 
Em que outro país se situava este local de trabalho ? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020101 
J3b2 



 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020102 
J3b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020103 
J3b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020104 
J3b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020105 
J3b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1003020106 
J3b2 
 
Em que região? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 10030202 
J3b3 
 
Indique, por favor, o endereço desta empresa. 
*FONT 9 
País e região 
 
*QUESTION 100303 
J3c 
 
A que sector económico (indústria, comércio, serviç os, etc.) pertencia esta 
empresa? 
Pretende-se o local de trabalho e não toda a empres a 
*FONT 10 
O sector económico (indústria, comércio, serviços, etc.) atribuível à empresa é:  
 
 
*QUESTION 14010100 
 
*QUESTION 140101 
N1a 
*? FONTX 
Possui um … 



*? FONTY 
*? PROXY_PERSON possui um... 
*FONT 0 
1: Curso de formação / grau de escolaridade geral 
2: ou também um curso de formação profissional 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen *FONT 10 
3: nenhum dos dois 
 
*QUESTION 140102 
N1b  
*? FONTX 
Obteve o curso de formação profissional... 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON obteve o curso de formação profissi onal... 
*FONT 0 
2: principalmente (ou exclusivamente) na escola 
3: na escola e no local de trabalho 
4: principalmente no local de trabalho  
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen*FONT 10 
5: Não é possível diferenciar/não posso dizer 
 
*QUESTION 1402 
N2 
*? FONTX 
Durante a sua formação trabalhou? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON durante a sua formação trabalhou? 
*FONT 9 
INT: Mehrfachnennung möglich - gemeint ist die schu lische und berufliche 
Ausbildungszeit 
*FONT 0 
5: quase nada ou menos do que um mês por ano 
1: apenas como parte do curso de formação 
2: durante a formação mas também fora do curso de f ormação 
3: apenas durante uma interrupção da formação 
 
 
*QUESTION 1403 
N3 
*? FONTX 
Em que mês e ano concluiu a formação? 
*? FONTY 
Em que mês e ano *? PROXY_PERSON concluiu a formaçã o? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
INT: gemeint sind schulische und berufliche Ausbild ungszeit 
*FONT 10 
1: mês:   *NUMBER   
2: ano:    *NUMBER    
 
*QUESTION 1404 
N4 



 
Qual o motivo principal para a cessação do tempo de  formação? 
 
1: O grau alcançado foi suficiente, não foi iniciad a uma formação adicional   
2: Não obteve aprovação no exame para o grau de for mação seguinte mais elevado 
3: Teve dificuldade em concluir a formação  
4: Queria ir trabalhar 
5: Problemas financeiros 
6: Problemas de saúde 
7: Obrigações familiares 
8: Outros motivos 
 
*QUESTION 1405 
N5 
*? FONTX 
Concluiu o seu curso na área de estudos corresponde nte à primeira escolha? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON concluiu o seu curso na área de est udos correspondente à 
primeira escolha? 
*FONT 0 
1: sim 
2: não 
 
*QUESTION 1406 
N6 
*? FONTX 
Já alguma vez esteve empregado durante mais de 3 me ses? 
*? FONTY 
 *? PROXY_PERSON já alguma vez esteve empregado dur ante mais de 3 meses? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
3: Não, nunca esteve empregado durante mais do que 3 meses 
1: Sim, a actual actividade é a primeira actividade  profissional 
2: Sim  
 
 
*QUESTION 140601 
N6a  
*? FONTX 
Em que mês e ano iniciou a primeira actividade prof issional após a  
conclusão da formação? 
*? FONTY 
Em que mês e ano *? PROXY_PERSON iniciou a primeira  actividade profissional após 
a  
conclusão da formação? 
*FONT 9 
Bitte überprüfen, ob Geburtsjahr mit eingegebener J ahreszahl plausibel ist.  
*?Geburtsjahr 
Ansonsten vorsichtig nachfragen. 
 
verweigert=97/9997 - weiß nicht=98/9998 
*FONT 10 
1: mês:   *NUMBER   
2: ano:    *NUMBER    
 
*QUESTION 1407 



N7 
 
Quantos meses durou este primeira actividade profis sional? 
 
*QUESTION 1408 
N8 
 
Quantos meses demorou, após a conclusão da formação , a encontrar esta actividade 
profissional  
? 
*FONT 10 
Número de meses: 
 
*QUESTION 1409 
N9 
 
Teve dificuldades na procura da primeira actividade  profissional? Quais?  
*FONT 9 
INT: Spontannennung zuordnen - bei Bedarf vorlesen 
*FONT 10 
10: não tive quaisquer dificuldades  
1: Uma das actividades profissionais correspondente s à formação não pode ser 
encontrada 
2: Pouco experiência 
3: Poucas relações  
4: Poucos conhecimentos linguísticos 
5: Demasiadas qualificações 
6: Qualificações insuficientes 
7: Vencimento insuficiente 
8: Discriminação (sexo, origem, deficiência) 
9: Outro 
 
*QUESTION 1410 
N10 
*? FONTX 
Como encontrou a primeira actividade profissional? 
*? FONTY 
Como encontrou *? PROXY_PERSON a primeira actividad e profissional? 
*FONT 0 
1: Através do estabelecimento de ensino 
2: Através do Centro de Emprego (ADEM) 
3: Através de uma agência de emprego privada  
4: Através de anúncios de emprego na imprensa e na internet  
5: Candidatura directa ou espontânea junto de empre gadores  
6: Através da família, amigos ou conhecidos 
7: Em conexão com uma actividade anterior (trabalho  sazonal/durante o curso,  
      formação de aprendizes, estágio, voluntariado ) na mesma empresa 
8: Criação de empresa 
9: Outro 
 
*QUESTION 1411 
N11 
*? FONTX 
Que actividade profissional exercia nesta primeira actividade? Por favor, 
indique a descrição exacta. 
*? FONTY 



Que actividade profissional exercia *? PROXY_PERSON  nesta primeira actividade? 
Por favor, indique a descrição exacta. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
 
*QUESTION 1412 
N12 
 
Esta actividade correspondia à formação obtida? 
 
1: Sim 
2: Não 
 
*QUESTION 1413 
N13 
*? FONTX 
Esteve empregado nesta primeira actividade como… 
*? FONTY 
 *? PROXY_PERSON esteve empregado nesta primeira ac tividade como... 
*FONT 0 
2: Trabalhador por conta de outrem 
1: Trabalhador independente 
3: Trabalhador familiar não remunerado 
 
*QUESTION 1414 
N14 
*? FONTX 
Na sua primeira actividade, possuía um contrato a t empo inteiro ou parcial? 
*? FONTY 
 *? PROXY_PERSON na sua primeira actividade, possuí a um contrato a tempo inteiro 
ou parcial? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Actividade a tempo inteiro 
2: Actividade a tempo parcial 
 
*QUESTION 1415 
N15 
 
Na primeira actividade, era algo por tempo indeterm inado ou temporário? 
*FONT 9 
INT: lt. Arbeitsvertrag - nicht vorlesen 
*FONT 10 
1: Actividade / contrato de trabalho por tempo inde terminado  
2: Actividade / contrato de trabalho temporário  
 
*QUESTION 1416 
N16 
*? FONTX 
Após a conclusão do tempo de formação, o que fez at é ao momento? 
*? FONTY 
Após a conclusão do tempo de formação o que fez até  ao momento *? PROXY_PERSON ? 
*FONT 0 



1: Esteve empregado - actividade(s) de curta duraçã o (no máximo 3 meses) 
2: Serviço militar obrigatório ou serviço civil 
3: não estava empregado, mas estava activo na procu ra de trabalho 
4: não estava empregado e também não estava à procu ra de trabalho 
 
*QUESTION 141601 
N16a 
*? FONTX 
Porque não procurou qualquer trabalho? 
*? FONTY 
Porque *? PROXY_PERSON não procurou qualquer trabal ho? 
*FONT 0 
4: Obrigações familiares 
5: Participação num curso de formação informal 
6: Voluntariado 
7: Problemas de saúde 
8: Outros motivos 
 
*QUESTION 1417 
N17 
*? FONTX 
Quantos cargos exerceu até hoje após a  
conclusão da formação? 
*? FONTY 
Quantos cargos exerceu *? PROXY_PERSON até hoje apó s a  
conclusão da formação? 
*FONT 9 
INT: wenn mehr als 10 bitte 11 eingeben 
*FONT 10 
Número de actividades profissionais (até agora incl usive):  
 
*QUESTION 1418 
N18 
*? FONTX 
Já esteve entretanto desempregado após a formação? 
*? FONTY 
*? PROXY_PERSON já esteve entretanto desempregado a pós a formação? 
*FONT 0 
1: sim 
2: não  
 
*QUESTION 141801 
N18a 
 
Quantos meses durou o maior período de desemprego? 
*FONT 10 
maior período como desempregado em meses:  
 
 
 
 
*QUESTION 1419 
N19 
*? FONTX 
O seu pai vive aqui no agregado familiar? 
*? FONTY 
O pai de *? PROXY_PERSON vive aqui no agregado fami liar? 



*FONT 0 
1: sim 
2: não 
 
*QUESTION 141901 
N19a 
*FONT 9 
INT: Person aus der Liste identifizieren und Person ennummer eintragen 
*FONT 0 
1: *? Name[1]  
2: *? Name[2]  
3: *? Name[3]  
4: *? Name[4]  
5: *? Name[5]  
6: *? Name[6]  
7: *? Name[7]  
8: *? Name[8]  
9: *? Name[9]  
 
 
*QUESTION 1420 
N20 
*? FONTX 
O seu pai nasceu no Grão-Ducado do Luxemburgo? 
*? FONTY 
O pai de *? PROXY_PERSON nasceu no Grão-Ducado do L uxemburgo? 
*FONT 0 
1:sim 
2:não 
 
3: Pai desconhecido 
 
*QUESTION 142001 
N20_1 
 
Em que país? 
*FONT 9 
ACHTUNG: Verwenden Sie bitte die Liste der Länderko dierungen  
und tragen Sie den betreffenden zweistelligen Code ein 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1421 
 
N21 
*? FONTX 
Na data do seu nascimento, o seu pai possuía nacion alidade luxemburguesa? 
*? FONTY 
Na data do nascimento, o pai de *? PROXY_PERSON pos suía nacionalidade 
luxemburguesa? 
*FONT 10 
1: sim, apenas luxemburguesa 
2: sim, luxemburguesa e uma nacionalidade estrangei ra 
3: não 
 
 
*QUESTION 142101 
*FONT 0 



Qual a nacionalidade estrangeira? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
 
*QUESTION 142102 
*FONT 10 
Outra nacionalidade, nomeadamente… 
 
*QUESTION 1422 
N22 
*? FONTX 
Que actividade profissional exerce ou exercia o seu  pai na sua  
última actividade? 
*? FONTY 
Que actividade profissional exerce ou exercia o pai  de *? PROXY_PERSON na sua  
última actividade? 
*FONT 0 
Indique, por favor, a descrição exacta. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
 
*QUESTION 1423 
N23 
*? FONTX 
Qual o grau de escolaridade mais elevado que o seu pai concluiu? 
*? FONTY 
Qual o grau de escolaridade mais elevado que o pai de *? PROXY_PERSON concluiu? 
*FONT 9 
INT: bitte notieren 
*FONT 10 
Indique, por favor, o grau de escolaridade mais ele vado:  
 
 
*QUESTION 1424 
N24 
*? FONTX 
A sua mãe vive aqui no agregado familiar? 
*? FONTY 
A mãe de *? PROXY_PERSON vive aqui no agregado fami liar? 
*FONT 0 
1: sim 
2: não 
 
*QUESTION 142401 
N24a 
*FONT 9 
INT: Person aus der Liste identifizieren und Person ennummer eintragen 
*FONT 0 
1: *? Name[1]  
2: *? Name[2]  
3: *? Name[3]  
4: *? Name[4]  
5: *? Name[5]  



6: *? Name[6]  
7: *? Name[7]  
8: *? Name[8]  
9: *? Name[9]  
 
 
 
*QUESTION 1425 
N25 
*? FONTX 
A sua mãe nasceu no Grão-Ducado do Luxemburgo? 
*? FONTY 
A mãe de *? PROXY_PERSON nasceu no Grão-Ducado do L uxemburgo? 
*FONT 0 
1:sim 
2:não 
 
3: Mãe desconhecida 
 
*QUESTION 142501 
N25_1 
 
 
Em que país? 
*FONT 10 
 
*QUESTION 1426 
N26 
*? FONTX 
Na data do seu nascimento, a sua mãe possuía nacion alidade luxemburguesa? 
*? FONTY 
Na data de nascimento, a mãe de *? PROXY_PERSON pos suía nacionalidade 
luxemburguesa? 
*FONT 0 
1: sim, apenas luxemburguesa 
2: sim, luxemburguesa e uma nacionalidade estrangei ra 
3: não 
 
*QUESTION 142601 
 
Qual a nacionalidade estrangeira? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
Nacionalidade da mãe:  
 
*QUESTION 142602 
*FONT 10 
Outra nacionalidade e nomeadamente… 
 
*QUESTION 1427 
N27 
*? FONTX 
Que actividade profissional exerce ou exercia a sua  mãe na sua  
última actividade? Indique, por favor, a descrição exacta. 
*? FONTY 
Que actividade profissional exerce ou exercia a mãe  de *? PROXY_PERSON na sua  



última actividade? Indique, por favor, a descrição exacta. 
*FONT 9 
INT: genau beschreiben lassen, z.B. nicht Elektrike r, sondern 
Elektroinstallateur, nicht Verkäuferin,  
sondern Schuhverkäuferin, nicht Sachbearbeiter, son dern z.B. Arbeitsvorbereiter, 
Buchhalter 
*FONT 9 
INT: falls nicht erwerbstätig notieren 
Designação profissional exacta:  
 
*QUESTION 1428 
N28 
*? FONTX 
Qual o grau de escolaridade mais elevado que a sua mãe concluiu? 
*? FONTY 
Qual o grau de escolaridade mais elevado que a mãe de *? PROXY_PERSON concluiu? 
*FONT 9 
INT: bitte notieren 
*FONT 10 
Indique, por favor, o grau de escolaridade mais ele vado:  
 
 
*QUESTION 1101 
K1 
*? FONTX 
Que rendimento líquido mensal recebeu da actividade  principal no  
último mês? 
*? FONTY 
Que rendimento líquido mensal recebeu *? PROXY_PERS ON da sua actividade 
principal no  
último mês? 
*FONT 10 
Valor líquido mensal em EUR: 
 
 
*QUESTION 110102 
K1b  
 
O rendimento líquido mensal no último mês foi infer ior ou superior a 5.000 
EUROS? 
*FONT 9 
INT: nicht vorlesen 
*FONT 10 
1:inferior a 5.000 EUROS 
2:superior a 5.000 EUROS 
 
*QUESTION 110103 
K1c  
 
Em que categoria de rendimento, se fixou o rendimen to líquido mensal no último 
mês?  
 
1: superior a 4.500 EUROS 
2: 4.000 até menos de 4.500 EUROS 
3: 3.500 até menos de 4.000 EUROS 
4: 3.000 até menos de 3.500 EUROS 
5: 2.500 até menos de 3.000 EUROS 



6: 2.000 até menos de 2.500 EUROS 
7: 1.500 até menos de 2.000 EUROS 
8: 1.000 até menos de 1.500 EUROS 
9: 500 até menos de 1.000 EUROS 
10: inferior a 500 EUROS 
 
*QUESTION 110104 
K1d  
 
Em que categoria de rendimento, se fixou o rendimen to líquido mensal no último 
mês?  
 
1: 5.000 EUROS até menos de 6.000 EUROS 
2: 6.000 até menos de 7.000 EUROS 
3: 7.000 até menos de 8.000 EUROS 
4: 8.000 até menos de 9.000 EUROS 
5: 9.000 até menos de 10.000 EUROS 
6: 10.000 até menos de 12.500 EUROS 
7: 12.500 até menos de 15.000 EUROS 
8: superior a 15.000 EUROS 
 
 
*QUESTION 1601 
P1 
 
Este inquérito estatístico é regularmente repetido uma vez por ano.  Talvez 
esteja  
interessado em participar também no próximo ano. 
 
Gostariamos de manter o seu endereço com a finalida de de realizar um outro 
inquérito. 
O seu endereço não será associado ao inquérito e se rá apenas utilizado para a 
realização de um outro inquérito,  
sendo definitivamente eliminado após a conclusão do  mesmo.  O seu endereço não 
poderá nunca surgir associado   
às respostas que indicou. Os seus dados mantêm-se c ompletamente anónimos. Por 
sua vez, a  
participação num outro inquérito é naturalmente vol untária. 
 
A lei de protecção de dados prevê a sua aceitação p ara a manutenção do seu 
endereço, o qual    
lho solicitamos cordialmente por este meio. Está de  acordo? 
 
1:sim 
2:não 
 
*QUESTION 285 
*FONT 10Panel_2 
*FONT 0 
No sentido de mantermos os seus dados e podermos co ntactá-lo(a) novamente,  
gostaríamos de registar o endereço no qual poderá s er contactado. 
*FONT 9 
INT: Bitte Straße mit Hausnummer angeben 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
   Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrek ter Schreibweise  
   aufnehmen ! >> 



 
*FONT 0 
1: 1. Nome:    *ALPHA  
*FONT 0 
2: 2. Apelido:   *ALPHA  
*FONT 0 
3: 3. Rua:     *ALPHA  
*FONT 0 
4: 4. Código postal:        *ALPHA  
*FONT 0 
5: 5. Localidade:        *ALPHA  
*FONT 0 
6: 6. Endereço de e-mail: *ALPHA  7: @ *ALPHA  
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ------------------ 
 
*QUESTION 286 
*FONT 10Panel_2 
*FONT 10 
No sentido de mantermos os seus dados e podermos co ntactá-lo(a) novamente,  
gostaríamos de registar o endereço no qual poderá s er contactado. 
*FONT 9 
INT: Bitte Straße mit Hausnummer angeben 
 
--------------------------------------------------- -------------- 
   Alle Angaben unbedingt vollständig und in korrek ter Schreibweise  
   aufnehmen ! >> 
 
*FONT 10 
1. Nome:    *? ZP_VORNAME 
*FONT 10 
2. Apelido:   *? ZP_NACHNAME 
*FONT 10 
3. Rua:     *? ZP_STRASSE 
*FONT 10 
4. Código postal:        *? ZP_PLZ 
*FONT 10 
5. Localidade:        *? ZP_ORT 
*FONT 10 
6. Endereço de e-mail: *? ZP_EMAIL1 @ *? ZP_EMAIL2  
*FONT 9 
--------------------------------------------------- ------------------ 
*FONT 0 
Existem outros números de telefone (por exemplo, nú mero de telemóvel) ou  
endereços de e-mail?  
*FONT 9 
<< Zusätzliche Informationen zu diesen Angaben (wie  z.B. privat,  
   dienstl., bei Eltern/ Freunden etc.) hinter die aufgenommene Nummer  
   schreiben.>> 
*FONT 10 
1: *ALPHA 
 
 
*QUESTION 22222 
 
*QUESTION 22223 
*FONT 9 



Para o inquérito à população activa, as seguintes p essoas devem ser ainda 
inquiridas: 
*FONT 10 
*?ZIELPERSON[2] 
*?ZIELPERSON[3] 
*?ZIELPERSON[4] 
*?ZIELPERSON[5] 
*?ZIELPERSON[6] 
*?ZIELPERSON[7] 
*?ZIELPERSON[8] 
*?ZIELPERSON[9] 
*FONT 9 
1: weiter 
 
 
 
*QUESTION 287 
*? FONTT 
Com isto concluímos o nosso inquérito ao seu agrega do familiar.  
Vielen Dank. 
*? FONTV 
Gostaria agora de falar com a próxima pessoa do seu  agregado 
 
 
*QUESTION 1201 
EUR 23  PROXY 
1. Direkte Beteiligung 
2: Indirekte Beteiligung über ein anderes Haushalts mitglied 
 
 
*QUESTION 1301 
#M 
 
Teilnahme 2009 
 
*QUESTION 1302 
 
Größe des Haushalts  
 
 
 
*QUESTION 1303 
Haushaltstyp  
 
ACHTUNG: Verwenden Sie bitte die Liste der Haushalt stypen (Annexe 3.6) 
 
 
*QUESTION 1304 
Erhebungsjahr 2   0  0  9 
 
 
*QUESTION 1305 
Referenzwoche (Montag-Sonntag) 
 
 
*QUESTION 1306 
Befragungswoche (Montag-Sonntag) 



 
 
*QUESTION 1307 
Mitgliedstaat L  U 
 
 
*QUESTION 1308 
Region des Haushalts 0   0 
 
*QUESTION 1309 
Urbanisierungsgrad  
 
ACHTUNG: Ermitteln Sie bitte anhand der Gemeinde de n Urbanisierungsgrad (Annexe 
3.5) 
*QUESTION 1310 
Art des Anstaltshaushalts 9 
 
STATEC codiert diese drei Kategorien von laufenden Nummern unter Zugrundelegung 
der Antworten  
auf Frage A2 des Fragebogens. 
 
 
*QUESTION 1311 
Laufende Nummer des Ehepartners bzw. Lebenspartners  der Auskunft gebenden Person 
 
 
*QUESTION 1312 
Laufende Nummer des Vaters der Auskunft gebenden Pe rson 
 
 
*QUESTION 1313 
Laufende Nummer der Mutter der Auskunft gebenden Pe rson 
 
 
 
*QUESTION 1314 
Stichprobe oder Ersatzperson  
ACHTUNG:  Tragen Sie bitte E oder R ein, wenn es si ch um eine auskunftgebende 
Person aus der  
Stichprobe (=E, échantillon) oder um eine Ersatzper son (=R, remplaçant) handelt. 
 
*QUESTION 150 
 
*QUESTION 155 
 
Então infelizmente não podemos inquiri-lo.  
 
Muito obrigado! 
 
*QUESTION 15500 
 
*FONT 9 
INT: ZP - Ausfall | Verweigerung 
INT: Ausfallgrund zuordnen 
*FONT 10 
31: keine Verständigung in einer der Zielsprachen m öglich 
32: HH in Feldzeit  nicht zu erreichen 



33: Person in Feldzeit  nicht zu erreichen: Proxy n icht möglich/ verweigert 
34: Fax/Modem 
35: Legt sofort auf 
36: HH verweigert jegliche Auskunft => BITTE ERLÄUT ERN 
37: Verweigerung: kein Interesse 
38: Verweigerung: Thema 
39: Verweigerung: keine Zeit 
40: Verweigerung: nicht am Telefon 
41: Verweigerung: zu viele Umfragen 
42: Verweigerung: Datenschutzgründe 
43: Verweigerung: Länge des Interviews 
51: Kontakt zu ZP verhindert 
52: ZP lt. Auskunft Dritter nicht bereit 
53: ZP läßt sich verleugnen 
54: ZP verweigert: krank 
55: ZP darf nicht teilnehmen: untersagt 
56: ZP verweigert: grundsätzlich => BITTE ERLÄUTERN  
 
 
*FONT 0 
*QUESTION 1550000 
 
*FONT 9 
INT: HH - Ausfall | Verweigerung 
INT: Ausfallgrund zuordnen 
*FONT 10 
 
31: keine Verständigung in einer der Zielsprachen m öglich 
32: HH in Feldzeit  nicht zu erreichen 
33: Person in Feldzeit  nicht zu erreichen: Proxy n icht möglich/ verweigert 
34: Fax/Modem 
35: Legt sofort auf 
36: HH verweigert jegliche Auskunft => BITTE ERLÄUT ERN 
37: Verweigerung: kein Interesse 
38: Verweigerung: Thema 
39: Verweigerung: keine Zeit 
40: Verweigerung: nicht am Telefon 
41: Verweigerung: zu viele Umfragen 
42: Verweigerung: Datenschutzgründe 
43: Verweigerung: Länge des Interviews 
44: HH nicht in Luxemburg 
45: HH bereits befragt 
 
*QUESTION 1550001 
*FONT 9 
Kein Interview in diesem Haushalt möglich 
 
*Q 707070 
*FONT 9 
Bitte den Abbruchgrund benennen! 


