
 

 

 

O que tem de fazer? 
Responder às perguntas dos censos no 

questionário roxo e branco em inglês no dia  

21 de março de 2021, ou o mais rapidamente 

possível, e devolvê-lo no envelope Freepost  

ou pode preenchê-lo online. 

 

 

Se a sua morada estiver incorreta ou em falta, 

insira a morada correta abaixo da morada 

impressa no rosto do formulário. 

 

 

Preencher online 
1. Visite www.gov.je/census2021 

2. Insira o código de acesso do agregado familiar 

indicado no rosto do questionário 

3. Responda às perguntas online e clique em 

Submit (Enviar) 

 

O seu código de acesso é o código de 16 

caracteres que consta no rosto do seu 

questionário roxo e branco. 

 

Confidencialidade 
Toda a informação pessoal que nos fornece é 

protegida por lei. Será mantida em estrita 

confidencialidade e não será divulgada a ninguém 

fora do Census Office. 

 

Há um link para a Política de Privacidade do 

Statistics Jersey em www.gov.je/census.  

 

Obrigado pela sua cooperação. 

 

 

Census Office, Statistics Jersey 

 

 

Entraremos em contacto consigo apenas se 

necessitarmos de reunir informação em falta. 

 

Se tiver perdido o seu envelope, devolver para: 

Census Office, FREEPOST 2021, Jersey, JE1 1AF 

 

 

 

Quem deve preencher o questionário? 

Todas as pessoas que permaneceram ou que 

pretendem permanecer em Jersey durante um 

período contínuo de um mês ou mais devem ser 

incluídas no questionário dos censos. 

O representante do agregado familiar deve 

preencher o questionário. O representante do 

agregado familiar é uma pessoa que: 

• detém / aluga (ou detém / aluga 

conjuntamente) o alojamento; e / ou 

• é responsável (ou corresponsável) pelo 

pagamento das despesas domésticas 

Porque necessita de preencher o 

questionário? 

Os censos são a única altura em que todas as 

pessoas e agregados familiares são 

contabilizados. São extremamente importantes 

para planear e financiar serviços (como 

transportes, educação e alojamento) para todos. 

Todos devem ser incluídos nos censos – todas as 

pessoas do agregado familiar e visitantes que 

pernoitem na habitação. 

A participação nos censos é obrigatória. Pode 

pagar uma multa se não participar ou se 

fornecer informação falsa. 

Onde pode obter ajuda?  

Site www.gov.je/census2021 

E-mail:   JerseyCensus2021@gov.je 

Telefone: (01534) 444400 

Declaração 

Deve assinar esta secção depois de preencher o 

questionário. Verifique se preencheu todas as 

páginas ou perguntas relevantes. A declaração 

diz: 

«O presente questionário foi preenchido de 

acordo com o meu conhecimento e convicção»

Censos de Jersey 2021 - Questionário sobre Agregado Familiar 

O presente é um guia de tradução. Deve preencher as suas respostas no 
questionário dos censos roxo e branco em inglês e devolvê-lo num envelope 

FREEPOST, ou preenchê-lo online.  
O formulário online está disponível em várias línguas. 

 

http://www.gov.je/census


Antes de começar 
Quem deve preencher o questionário?  
O representante do agregado familiar é responsável por garantir que este questionário é preenchido e 

devolvido 

O representante do agregado familiar é a pessoa que habitualmente vive neste alojamento e que: 

• detém / aluga (ou detém / aluga conjuntamente) o alojamento; e / ou 

• é responsável (ou corresponsável) pelo pagamento das despesas domésticas 

Um agregado familiar é: 

• uma pessoa que vive sozinha; ou 

• um grupo de pessoas (não necessariamente da mesma família) residentes no mesmo alojamento, 

que partilham as instalações de cozinha e uma sala de estar ou sala de jantar. 

O que deve preencher no questionário? 
Existem 3 secções para preencher: 

Perguntas sobre o agregado familiar na página 3-4 sobre este agregado familiar e o seu alojamento 

Perguntas individuais nas páginas 5-22 para cada pessoa que habitualmente reside nesta habitação, 

mesmo que esteja temporariamente ausente de Jersey. Todas as pessoas que permaneceram ou que 

pretendem permanecer em Jersey durante um período contínuo de um mês ou mais devem ser incluídas 

nestas perguntas na sua morada habitual em Jersey. 

Perguntas sobre os visitantes na página 3 para todas as outras pessoas que pernoitaram nesta casa a 21 

de março de 2021. 

É importante incluir visitantes que tenham pernoitado nesta casa a 21 de março de 2021 para garantir que 

não falta ninguém. Os visitantes que habitualmente moram noutro lugar em Jersey também devem ser 

incluídos no questionário dos censos na sua morada habitual. 

Na última página, encontrará mais informações sobre quem incluir no questionário. 

Precisa de mais questionários? 
• Se, por motivos de privacidade, algum elemento do seu agregado familiar com 16 anos ou mais 

quiser preencher um formulário separado, certifique-se de que a pessoa assina a declaração na 

última página do questionário. Terá de entrar em contacto connosco e solicitar um Questionário 

Individual para ser preenchido pela pessoa. Não se esqueça de incluir estas pessoas na pergunta H1 

sobre o agregado familiar 

• Se o seu agregado familiar tiver mais de 6 elementos a residir nesta casa ou se houver mais de 5 

visitantes a pernoitar, pode entrar em contacto connosco para solicitar um ou mais Questionários 

Suplementares ou preencher o questionário online. 

• Se neste alojamento residir mais do que um agregado familiar, entre em contacto connosco para 

pedir um ou mais Questionários sobre Agregado Familiar. 

Para pedir questionários extra, ligue-nos ou envie um e-mail; mais detalhes na secção «Onde pode obter 

ajuda» na página 1 

Como preencher o questionário 
• Preencha o questionário com esferográfica de tinta azul ou preta 

• Assinale as suas respostas com um ✓ e use letras maiúsculas 

• Siga as instruções de IR PARA 

• Deixe em branco todas as perguntas ou páginas que não tem de responder 

• Se tiver dificuldade em preencher o questionário, entre em contacto connosco para obter ajuda. 

• Deve responder a todas as perguntas aplicáveis a si, exceto as perguntas 14 e 15 

• As perguntas 14 e 15 são facultativas. Se não quiser responder, deixe-as em branco  



Quem faz parte do seu agregado familiar? 

H1 Escreva o nome de todas as pessoas que habitualmente residem neste alojamento, começando 

por si 

O representante do agregado familiar é a pessoa residente ou presente no alojamento que: 

• detém / aluga (ou detém / aluga conjuntamente) o alojamento; e / ou 

• é responsável (ou corresponsável) pelo pagamento das despesas domésticas 

Incluir: 

• Qualquer pessoa temporariamente ausente deste alojamento a 21 de março de 2021 (por exemplo, 

de férias) 

• Crianças em idade escolar e estudantes ausentes do domicílio durante o período escolar 

• Qualquer bebé nascido a ou antes de 21 de março de 2021, mesmo que ainda esteja no hospital 

• Um cônjuge ou parceiro(a) que trabalhe longe de casa, ou que é membro das forças armadas e 

normalmente vive neste alojamento 

Não incluir: 

• Visitantes (alguém que não viva ou trabalhe em Jersey e esteja de visita a Jersey por um período 

inferior a um mês)  

(Preencher estes detalhes no formulário dos censos) 

    Nome próprio  Apelido 

O próprio (Pessoa 1)      

Pessoa 2       

Pessoa 3       

Pessoa 4       

Pessoa 5       

Pessoa 6       

Se o seu agregado familiar tiver mais de 6 elementos, entre em contacto connosco para solicitar um 

Questionário Suplementar ou considere preencher os seus Censos online 

H2 Indique os visitantes que estavam presentes neste alojamento a 21 de março de 2021 

• Um visitante é alguém que não vive nem trabalha em Jersey e está de visita a Jersey por um período 

inferior a um mês ou alguém que normalmente mora noutro lugar em Jersey, mas está hospedado 

neste alojamento na noite dos censos 

• Não responda às perguntas individuais (páginas 5-22 do questionário em inglês) para os visitantes 

• Se estiver em Jersey durante um mês ou mais, ou pretende ficar por um período superior a um mês 

ou mais, preencha todas as perguntas individuais (nas páginas 5-22 do questionário em inglês) como 

atual membro do agregado familiar 

(Preencher no formulário principal) 

  Nome próprio  Apelido Morada habitual   Código-postal 

Visitante 1     

Visitante 2     

Visitante 3     

Visitante 4     

Visitante 5     

Se houver apenas visitantes neste alojamento, preencha as perguntas sobre o agregado familiar H3 a H6 e 

assine a declaração na primeira página do formulário dos censos 



Perguntas sobre o Agregado Familiar 

 

H3 De que tipo de propriedade se trata? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

Uma casa inteira ou bungalow que seja: 

1 Independente 

2 Geminada 

3 Em banda (incluindo pátio nas traseiras) 

Um andar, duplex ou apartamento que esteja/seja: 

4 Num bloco de apartamentos 

5 Parte de uma casa transformada (incluindo um estúdio) 

6 Num edifício comercial, como um edifício de escritórios, hotel ou por cima de uma loja 

Uma estrutura móvel ou temporária 

7 Tenda, barco, pré-fabricado ou outra estrutura móvel ou temporária 

H4 Qual é a ocupação do seu alojamento? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Ocupado pelo proprietário 

2 Arrendamento social («Andium homes», anteriormente, Habitação estatal, cooperativa de habitação e 

arrendamento municipal) 

3 Arrendamento particular qualificado 

4 Alojamento para funcionários ou de serviço 

5 Hospedaria registada 

6 Arrendamento com inquilino em casa particular 

7 Outro alojamento não qualificado 

H5 Quantos quartos tem para uso apenas por parte do seu agregado familiar? 

Incluir todas as divisões construídas ou convertidas para utilização como quartos, mesmo que não sejam atualmente 

utilizadas como quartos 

 

H6 Quantos carros, carrinhas ou motociclos são da propriedade de ou estão disponíveis para utilização dos 

elementos do seu agregado familiar? 

Incluir qualquer veículo propriedade do seu empregador que esteja disponível para uso pessoal 

 Número de veículos ou carrinhas: 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

  Nenhum 
  1 
  2 
  3 
  4 ou mais, escreva em número no formulário 

 Número de motociclos ou motorizadas: 

 Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

Nenhuma 

  1 
  2 
  3 
  4 ou mais, escreva em número no formulário



1 Nome  

(Preencher no formulário dos censos) 

Nome próprio 

Segundo nome 

Apelido 

2 Não há pergunta 2 para o representante do 

agregado familiar 

 

 

 

 

 

3 Onde estava no dia 21 de março de 2021? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Presente neste alojamento 

2 Ausente deste alojamento, mas em Jersey 

3 Ausente de Jersey 

4 Sexo 

Seguir-se-á uma pergunta sobre o seu género se tiver 

16 anos ou mais 

1 Feminino 

2 Masculino 

5 Data de Nascimento 

 Dia  Mês  Ano 

6 Naturalidade 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Jersey 

2 Noutro local nas Ilhas Britânicas* 

3 França 

4 República da Irlanda 

5 Polónia 

6 Portugal / Madeira  

7 Outro país europeu, indicar no .formulário 

dos censos 

8 Noutro local, indicar no formulário dos censos  

*As Ilhas Britânicas incluem Inglaterra, País de Gales, 
Escócia, Irlanda do Norte, outras Ilhas do Canal e Ilha 
de Man 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Quando teve início o seu atual período de 

residência permanente em Jersey? 

Ignorar períodos de ausência por férias e ausências 

durante os anos de trabalho 

 1 À nascença   2 ou no Ano (indicar) 

8 Qual é a sua origem cultural e étnica? 

Escolher uma secção de A a D e assinalar uma caixa no 

formulário dos censos para descrever melhor a sua 

origem ou grupo étnico 

A Branca 

11 Jersey 

12 Britânica 

13 Irlandesa 

14 Francesa 

15 Polaca 

16 Portuguesa / Madeirense 

17 Romena 

18 Sul-africana 

19 Outra origem branca, indicar no formulário 

______________________________ 

B Asiática, Asiática Britânica ou Asiática-Jersey 

21 Indiana 

22 Tailandesa 

23 Chinesa 

24 Outra origem asiática, indicar no formulário 

______________________________ 

 

C Negra, Negra-Britânica ou Negra-Jersey 

31 Africana 

32 Caribenha 

33 Outra origem negra, indicar no formulário 

______________________________ 

D Mestiça 

41 Asiática e Negra 

42 Negra e Branca 

43 Branca e Asiática 

44 Outra origem mestiça, indicar no formulário 

______________________________ 

9 Em geral, como está a sua saúde? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

 1 Muito bem 

 2 Bem 

 3 Razoável 

 4 Fraca 

 5 Muito fraca 

  

Perguntas individuais – O próprio (Pessoa 1) 

 



10 Sofre de alguma patologia ou doença física 

ou mental prolongada ou com duração expectável de 

12 meses ou mais? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Sim 

2 Não… > Ir para a pergunta 12 

11 Sofre de alguma patologia ou doença que 

reduza a sua capacidade de realizar atividades 

quotidianas? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Sim, bastante 

2 Sim, um pouco 

3 Não 

12 Se tiver 15 anos ou menos – Ir para a  

pergunta 27 

Se tiver 16 anos ou mais – Ir para a pergunta 13 

13 No dia 21 de março de 2021, qual era o seu 

estado civil legal? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Nunca casado e nunca numa união civil 

registada 

2 Casado (incluindo novo casamento) 

3 Numa união civil registada 

4 Separado, mas ainda legalmente casado 

5 Separado, mas ainda numa união civil 

legalmente 

6 Divorciado 

7 Anteriormente numa união civil, mas agora 

legalmente dissolvida 

8 Viúvo 

9 Parceiro sobrevivente de uma união civil 

registada 

14 Qual dos seguintes descreve melhor a sua 

orientação sexual? 

Esta pergunta é facultativa 

1 Heterossexual 

2 Homossexual 

3 Bissexual 

4 Outra orientação sexual, indicar no formulário 

dos censos 

15 O seu género é o mesmo com o qual foi 

registado à nascença? 

Esta pergunta é facultativa 

1 Sim 

2 Não, escrever o género no formulário dos 

censos 

 

 

 

16 Qual dos seguintes descreve o seu estatuto 

de habitação e trabalho? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 «Entitled» (Autorizado)  
(alguém que vive em Jersey há 10 anos ou mais e que pode 
trabalhar para qualquer empregador e alugar ou comprar 
qualquer propriedade) 

2 «Entitled for work» (Autorizado a exercer uma 

atividade profissional) 
(alguém que vivia em Jersey há 5 anos consecutivos 
imediatamente antes de obter o estatuto ou é casado com 
um parceiro civil de alguém que é «entitled» (autorizado), 
«entitled to work» (autorizado a exercer uma atividade 
profissional) ou «licensed» (habilitado). Podem trabalhar 
para qualquer empregador, mas não podem comprar e 
alugar propriedades) 

3 «Licensed» (Habilitado) 
(alguém cujo empregador tem uma licença para empregá-
lo como trabalhador essencial – pode alugar ou comprar 
qualquer propriedade) 

4 «Registered» (Registado) 
(Alguém que não se insere em nenhuma das outras 
categorias) 

17 Qual destas qualificações possui? 

Assinalar todas as caixas do formulário dos censos 
aplicáveis se tiver alguma das qualificações indicadas 
Se a sua qualificação não estiver indicada, assinale a 
caixa do formulário que contém o equivalente mais 
próximo 

Qualificações de ensino superior 
• No grau ou no grau superior (por exemplo, primeiro 

grau ou grau equivalente, grau superior ou pós-

graduação, BSc, BA, MSc, PGCE) 

• Abaixo do grau (por exemplo, grau básico, HND, NVQ 

nível 4 ou 5, BTEC de grau superior, Diploma superior 

RSA) 

AS, A Levels ou equivalente 
• Dois ou mais A Levels ou quatro ou mais AS Levels ou 

diploma de Bacharelato Internacional (IB) 

• Um A Level ou dois AS Levels 

GCSE ou equivalente 
• Cinco ou mais GCSE (A*-C, 9-4) ou cinco ou mais    O 

Levels (aprovados) 

• GCSE ou O Levels com qualquer nota 

Formação técnica ou profissional 
• NVQ nível 3, BTEC Nacional, OND ou ONC, Ofício 

Avançado da City and Guilds 

• NVQ nível 2, BTEC General, Ofício da City and Guilds 

• NVQ Nível 1 

OU... Outras ou Sem qualificações 
• Quaisquer outras qualificações, como qualificações 

profissionais ou    estrangeiras (especificar o grau mais 

elevado obtido) 

 

• Sem qualificações formais 

  

Perguntas individuais – O próprio (Pessoa 1) 

 



18 Qual das seguintes descreve o que fez nos 

últimos sete dias? 

Assinalar todas as aplicáveis no formulário dos censos 

• Trabalho para um empregador a tempo 

inteiro   

• Trabalho para um empregador a tempo 

parcial 

• Trabalhador independente, emprego outras 

pessoas 

• Trabalhador independente ou freelance, não 

emprego outras pessoas 

• Desempregado e à procura de trabalho ou à 

espera de aceitar um emprego 

• Desempregado, não estou à procura de 

emprego 

• Estudante a tempo inteiro 

• Estudante a tempo parcial 

• Impossibilitado de trabalhar devido a doença 

ou incapacidade prolongada 

• Reformado de emprego remunerado 

• Cuido da casa e / ou da família 

• Outra (escrever no formulário) 

19 Se realizou algum trabalho remunerado nos 

últimos sete dias (mesmo que apenas uma hora) 

para um empregador ou como trabalhador 

independente, responda às perguntas 20 - 26, caso 

contrário, passe para a pergunta 27 

20 Qual é a designação completa da sua 

atividade principal? (A sua atividade principal é 

aquela na qual passa mais horas na semana) 

Por exemplo, PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, 

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS, ENFERMEIRO AO 

DOMICÍLIO, ENGENHEIRO ESTRUTURAL 

Seja o mais específico possível 

 

 

 

21 Descreva brevemente o que faz na sua 

atividade principal 

 

 

 

22 Quantas horas por semana costuma 

trabalhar na sua atividade principal? 

Não contabilizar as horas extra ou os intervalos para 

refeições 

 Escreva em horas por semana no formulário 

 

 

 

 

23 Quantas horas por semana normalmente 

trabalha noutros empregos?  

Não contabilizar as horas extra ou os intervalos para 

refeições 

 Escreva em horas por semana no formulário 

 

24 Qual é o nome da empresa para a qual 

trabalha na sua atividade principal? 

Se for trabalhador independente na sua própria 

empresa, escreva o nome da empresa no formulário 

dos censos 

 

25 Na sua atividade principal, qual é a morada 

do seu local de trabalho ou local onde se apresenta 

ao trabalho? 

Se trabalhar a partir de casa, ou não tiver um local de 

trabalho fixo, assinale uma das caixas abaixo no 

formulário dos censos  

  

Morada do trabalho 

  

 Código-postal           

 

• Trabalho a partir de casa 

• Sem local fixo 

26 Como se desloca normalmente para o 

trabalho? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Veículo particular (como condutor, sem 

passageiros) 

2 Veículo particular (como condutor, com 

passageiros) 

3 Veículo particular (como passageiro) 

4 Mota ou motorizada 

5 Autocarro 

6 Táxi 

7 Bicicleta ou bicicleta elétrica 

8 A pé 

9 Trabalho sobretudo em casa 

10 Outra, indicar no formulário dos censos 

27 Não há mais perguntas para a Pessoa 1 

 Ir para as perguntas da Pessoa 2 

OU se não houver mais elementos no seu agregado 

familiar 

Certifique-se de que assinou a declaração na primeira 

página do formulário dos censos e envie o seu 

questionário no envelope Freepost 

  

Perguntas individuais – O próprio (Pessoa 1) 

 



Tem de responder às seguintes perguntas para cada 

pessoa que habitualmente vive neste alojamento 

1 Nome  

Nome próprio 

Segundo nome 

Apelido 

2 Qual é a sua relação com a Pessoa 1?  

Sou... (Assinalar apenas uma opção no formulário dos 

censos) 

1 Esposo ou esposa 

2 Parceiro(a) civil 

3 Parceiro(a) 

4 Filho ou filha 

5 Enteado(a) 

6 Irmão ou irmã 

7 Mãe ou pai 

8 Madrasta ou padrasto 

9 Neto(a) 

10 Avô(ó) 

11 Outra relação 

12 Sem relação (inquilino) 

13 Sem relação (outro)  

3 Onde estava no dia 21 de março de 2021? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Presente neste alojamento 

2 Ausente deste alojamento, mas em Jersey 

3 Ausente de Jersey 

4 Sexo 

Seguir-se-á uma pergunta sobre o seu género se tiver 

16 anos ou mais 

1 Feminino 

2 Masculino 

5 Data de Nascimento 

 Dia  Mês  Ano 

6 Naturalidade 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Jersey 

2 Noutro local nas Ilhas Britânicas* 

3 França 

4 República da Irlanda 

5 Polónia 

6 Portugal / Madeira  

7 Outro país europeu, indicar no formulário dos 

censos 

8 Noutro local, indicar no formulário dos censos 

*As Ilhas Britânicas incluem Inglaterra, País de Gales, 

Escócia, Irlanda do Norte, outras Ilhas do Canal e Ilha 

de Man 

7 Quando teve início o seu atual período de 

residência permanente em Jersey? 

Ignorar períodos de ausência por férias e ausências 

durante os anos de trabalho 

 1  À nascença 2 ou no Ano 

8 Qual é a sua origem cultural e étnica? 

Escolher uma secção de A a D e assinalar uma caixa no 

formulário dos censos para descrever melhor a sua 

origem ou grupo étnico 

A Branca 

11 Jersey 

12 Britânica 

13 Irlandesa 

14 Francesa 

15 Polaca 

16 Portuguesa / Madeirense 

17 Romena 

18 Sul-africana 

19 Outra origem branca, indicar no formulário 

______________________________ 

B Asiática, Asiática Britânica ou Asiática-Jersey 

21 Indiana 

22 Tailandesa 

23 Chinesa 

24 Outra origem asiática, indicar no formulário 

______________________________ 

C Negra, Negra-Britânica ou Negra-Jersey 

31 Africana 

32 Caribenha 

33 Outra origem negra, indicar no formulário 

______________________________ 

D Mestiça 

41 Asiática e Negra 

42 Negra e Branca 

43 Branca e Asiática 

44 Outra origem mestiça, indicar no formulário 

______________________________ 

9 Em geral, como está a sua saúde? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

 1 Muito bem 

 2 Bem 

 3 Razoável 

 4 Fraca 

 5 Muito fraca 

  

Perguntas Individuais – Pessoa 2-6 

 



10 Sofre de alguma patologia ou doença física 

ou mental prolongada ou com duração expectável de 

12 meses ou mais? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Sim 

2 Não… > Ir para a pergunta 12 

11 Sofre de alguma patologia ou doença que 

reduza a sua capacidade de realizar atividades 

quotidianas? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Sim, bastante 

2 Sim, um pouco 

3 Não 

12 Se tiver 15 anos ou menos – Ir para a  

pergunta 27 

Se tiver 16 anos ou mais – Ir para a pergunta 13 

13 No dia 21 de março de 2021, qual era o seu 

estado civil legal? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Nunca casado e nunca numa união civil 

registada 

2 Casado (incluindo novo casamento) 

3 Numa união civil registada 

4 Separado, mas ainda legalmente casado 

5 Separado, mas ainda numa união civil 

legalmente 

6 Divorciado 

7 Anteriormente numa união civil, mas agora 

legalmente dissolvida 

8 Viúvo 

9 Parceiro sobrevivente de uma união civil 

registada 

14 Qual dos seguintes descreve melhor a sua 

orientação sexual? 

Esta pergunta é facultativa 

1 Heterossexual 

2 Homossexual 

3 Bissexual 

4 Outra orientação sexual, indicar no formulário 

dos censos 

15 O seu género é o mesmo com o qual foi 

registado à nascença? 

Esta pergunta é facultativa 

1 Sim 

2 Não, escrever o género no formulário dos 

censos 

 

 

 

16 Qual dos seguintes descreve o seu estatuto 

de habitação e trabalho? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 «Entitled» (Autorizado)  
(alguém que vive em Jersey há 10 anos ou mais e que pode 
trabalhar para qualquer empregador e alugar ou comprar 
qualquer propriedade) 

2 «Entitled for work» (Autorizado a exercer uma 

atividade profissional) 
(alguém que vivia em Jersey há 5 anos consecutivos 
imediatamente antes de obter o estatuto ou é casado com 
um parceiro civil de alguém que é «entitled» (autorizado), 
«entitled to work» (autorizado a exercer uma atividade 
profissional) ou «licensed» (habilitado). Podem trabalhar 
para qualquer empregador, mas não podem comprar e 
alugar propriedades) 

3 «Licensed» (Habilitado) 
(alguém cujo empregador tem uma licença para empregá-
lo como trabalhador essencial – pode alugar ou comprar 
qualquer propriedade) 

4 «Registered» (Registado) 
(Alguém que não se insere em nenhuma das outras 
categorias) 

17 Qual destas qualificações possui? 

Assinalar todas as caixas do formulário dos censos 
aplicáveis se tiver alguma das qualificações indicadas 
Se a sua qualificação não estiver indicada, assinale a 
caixa do formulário que contém o equivalente mais 
próximo 

Qualificações de ensino superior 
• No grau ou no grau superior (por exemplo, primeiro 

grau ou grau equivalente, grau superior ou pós-

graduação, BSc, BA, MSc, PGCE) 

• Abaixo do grau (por exemplo, grau básico, HND, NVQ 

nível 4 ou 5, BTEC de grau superior, Diploma superior 

RSA) 

AS, A Levels ou equivalente 
• Dois ou mais A Levels ou quatro ou mais AS Levels ou 

diploma de Bacharelato Internacional (IB) 

• Um A Level ou dois AS Levels 

GCSE ou equivalente 
• Cinco ou mais GCSE (A*-C, 9-4) ou cinco ou mais    O 

Levels (aprovados) 

• GCSE ou O Levels com qualquer nota 

Formação técnica ou profissional 
• NVQ nível 3, BTEC Nacional, OND ou ONC, Ofício 

Avançado da City and Guilds 

• NVQ nível 2, BTEC General, Ofício da City and Guilds 

• NVQ Nível 1 

OU... Outras ou Sem qualificações 
• Quaisquer outras qualificações, como qualificações 

profissionais ou    estrangeiras (especificar o grau mais 

elevado obtido) 

 

• Sem qualificações formais 
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18 Qual das seguintes descreve o que fez nos 

últimos sete dias? 

Assinalar todas as aplicáveis no formulário dos censos 

• Trabalho para um empregador a tempo 

inteiro   

• Trabalho para um empregador a tempo 

parcial 

• Trabalhador independente, emprego outras 

pessoas 

• Trabalhador independente ou freelance, não 

emprego outras pessoas 

• Desempregado e à procura de trabalho ou à 

espera de aceitar um emprego 

• Desempregado, não estou à procura de 

emprego 

• Estudante a tempo inteiro 

• Estudante a tempo parcial 

• Impossibilitado de trabalhar devido a doença 

ou incapacidade prolongada 

• Reformado de emprego remunerado 

• Cuido da casa e / ou da família 

• Outra (indicar no formulário) 

19 Se realizou algum trabalho remunerado nos 

últimos sete dias (mesmo que apenas uma hora) 

para um empregador ou como trabalhador 

independente, responda às perguntas 20 - 26, caso 

contrário, passe para a pergunta 27 

20 Qual é a designação completa da sua 

atividade principal? (A sua atividade principal é 

aquela na qual passa mais horas na semana) 

Por exemplo, PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, 

MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS, ENFERMEIRO AO 

DOMICÍLIO, ENGENHEIRO ESTRUTURAL 

Seja o mais específico possível 

 

 

 

21 Descreva brevemente o que faz na sua 

atividade principal 

 

 

 

22 Quantas horas por semana costuma 

trabalhar na sua atividade principal? 

Não contabilizar as horas extra ou os intervalos para 

refeições 

 

 Escreva em horas por semana no formulário 

 

 

 

23 Quantas horas por semana normalmente 

trabalha noutros empregos?  

Não contabilizar as horas extra ou os intervalos para 

refeições 

 Escreva em horas por semana no formulário 

24 Qual é o nome da empresa para a qual 

trabalha na sua atividade principal? 

Se for trabalhador independente na sua própria 

empresa, escreva o nome da empresa no formulário 

dos censos 

 

25 Na sua atividade principal, qual é a morada 

do seu local de trabalho ou local onde se apresenta 

ao trabalho? 

Se trabalhar a partir de casa, ou não tiver um local de 

trabalho fixo, assinale uma das caixas abaixo  

  

Morada  

 

 Código-postal           

 

• Trabalho a partir de casa 

• Sem local fixo 

26 Como se desloca normalmente para o 

trabalho? 

Assinalar apenas uma opção no formulário dos censos 

1 Veículo particular (como condutor, sem 

passageiros) 

2 Veículo particular (como condutor, com 

passageiros) 

3 Veículo particular (como passageiro) 

4 Mota ou motorizada 

5 Autocarro 

6 Táxi 

7 Bicicleta ou bicicleta elétrica 

8 A pé 

9 Trabalho sobretudo em casa 

10 Outra, indicar no formulário 

27 Não há mais perguntas para a Pessoa 2 

Agora preencha as perguntas da Pessoa 3 

Tem de responder às perguntas individuais para cada 

pessoa do seu agregado familiar.  

OU se não houver mais elementos no seu agregado 

familiar 

Certifique-se de que assinou a declaração na primeira 

página do formulário dos censos e envie o seu 

questionário no envelope Freepost
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Pessoas temporariamente ausentes de casa 
Qualquer pessoa que esteja temporariamente ausente da sua residência permanente ou familiar a 21 de março de 
2021 deve ser incluída na sua morada residencial na pergunta sobre o agregado familiar H1 e nas perguntas 
individuais 1 a 27 do formulário dos censos. Isto inclui as pessoas que: 

• Estudam na universidade ou colégios internos 

• Estão ausentes por motivos profissionais ou que vivem longe de casa enquanto estão a trabalhar 

• Estão de férias ou a viajar durante menos de um ano 

• Vão ficar, ou esperam ficar, num estabelecimento como um hospital ou lar de idosos durante, pelo menos, 6 meses 

• Estão a visitar amigos ou familiares 

• Estão ausentes em serviço militar 

• Estão na prisão há menos de 6 meses 

Crianças com pais que moram separados 
As crianças com pais que moram separados devem ser incluídas no formulário dos censos do alojamento onde 
passam a maior parte do tempo. Devem ser incluídas na pergunta H1 do questionário sobre o agregado familiar e 
nas perguntas individuais 1 a 27. 

Se estiverem a pernoitar noutro alojamento no dia 21 de março de 2021, também devem ser incluídas como 
visitantes no questionário para esse outro alojamento (pergunta H2 do questionário sobre o agregado familiar). 

Se viverem equitativamente entre dois alojamentos, devem ser incluídas no alojamento onde estão a pernoitar a 21 
de março de 2021, na pergunta H1 do questionário sobre o agregado familiar e nas perguntas individuais 1 a 27 do 
formulário dos censos. 

Pessoas sem alojamento habitual 
As pessoas que normalmente moram em Jersey, mas não têm um alojamento habitual, devem ser incluídas no 
questionário do alojamento onde estiverem a pernoitar a 21 de março de 2021, na pergunta H1 do questionário 
sobre o agregado familiar e nas perguntas individuais 1 a 27. 

Visitante de fora de Jersey 
As pessoas cuja duração total de permanência em Jersey será de um mês ou mais devem ser incluídas no formulário 
dos censos do local onde estão hospedadas. Devem ser incluídas na pergunta H1 do questionário sobre o agregado 
familiar e nas perguntas individuais 1 a 27. 

Os visitantes de Jersey cuja duração total de permanência em Jersey é inferior a um mês devem ser incluídos como 
visitantes no questionário do alojamento onde estiverem a pernoitar a 21 de março de 2021, na pergunta H2 do 
questionário sobre o agregado familiar.  

Inquilinos 
Os inquilinos que residam num alojamento particular devem ser incluídos no formulário do censo do local onde 
estão hospedados, desde que partilhem as instalações de cozinha e as divisões do alojamento. O inquilino pode 
solicitar o preenchimento das perguntas individuais separadamente, pedindo um Questionário Individual. 

Os inquilinos que não partilham as instalações de cozinha ou as outras divisões do alojamento com o resto da família 
devem preencher um Questionário sobre Agregado Familiar separado. Entre em contacto connosco para solicitar 
Questionários sobre Agregado Familiar adicionais. 

Agregados familiares partilhados / sem relação de parentesco 
Um dos representantes do agregado familiar/ inquilinos deve responder às perguntas H1 a H6 do Questionário sobre 
Agregado Familiar no formulário dos censos e garantir que as perguntas individuais 1 a 27 são respondidas por cada 
membro do agregado familiar. As perguntas individuais podem ser respondidas separadamente, pedindo um 
Questionário Individual. 

Agregados familiares ausentes no dia 21 de março de 2021 
Se este alojamento estiver desocupado durante a noite de 21 de março de 2021 porque todo o agregado familiar 
está ausente, o formulário dos censos deve ser preenchido o mais rapidamente possível após o regresso do 
agregado familiar. 
  



Declaração(ões) do formulário individual  
Os indivíduos de um agregado familiar podem solicitar o preenchimento de um Questionário Individual por motivos 

de privacidade. 

Se isto não se aplicar ao seu agregado familiar, passe para a secção O que se segue abaixo. 

Qualquer indivíduo do seu agregado familiar que fizer o preenchimento individual deve assinar a seguinte declaração 

no formulário dos censos. 

«Compreendo que, ao optar por fazer o preenchimento individual, assumo plena responsabilidade por fornecer ao 

Recenseador 

todas as informações exigidas. Compreendo que sou responsável por obter o questionário 

adequado junto do Census Office e que devo garantir que o questionário é devidamente preenchido e devolvido ao 

Census Office até 1 de abril de 2021.» 

Assine e preencha estas secções do questionário dos censos roxo e branco em inglês se desejar solicitar um 

questionário dos censos individual por motivos de privacidade. 

1 Eu, nome completo                                   desejo fazer o preenchimento individual 

    

 Assinatura:                                                                   Data: 

    

 A minha relação com o representante do agregado familiar é:   

  1 Familiar   

  2 Sem relação - inquilino   

  3 Sem relação - outro   

     

2 Eu, nome completo                                   desejo fazer o preenchimento individual 

    

 Assinatura:                                                                   Data: 

    

 A minha relação com o representante do agregado familiar é:   

  1 Familiar   

  2 Sem relação - inquilino   

  3 Sem relação - outro   

     

3 Eu, nome completo                                   desejo fazer o preenchimento individual 

    

 Assinatura:                                                                   Data: 

    

 A minha relação com o representante do agregado familiar é:   

  1 Familiar   

  2 Sem relação - inquilino   

  3 Sem relação - outro   

O que se segue? 
Certifique-se de que assinou a declaração na primeira página do formulário dos censos  

Envie o seu questionário no envelope pré-pago 

Se tiver perdido o seu envelope, devolver para: 

Census Office, FREEPOST 2021, Jersey, JE1 1AF 

 
O nosso site possui notas detalhadas sobre como preencher este questionário: www.gov.je/census2021 
Se precisar de mais ajuda, entre em contacto connosco: E-mail: jerseycensus2021@gov.je       Telefone: (01534) 
444400 


