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ICS: Questionário Estudo Pós Eleitoral        Versão A 

ENTREVISTADOR  SÉRIE Nº LAR Nº QUEST Nº 

NOME 
 

TELEFONE 

MORADA (Rua, Nº Porta, Lote): 
 
 

LOCALIDADE 

DATA 
 

HORA DE INÍCIO HORA DE FIM 
 

 
 

 
 

A PREENCHER NO ESCRITÓRIO 

 

SUPERVISÃO:  

Acompanhamento......................................... 1 __________________________________  |___|___|   Data ____/____/_______ 

Retrovisita telefónica ..................................... 2 __________________________________  |___|___|   Data ____/____/_______ 

Retrovisita pessoal ....................................... 3___________________________________ |___|___|   Data ____/____/_______ 

 

CODIFICAÇÃO: ______________________________________ |___|___|  

GRAVAÇÃO: ________________________________________ |___|___|  

 

REGIÃO:  

Norte  ........................................................... 1  

Centro .......................................................... 2  

Lisboa e Vale do Tejo  .................................. 3 

Alentejo  ....................................................... 4 

Algarve  ........................................................ 5 

 

 

RECENSEADOS: 

Menos de 2.000 rec.  .................................... 1  

De 2.000 a 4.999 rec. ................................... 2  

De 5.000 a 9.999 rec. ................................... 3 

10.000 a 19.999 rec ...................................... 4 

20.000 ou mais rec ....................................... 5 

 
LER ALTO: 
 
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e a TNS estão a realizar um estudo sobre os comportamentos e atitudes 
eleitorais dos portugueses, à semelhança do que aconteceu noutros países, visto tratar-se de um projecto internacional. É para este 
estudo que pedimos a sua colaboração, que agradecemos desde já. As suas respostas são confidenciais e serão utilizadas apenas 
para fins estatísticos. Neste estudo não existem respostas certas ou erradas; estamos sim interessados na sua verdadeira opinião. 
 
SEXO (NÃO PERGUNTAR) 
Masculino .....................................................  1   
Feminino ......................................................  2 
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P1 – Qual foi o assunto mais importante, para si pessoalmente, nestas eleições legislativas? 

 ENTREVISTAR. REFORÇAR QUE É SÓ UM ASSUNTO, O MAIS IMPORTANTE 
 
………………………………………………………………………… 
 
Nenhum (NÃO LER) ………….…………. 97  
Não sabe (NÃO LER) …………………… 98  
Não responde (NÃO LER).....................   99  
 
 
Vamos mudar de assunto e falar de economia. 

 

P2 – O que pensa do estado da economia em Portugal? Diria que é… (LER ALTO)? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 1 / UMA RESPOSTA 
Muito bom  ........................................................... 5  
Bom ..................................................................... 4  
Nem bom nem mau .............................................. 3  
Mau ...................................................................... 2  
Muito mau ............................................................ 1  
Não sabe  (NÃO LER) ......................................... 98 
Não responde  (NÃO LER) .................................. 99 
 

P3 – Na sua opinião, no último ano, o estado da economia em Portugal… (LER ALTO)? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 2 / UMA RESPOSTA 
Melhorou muito  ................................................... 5  
Melhorou um pouco .............................................. 4  
Ficou na mesma ................................................... 3  
Piorou um pouco .................................................. 2  
Piorou muito ......................................................... 1  
Não sabe  (NÃO LER) ......................................... 98 
Não responde  (NÃO LER) .................................. 99 

 
P4 – E pensando nos últimos seis anos, entre 2005 e 2011, que correspondem ao governo do Partido Socialista, acha que o estado da 

economia em Portugal….… (LER ALTO)? 

 ENTREV: MANTER CARTÃO 2 / UMA RESPOSTA 
 

Melhorou muito  ................................................... 5  
Melhorou um pouco .............................................. 4  
Ficou na mesma ................................................... 3  
Piorou um pouco .................................................. 2  
Piorou muito ......................................................... 1  
Não sabe  (NÃO LER) ......................................... 98 
Não responde  (NÃO LER) .................................. 99 

 
P5 – Acha que isso se deveu principalmente à actuação do governo ou que não se deveu principalmente à actuação do governo? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 
 

Deveu-se principalmente à actuação do governo 1 

Não se deveu principalmente à actuação do governo 2 

Não sabe 9 

 
 
P6 – Acha que um governo de coligação entre o PSD e o CDS teria lidado melhor com a economia, nestes últimos seis anos? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim 1 

Não 2 

Não sabe   9 
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P7 – Nos últimos anos, a economia portuguesa tem estado em recessão. Até que ponto acha que as seguintes instituições e situações 
são responsáveis pelas más condições económicas dos últimos anos? … (DP: COLOCAR A HIPÓTESE) é / são extremamente 
responsável/eis, muito responsável/eis, algo responsável/eis, um pouco responsável/eis ou nada responsável/eis pelas más condições 
económicas dos últimos anos? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 3 / UMA RESPOSTA 
 

 

DP: ROTACIONAR 

Extrema
mente 

respons
áveis 

Muito 
respons

áveis 

Algo 
respons
áveis u 

Um 
pouco 

respons
áveis 

 
Nada 

respon
sáveis 

Não 
sabe 
(NÃO 
LER) 

Não 
Responde 

(NÃO 
LER) 

a) O governo português  5 4 3 2 1 98 99 

b) A União Europeia 5 4 3 2 1 98 99 

c) O Banco de Portugal 5 4 3 2 1 98 99 

d) A situação económica internacional 5 4 3 2 1 98 99 

e) Os bancos 5 4 3 2 1 98 99 

f) O facto de pertencermos ao Euro 5 4 3 2 1 98 99 

g) Os partidos da oposição 5 4 3 2 1 98 99 

h) 
As agências de notação financeira, também conhecidas 
como agências de rating 5 4 3 

2 1 98 99 

 
 
P8 – E quanto à necessidade de recorrermos à ajuda externa da União Europeia e ao FMI. Até que ponto acha que as seguintes 
instituições e situações são responsáveis por esse pedido de ajuda. … (DP: COLOCAR A HIPÓTESE) é / são extremamente 
responsável/eis, muito responsável/eis, algo responsável/eis, um pouco responsável/eis ou nada responsável/eis pelo pedido de ajuda 
ao FMI? 

 ENTREV: MANTER CARTÃO 3 / UMA RESPOSTA 
 

 

DP: ROTACIONAR 

Extrema
mente 

respons
áveis 

Muito 
respons

áveis 

Algo 
respons

áveis 

Um 
pouco 

respons
áveis 

 
Nada 

respon
sáveis 

Não 
sabe 
(NÃO 
LER) 

Não 
Responde 

(NÃO 
LER) 

a) O governo português  5 4 3 2 1 98 99 

b) A União Europeia 5 4 3 2 1 98 99 

c) O Banco de Portugal 5 4 3 2 1 98 99 

d) A situação económica internacional 5 4 3 2 1 98 99 

e) Os bancos 5 4 3 2 1 98 99 

f) O facto de pertencermos ao Euro 5 4 3 2 1 98 99 

g) Os partidos da oposição 5 4 3 2 1 98 99 

h) 
As agências de notação financeira, também conhecidas 
como agências de rating 5 4 3 

2 1 98 99 

 
 
P9 – Quais das seguintes coisas lhe aconteceram a si ou a alguém do seu agregado familiar desde as eleições legislativas de Setembro 
de 2009? 

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
 

 
 

Sim Não Não Sabe  
 (NÃO LER) 

Não Responde 
(NÃO LER) 

1 Perder o emprego 1 2 98 99 

2 Ter o salário congelado 1 2 98 99 

3 Ter cortes no salário 1 2 98 99 

4 
Ter uma diminuição do horário 
de trabalho 

1 2 98 99 

 
 
 
P10 – Hoje em dia, até que ponto está muito preocupado, algo preocupado, pouco preocupado ou nada preocupado com: 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 4 / UMA RESPOSTA 
 
 

 

DP: ROTACIONAR 
Muito 

Preocup
ado 

Algo 
Preocup

ado 

Pouco 
Preocup
ado 

Nada 
Preocu
pado 

Não 
sabe 
(NÃO 
LER) 

Não 
Responde 

(NÃO 
LER) 

a) Pagar as contas de casa 4 3 2 1 98 99 

b) Ter de diminuir o seu nível de vida 4 3 2 1 98 99 

c) Perder o emprego 4 3 2 1 98 99 

d) Pagar a renda ou a prestação da casa 4 3 2 1 98 99 
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P11 – Vou-lhe ler agora algumas frases que outras pessoas disseram sobre a situação da economia. Diga-me por favor até que ponto 
concorda com cada uma delas, utilizando a seguinte escala: concorda totalmente, concorda, não concorda nem discorda, discorda ou 
discorda totalmente? 

 

 DP: ROTACIONAR AS FRASES A) A I) 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 5 / UMA RESPOSTA 
 
a) “O governo fez mal em aceitar a ajuda financeira da União Europeia e do FMI” 
 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
b) “O parlamento fez bem em rejeitar o plano de austeridade do governo socialista, o PEC IV, em Abril passado” 
 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
c) “O novo governo deve ser capaz de obter muito melhores condições no empréstimo da União Europeia e do FMI” 
 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
d) “O PS, o PSD e o CDS fizeram bem em assinar o acordo com a troika” 
 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
e) “Portugal devia ter pedido ajuda externa mais cedo” 

 
Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
f) “Aqueles que compraram títulos da dívida portuguesa deviam perder parte do valor desses títulos, em vez do país se endividar mais para lhes 
pagar”  

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
g) “Todos temos culpa pelos problemas económicos em Portugal porque fomos demasiado gananciosos” 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
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h)  “O novo governo vai conseguir relançar a economia durante o seu mandato” 
 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
i) “Mais tarde ou mais cedo, vamos ter de abandonar o Euro” 

Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
 

Gostaria agora que me falasse da sua posição face a outros temas. 

P12 – Vou agora ler-lhe duas frases que representam opiniões contrárias sobre vários assuntos. Caso concorde mais com a frase A 
pode escolher as pontuações de 1 a 5; uma pontuação de 1 significa que concorda totalmente com a frase A. Caso concorde mais com 
a frase B pode escolher as pontuações de 6 a 10; uma pontuação de 10 significa que concorda totalmente com a frase B. 

 DP: ROTACIONAR O CONJUNTO DE FRASES P12.1 A P12,8 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 6 / UMA RESPOSTA 

 
Concordo 
totalmente 
com a frase 

A 

        
Concordo 
totalmente 
com a frase 

B 

Não sabe 
(ESP) 

Não 
responde 

(ESP) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 98 99 

 
P.12.1  
A DEVEMOS PROTEGER O AMBIENTE E TENTAR TORNAR MAIS BELAS AS NOSSAS CIDADES E AS NOSSAS ZONAS RURAIS 
B. DEVEMOS APOIAR O CRESCIMENTO ECONÓMICO SEM IMPOR RESTRIÇÕES AMBIENTAIS ÀS EMPRESAS. 
 
 
P.12.2 
A. DEVIA HAVER MAIS IGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS RENDIMENTOS 
B. DEVIA HAVER MAIS INCENTIVOS À INICIATIVA INDIVIDUAL 
 
 
P.12.3  
A. DEVEMOS MANTER A LEI E A ORDEM 
B. DEVEMOS DEFENDER AS LIBERDADES CÍVICAS 
 
P.12.4  
A. DEVÍAMOS PRIVATIZAR AS EMPRESAS PÚBLICAS 
B. DEVEMOS MANTER AS EMPRESAS PÚBLICAS 
 
 
P.12.5  
A. O ABORTO DEVIA SER SEMPRE ILEGAL 
B. O ABORTO DEVE PERMANECER LEGAL 
 
P.12.6  
A. O ESTADO DEVIA SER RESPONSÁVEL PELAS PENSÕES/REFORMAS DE TODOS 
B. CADA PESSOA DEVIA SER RESPONSÁVEL POR GARANTIR A SUA PENSÃO/REFORMA 
 
P.12.7  
A. O SISTEMA DE SAÚDE NACIONAL DEVIA SER CONTROLADO PELA INICIATIVA PRIVADA 
B. O SISTEMA DE SAÚDE NACIONAL DEVIA SER CONTROLADO PELO ESTADO 
 
P.12.8 
A. O SISTEMA DE ENSINO DEVIA SER CONTROLADO PELA INICIATIVA PRIVADA 
B. O SISTEMA DE ENSINO DEVIA SER CONTROLADO PELO ESTADO 
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P13 – Pretendia agora saber se gostaria que o estado fizesse mais ou menos gastos em várias áreas. Lembre-se que se disser “mais” 
isso pode implicar um aumento de impostos, e se disser “menos” isso pode implicar uma redução nos serviços públicos. 

 
 DP: ROTACIONAR AS FRASES A) A H) 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 7 / UMA RESPOSTA 

 

a) Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, menos que agora ou muito menos que 
agora na saúde? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

b) E na educação? Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, menos que agora ou 
muito menos que agora na educação? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

c) E no apoio aos desempregados? Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, menos 
que agora ou muito menos que agora? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

d) E na defesa? Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, menos que agora ou muito 
menos que agora? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

e) E nas pensões de reforma? Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, menos que 
agora ou muito menos que agora? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

f) E no apoio às empresas e à indústria? Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, 
menos que agora ou muito menos que agora? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
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g) E no policiamento e na segurança? Acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, 
menos que agora ou muito menos que agora? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

h) Finalmente, nos benefícios sociais, acha que o estado devia gastar muito mais que agora, mais que agora, o mesmo que agora, 
menos que agora ou muito menos que agora? 

Muito mais que agora  .......................................... 5  
Mais que agora .................................................... 4  

         O mesmo que agora ............................................. 3  
         Menos que agora  ................................................. 2  
         Muito menos que agora ......................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
 

P14 – Nos próximos 10 anos, qual acha que é a probabilidade de conseguir melhorar o seu nível de vida? Muito provável, algo 
provável, algo improvável ou muito improvável? 
 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 8 / UMA RESPOSTA 
 
Muito provável  ..................................................... 4  
Algo provável ....................................................... 3  

          Algo improvável  ................................................... 2  
         Muito improvável ................................................... 1  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
 
 

P15 – Até que ponto concorda com a seguinte frase “O estado devia tomar medidas para reduzir diferenças nos níveis de rendimento”. 
Diga-me, por favor, se concorda totalmente, concorda, não concorda nem discorda, discorda ou discorda totalmente? 
 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 9 / UMA RESPOSTA 

 
Concorda totalmente  ........................................... 5  
Concorda ............................................................. 4  
Não concorda nem discorda ................................. 3  
Discorda ............................................................... 2  
Discorda totalmente.............................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

P16 – Tendo em conta o modo como funciona a democracia em Portugal, no geral diria que está… [LER ALTO ESCALA]? 

• ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 10 / UMA RESPOSTA 

Muito satisfeito  .................................................... 4  
Razoavelmente satisfeito ...................................... 3  
Não muito satisfeito .............................................. 2  
Nada satisfeito ..................................................... 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

P17– Há quem diga que quem está no poder faz uma grande diferença. Outras pessoas dizem que não faz qualquer diferença. 
Utilizando a escala neste cartão, em que UM significa que faz uma grande diferença quem está no poder e CINCO significa que não faz 
qualquer diferença, onde é que se posicionaria a si próprio/a?  

• ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 11 / UMA RESPOSTA 

1 Faz uma grande diferença quem está no poder 
2  
3  
4  
5 Não faz qualquer diferença quem está no poder 
98 Não sabe (NÃO LER)  
99 Não responde (NÃO LER) 
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P18 – Há quem diga que em quem as pessoas votam não faz qualquer diferença no curso dos acontecimentos. Mas há também quem 
diga que em quem as pessoas votam pode fazer uma grande diferença no curso dos acontecimentos. Utilizando a escala deste cartão, 
onde é que se posicionaria a si próprio/a?  

• ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 12 / UMA RESPOSTA 

1 Em quem as pessoas votam não faz qualquer diferença 
2  
3  
4  
5 Em quem as pessoas votam pode fazer uma grande diferença 
98 Não sabe (NÃO LER)  
99 Não responde (NÃO LER) 
 
 
Falando agora sobre a campanha eleitoral para as legislativas. 

 
P19 – Durante a campanha eleitoral PARA AS ÚLTIMAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS, diria que existiram, grandes diferenças entre os 
partidos, pequenas diferenças, ou que não existiram diferenças nenhumas? 

 ENTREV: LER  / UMA RESPOSTA 
Grandes diferenças .............................................. 3  
Pequenas diferenças ............................................ 2  
Nenhumas diferenças ........................................... 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
 

P20 – De um modo geral, considera-se uma pessoa muito interessada, razoavelmente, pouco ou nada interessada pela política?  

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
Muito interessado  ................................................ 4  
Razoavelmente interessado ................................. 3  
Pouco interessado ................................................ 2  
Nada interessado ................................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

P21 – Durante a campanha eleitoral, qual a frequência com que acompanhou as notícias sobre política na televisão?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 13 / UMA RESPOSTA 
Diariamente / Quase todos os dias ............... 4  
3-4 dias por semana .................................... 3  
1-2 dias por semana .................................... 2  
Com menos frequência ................................ 1  
Nunca .......................................................... 0  
Não sabe (NÃO LER)  ................................. 98   
Não responde (NÃO LER)........................... 99   
 
 

P22 – Durante a campanha eleitoral, qual a frequência com que acompanhou as notícias sobre política nos jornais ou revistas, em papel ou 
na internet?  

 ENTREV: MANTER CARTÃO 13 / UMA RESPOSTA 
Diariamente / Quase todos os dias ............... 4  
3-4 dias por semana .................................... 3  
1-2 dias por semana .................................... 2  
Com menos frequência ................................ 1  
Nunca .......................................................... 0  
Não sabe (NÃO LER)  ................................. 98   
Não responde (NÃO LER)........................... 99   

 
 

P23 – Durante a campanha eleitoral, qual a frequência com que acompanhou as notícias sobre política na rádio?  

 ENTREV: MANTER CARTÃO 13 / UMA RESPOSTA 
Diariamente / Quase todos os dias ............... 4  
3-4 dias por semana .................................... 3  
1-2 dias por semana .................................... 2  
Com menos frequência ................................ 1  
Nunca .......................................................... 0  
Não sabe (NÃO LER)  ................................. 98   
Não responde (NÃO LER)........................... 99   
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P24 – Finalmente, durante a campanha eleitoral com que frequência leu blogues ou sites sobre temas políticos (sem contar com sites 
de jornais ou televisões)? 

 ENTREV: MANTER CARTÃO 13 / UMA RESPOSTA 
Diariamente / Quase todos os dias ............... 4  
3-4 dias por semana .................................... 3  
1-2 dias por semana .................................... 2  
Com menos frequência ................................ 1  
Nunca .......................................................... 0  
Não sabe (NÃO LER)  ................................. 98   
Não responde (NÃO LER)........................... 99   
 
 
 
As questões seguintes têm a ver com as eleições recentes para a Assembleia da República, que ocorreram em 5 de Junho de 2011 e 
resultaram na vitória do PSD. Quando falamos com as pessoas sobre eleições, ficamos a saber que há muitas pessoas que não 
puderam votar porque estavam doentes, não tiveram tempo ou simplesmente não estava interessadas. 
 

P25 – Das seguintes frases, qual a que melhor descreve o seu caso? 

 ENTREV: LER ALTO/ UMA RESPOSTA 

 
Não votou nas eleições legislativas de Junho de 2011 porque não pôde  1 PASSA PARA P33 
Pensou em votar desta vez mas não o fez ...     2 PASSA PARA P33 
Normalmente vota mas desta vez não o fez .     3 PASSA PARA P33 
Votou nas eleições legislativa de Junho 2011    4 PASSA PARA P26 
Não sabe (NÃO LER)  .................................     98  PASSA PARA P34  
Não responde (NÃO LER)...........................     99  PASSA PARA P34 
 
DP: PERGUNTAR P26 A P29 SE P25 = 4 
 

P26 – Importa-se de me dizer em que partido/coligação votou?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 14 / UMA RESPOSTA 
Bloco de Esquerda  .............................................. 1  
CDS-PP ............................................................... 2  
CDU (PCP/PEV) .................................................. 3  
PPD-PSD ............................................................. 4  
PS ........................................................................ 5  
Outro. Qual?_____________________________  6 
Votou em branco ou votou nulo ............................ 97  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

P27 – Nestas eleições, quando é que decidiu em que partido ia votar?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 15/ UMA RESPOSTA 
No dia das eleições .............................................. 1  
Na véspera ........................................................... 2  
Na semana antes das eleições ............................. 3  
No mês antes das eleições ................................... 4  
Mais de um mês antes das eleições ..................... 5  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98   
Não responde (NÃO LER) ................................... 99   

 

P28 – Destas frases qual a que melhor se aplica ao seu caso?  

 ENTREV: LER ALTO / UMA RESPOSTA 
Votou no partido com ideias mais próximas das suas …….     1  
Votou a pensar nas consequências do seu voto para quem ia ganhar eleições e formar governo 2  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................................     98 
Não responde (NÃO LER)  ...............................................     99 

 
P29 – Considerou votar noutro(s) partido(s)? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Sim   .................................................. 1 PASSA PARA P30 
Não .................................................... 0 PASSA PARA P31 
Não sabe   ......................................... 98 PASSA PARA P31 
Não responde   .................................. 99 PASSA PARA P31 
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DP: PERGUNTAR P30 SE P29 = 1 
 
P30 – Importa-se de me dizer qual ou quais eram esses partidos?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / RESPOSTA MÚLTIPLA 
Bloco de Esquerda  .............................................. 1  
CDS-PP ............................................................... 2  
CDU (PCP/PEV) .................................................. 3  
PPD-PSD ............................................................. 4  
PS ........................................................................ 5  
Outro Qual?______________________________  6 
Não sabe  ............................................................ 98 
Não responde  ..................................................... 99 

 
DP: PERGUNTAR P31 SE P25 = 4 
 
P31 – Importa-se de me dizer se existe algum partido, ou partidos, no qual jamais votaria?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Sim   .................................................. 1 PASSA PARA P32 
Não .................................................... 0 PASSA PARA P34 
Não sabe   ......................................... 98 PASSA PARA P34 
Não responde   .................................. 99 PASSA PARA P34 

 
 
DP: PERGUNTAR P32 SE P31 = 1 
 
P32 – E qual era ou eram esses partidos?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / RESPOSTA MÚLTIPLA 
Bloco de Esquerda  ............................ 1  
CDS-PP ............................................. 2  
CDU (PCP/PEV) ................................ 3  
PPD-PSD ........................................... 4     
PS ...................................................... 5  
Outro. Qual?_____________________ 
Não sabe  .......................................... 98 
Não responde  ................................... 99 

 
DP: PERGUNTAR P33 SE P25 ≠ 4 OU 98 OU 99 
 
P33 – Se tivesse votado, em que partido teria sido?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 16/ UMA RESPOSTA 
Bloco de Esquerda  .............................................. 1  
CDS-PP ............................................................... 2  
CDU (PCP/PEV) .................................................. 3  
PPD-PSD ............................................................. 4  
PS ........................................................................ 5  
Nenhum destes partidos ....................................... 97  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
 

DP: PERGUNTAR A TODOS 
 
P34 – Quando pensa nas eleições de Junho de 2011, acha que elas foram fundamentalmente… (UMA RESPOSTA): 

 DP: ROTACIONAR ITENS 

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
 

Sobre a situação financeira do país  .....................   1  
Sobre quem era a pessoa mais apropriada para liderar o pais 2  
Sobre a questão da corrupção ..............................   3  
Sobre a sobrevivência do estado social ................   4  
Sobre a falta de crescimento económico do pais ..   5  
Não sabe (NÃO LER)  .........................................   98 
Não responde (NÃO LER)  ..................................   99 

 
 
Voltando aos seus hábitos e opiniões. 

P35 – Qual a frequência com que costuma discutir política, notícias da actualidade, com familiares, amigos ou colegas de trabalho? 
Diria que o faz frequentemente, ocasionalmente ou nunca?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Frequentemente  .................................................. 3  
Ocasionalmente ................................................... 2  
Nunca .................................................................. 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
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P36 – Pensando no governo de José Sócrates, como avalia em geral o trabalho desse governo na área da/do… [DP: ROTACIONAR 
ÁREAS]? Considera muito bom, bom, mau ou muito mau? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 17 / UMA RESPOSTA POR LINHA 
 

ÁREAS 
Muito 
Bom 

Bom Mau 
Muito 
Mau 

Não 
sabe 
(NÃO 
LER) 

Não 
Responde 

(NÃO 
LER) 

a) Economia e finanças públicas 4 3 2 1 98 99 

b) Educação 4 3 2 1 98 99 

c) Saúde 4 3 2 1 98 99 

d) Emprego e Segurança Social 4 3 2 1 98 99 

e) Justiça e Segurança 4 3 2 1 98 99 

 

P37 – Pensando no DESEMPENHO GERAL do governo de José Sócrates, como avaliaria o trabalho desse governo? Diria que o 
governo fez um trabalho… [LER ALTO]?  

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
Muito Bom  ........................................................... 4  
Bom ..................................................................... 3  
Mau  ..................................................................... 2  
Muito Mau ............................................................ 1  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 

P38 – Pode dizer-me se é filiado ou membro de um sindicato? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   .................................................. 1  
Não .................................................... 0  
Não sabe   ......................................... 98  
Não responde   .................................. 99  

 
P39 – Faz parte de uma outra associação sem ser um sindicato? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   .................................................. 1  
Não .................................................... 0  
Não sabe   ......................................... 98  
Não responde   .................................. 99  

 

P40 – Há alguma pessoa do seu agregado familiar que seja sindicalizado?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   .................................................. 1  
Não .................................................... 0  
Não sabe   ......................................... 98  
Não responde   .................................. 99  

 

P41 – Durante a última campanha para as legislativas, foi contactado pessoalmente, ou por qualquer outro meio, por algum candidato 
ou partido político?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   ............................................1 PASSA PARA P42 
Não  .............................................0  PASSA PARA P45 
Não sabe   ...................................98 PASSA PARA P45 
Não responde  .............................99 PASSA PARA P45 

 
DP: PERGUNTAR P42a A P44 SE P41 = 1  
 
P42a – Contactaram-no directamente, em pessoa? 
 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
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P42b – Contactaram-no pelo correio? 
 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P42c – Contactaram-no pelo telefone? 
 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P42d – Contactaram-no por SMS, por um mensagem de texto no telemóvel? 
 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P42e – Contactaram-no por correio electrónico, por e-mail? 
 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P42f – Contactaram-no através das redes sociais ou outro método na Internet, tal como o Facebook ou o Twitter ou outras? 
 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 

P43– Qual ou quais foram os partidos que o contactaram?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / POSSIBILIDADE DE RESPOSTA MÚLTIPLA 
Bloco de Esquerda  .............................................. 1  
CDS-PP ............................................................... 2  
CDU (PCP/PEV) .................................................. 3  
PPD-PSD ............................................................. 4  
PS ........................................................................ 5  
Outro .................................................................... 6  
Não sabe   ........................................................... 98 
Não responde   .................................................... 99 

 

P44 – Antes ou durante a campanha, usou a Internet ou o seu telemóvel para se inscrever para receber informação de um partido ou 
candidato?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
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DP: PERGUNTAR A TODOS  
 
Em Junho passado houve eleições legislativas. As eleições legislativas anteriores a essas foram em 2009, em Setembro, quando o 
Partido Socialista ganhou e formou um governo minoritário. Nessas eleições, muita gente não pôde votar ou optou por não votar por 
várias razões, e já passou algum tempo desde essas eleições. 

 

P45 – Das seguintes frases, qual é a que se aplica melhor ao seu caso? 

 
 ENTREV:  LER ALTO / UMA RESPOSTA 

 
Tenho a certeza que não votei nas legislativas de 2009   1 PASSA PARA P47 
Não tenho a certeza se votei mas é mais provável que não tenha votado  2 PASSA PARA P47 
Não tenho a certeza se votei mas é mais provável que tenha votado  3 PASSA PARA P47 
Tenho a certeza que votei nas legislativas de 2009   4 PASSA PARA P46 
Não sabe (NÃO LER)  .................................     98 PASSA PARA P47  
Não responde (NÃO LER)...........................     99 PASSA PARA P47 
 
 
DP: PERGUNTAR P46 SE P45 = 4  

P46 – Importa-se de me dizer em que partido ou coligação votou nas eleições LEGISLATIVAS de 2009? 

 ENTREV:  MOSTRAR CARTÃO 18/ UMA RESPOSTA 
Bloco de Esquerda  .............................................. 1  
CDS-PP ............................................................... 2  
CDU (PCP/PEV) .................................................. 3  
PPD-PSD ............................................................. 4  
PS ........................................................................ 5  
Outro. Qual?_____________________________  6 
Votou em branco ou votou nulo ............................ 97  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
DP: PERGUNTAR A TODOS  
 
Agora falemos sobre as suas opiniões políticas. 
 

P47 – Considera-se próximo/a de um partido político em particular?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Sim   ............................................... 1 PASSA PARA P48 
Não ................................................. 0  PASSA PARA P49 
Não sabe   ...................................... 98 PASSA PARA P49 
Não responde   ............................... 99 PASSA PARA P49 
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DP: PERGUNTAR P48 SE P47 = 1  
 
P48 – Importa-se de me dizer qual é esse partido? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Bloco de Esquerda  ............................... 1  
CDS-PP ................................................ 2  
CDU  ..................................................... 3  
Partido Ecologista – Os Verdes   ............ 4  
PCP  ..................................................... 5     
PPD-PSD .............................................. 6  
PS ......................................................... 7  
Outro ..................................................... 90  
Não sabe   ............................................. 98 
Não responde   ...................................... 99 

 
DP: PERGUNTAR P49 SE P47 ≠ 1  
 
P49 – Mas, considera-se um pouco mais próximo/a de um dos partidos políticos do que dos outros?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Sim   ............................................... 1 PASSA PARA P50 
Não ................................................. 0  PASSA PARA P52 
Não sabe   ...................................... 98 PASSA PARA P52 
Não responde   ............................... 99 PASSA PARA P52 

 
 
DP: PERGUNTAR P50 SE P49 = 1 
 
P50 – Importa-se de me dizer qual é esse partido?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
Bloco de Esquerda  ............................ 1  
CDS-PP ............................................. 2  
CDU  .................................................. 3  
Partido Ecologista – Os Verdes   ........ 4  
PCP   ................................................. 5     
PPD-PSD ........................................... 6  
PS ...................................................... 7  
Outro .................................................. 90  
Não sabe   ......................................... 98 
Não responde   .................................. 99 

 
DP: PERGUNTAR P51 SE P47 = 1 E P48 ≠ 98 OU 99 OU P49 = 1 E P50≠ 98 OU 99 
 
P51 – Sente-se muito próximo/a desse partido, razoavelmente próximo/a, ou diria que é meramente simpatizante desse partido?  

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
Muito próximo   ..................................................... 3  
Razoavelmente próximo ....................................... 2  
Meramente simpatizante ...................................... 1  
Não sabe  (NÃO LER) ......................................... 98 
Não responde  (NÃO LER) .................................. 99 
 

DP: PERGUNTAR A TODOS  
 
Continuando a falar de política… 

 

P52 – Gostaria de saber o que pensa de cada um dos nossos partidos políticos. Depois de eu ler o nome de um partido político, por 
favor, coloque-o numa escala de 0 a 10, em que ZERO significa que sente uma grande antipatia pelo partido, DEZ significa que sente 
uma grande simpatia pelo partido e CINCO que sente indiferença pelo partido. Se eu mencionar um partido de que nunca ouviu falar, 
ou sobre o qual pensa não ter informação suficiente, diga-o. O primeiro partido é o …[DP: ROTACIONAR PARTIDOS].  

 ENTREV: LER ALTO OS PARTIDOS UM A UM / UMA RESPOSTA POR PARTIDO 

 
PARTIDO 

REGISTAR  
RESPOSTA 

Não Conheço  
 (NÃO LER) 

Não Sabe  
 (NÃO LER) 

Não Responde 
(NÃO LER) 

1 Bloco de Esquerda  97 98 99 

2 CDS-PP  97 98 99 

3 CDU (PCP-PEV)  97 98 99 

4 PPD-PSD  97 98 99 

5 PS  97 98 99 
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P53 – Gostaria de saber o que pensa de cada um DOS LÍDERES PARTIDÁRIOS QUE CONCORRERAM ÀS ÚLTIMAS ELEIÇÕES, 
utilizando uma escala de 0 a 10, em que ZERO significa que sente uma grande antipatia pelo líder político, DEZ significa que sente uma 
grande simpatia pelo líder e CINCO que sente indiferença pelo líder. Mais uma vez, se eu mencionar um líder que desconhece, ou sobre 
o qual pensa não saber o suficiente, basta dizê-lo. O primeiro líder político é o … [DP: ROTACIONAR LÍDERES PARTIDÁRIOS].  

 ENTREV: LER ALTO OS LÍDERES UM A UM / UMA RESPOSTA POR LÍDER 

 
LÍDERES 

REGISTAR  
RESPOSTA 

Não Conheço  
 (NÃO LER) 

Não Sabe  
 (NÃO LER) 

Não Responde 
(NÃO LER) 

1 Francisco Louçã  97 98 99 

2 Jerónimo de Sousa   97 98 99 

3 José Sócrates  97 98 99 

4 Paulo Portas  97 98 99 

5 PEDRO PASSOS COELHO  97 98 99 

 

P54 – Em política, as pessoas por vezes falam de esquerda e direita. Onde é que posicionaria cada um dos seguintes partidos numa 
escala de 0 a 10, onde 0 significa esquerda e 10 significa direita?  

 ENTREV: LER ALTO TODOS OS PARTIDOS UM A UM / UMA RESPOSTA POR PARTIDO 

 DP: ROTACIONAR OS PARTIDOS 

 
 

PARTIDOS 
REGISTAR 
RESPOSTA 

Não Sabe  
 (NÃO LER) 

Não 
Responde 

(NÃO 
LER) 

1 Bloco de Esquerda  98 99 

2 CDS-PP  98 99 

3 CDU (PCP-PEV)  98 99 

4 PPD-PSD  98 99 

5 PS  98 99 

 

P55 – O que pensa do seu nível de vida? Diria que o seu nível de vida é… (LER ALTO)? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 19 / UMA RESPOSTA 
Muito bom  ........................................................... 5  
Bom ..................................................................... 4  
Nem bom nem mau .............................................. 3  
Mau ...................................................................... 2  
Muito mau ............................................................ 1  
Não sabe  (NÃO LER) ......................................... 98 
Não responde  (NÃO LER) .................................. 99 

P56 – Na sua opinião, no último ano, o seu nível de vida… (LER ALTO)? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 20 / UMA RESPOSTA 
Melhorou muito  ................................................... 5  
Melhorou pouco ................................................... 4  
Ficou na mesma ................................................... 3  
Piorou um pouco .................................................. 2  
Piorou muito ......................................................... 1  
Não sabe  (NÃO LER) ......................................... 98 
Não responde  (NÃO LER) .................................. 99 

 

P57 – A próxima questão é sobre o rendimento do seu agregado familiar. É uma pergunta muito geral que não pede qualquer tipo de 
detalhe. Qual acha que é a probabilidade do rendimento do seu agregado familiar vir a ser severamente reduzido nos próximos 12 
meses? Muito provável, algo provável, algo improvável ou muito improvável? 

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 

 
         Muito provável  ...................................................... 5  
         Algo provável ........................................................ 4  
         Algo improvável .................................................... 3  
         Muito improvável ................................................... 2  

Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 
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P58 –  O(a) senhor(a) ou um membro do seu agregado familiar são proprietários de uma residência, ou seja, uma casa ou um 
apartamento (mesmo que adquirida com empréstimo bancário)? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P59 – E o(a) senhor(a) ou um membro do seu agregado familiar são donos de um negócio, de uma quinta, de um terreno ou de uma 
propriedade?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P60 – E o(a) senhor(a) ou um membro do seu agregado familiar são proprietários de acções de empresas, de obrigações ou de fundos 
de investimento?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
 
P61 – E o(a) senhor(a) ou um membro do seu agregado familiar têm algumas poupanças?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

Sim   ......................................................1  
Não  ......................................................0   
Não sabe   .............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
Gostaríamos agora de lhe fazer algumas questões de carácter geral. 
 
P62 – Qual das seguintes pessoas era o Ministro das Finanças antes das últimas eleições? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 21  / UMA RESPOSTA 
 
Vieira da Silva   1 
Teixeira dos Santos   2 
Augusto Santos Silva  3 
Pedro Silva Pereira   4 
Não sabe  ..............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P63 – Qual acha que foi a taxa de desemprego em Portugal, em 2010? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 22  / UMA RESPOSTA 
 
10,8%    1 
8,8%    2 
12,8%    3 
14,8%    4 
Não sabe  ..............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P64 –  Que partido ficou em segundo lugar nas últimas eleições? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 23  / UMA RESPOSTA 
 
CDU    1 
CDS    2 
PS    3 
PSD    4 
Não sabe  ..............................................98  
Não responde  .......................................99  
 
P65 –  Qual das seguintes pessoas é o actual secretário-geral das Nações Unidas? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 24  / UMA RESPOSTA 
 
Kofi Annan   1 
Kurt Waldheim   2 
Ban Ki-Moon   3 
Boutros Boutros-Ghali  4 
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Não sabe  ..............................................98  
Não responde  .......................................99  

 
 
Gostaria agora de lhe fazer algumas questões de caracterização, apenas para fins estatísticos. 
 
D1 – Actualmente está inscrito/a em que distrito, no recenseamento eleitoral?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

 
Aveiro ....................................... 2  
Beja  ......................................... 3  
Braga ........................................ 4  
Bragança .................................. 5  
Castelo Branco ......................... 6  
Coimbra .................................... 7 
Évora ........................................ 8 
Faro .......................................... 9 
Guarda   ................................... 10 
Leiria   ...................................... 11 
Lisboa   ..................................... 12 
Portalegre   ............................... 13 
Porto   ....................................... 14 
Santarém   ................................ 15 
Setúbal   ................................... 16 
Viana do Castelo   .................... 17 
Vila Real    ................................ 18 
Viseu   ...................................... 19 
Açores   .................................... 20 
Madeira   .................................. 21 
Europa e fora da Europa   ......... 22 
Não sabe   ................................ 98 
Não responde   ......................... 99 

 
D2 – Importa-se de me dizer a sua idade, por favor? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO/ UMA RESPOSTA 

 
 
|__|__|  Anos  
 
D3 – Algumas pessoas sentem que a sociedade portuguesa está dividida em classes sociais, em que classe é que o(a) senhor(a) se 
incluiria?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 25 / UMA RESPOSTA 

 
Classe Baixa  ....................................................... 1  
Classe Média Baixa .............................................. 2  
Classe Média ....................................................... 3  
Classe Média Alta ................................................ 4  
Classe Alta ........................................................... 5  
Não sabe (NÃO LER)  ......................................... 98 
Não responde (NÃO LER)  .................................. 99 

 
D4 – Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que atingiu?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

 
Nenhum   .......................................................................... 1  
Primário incompleto ........................................................... 2  
Primário completo (4ª classe) ............................................ 3  
Secundário incompleto ...................................................... 4  
Secundário completo (antigo 7º/ actual 12º ano) ................ 5  
Superior incompleto  .......................................................... 6  
Superior completo (bacharelato/licenciatura…) .................. 7  
Não sabe  ......................................................................... 98 
Não responde  .................................................................. 99 

 
D5 – Qual é o seu estado civil actual?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

 
Casado(a)/ vive em união de facto  ................................... 1  
Viúvo(a) ............................................................................. 2  
Divorciado(a) ou separado(a) ............................................ 3  
Solteiro(a).......................................................................... 4  
Não sabe  ......................................................................... 98 
Não responde  .................................................................. 99 
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D6 – Vamos agora falar da sua situação face ao trabalho. Qual é a sua situação profissional actual?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 26 / UMA RESPOSTA 

 
Empregado a tempo inteiro (35 ou mais horas semanais) .......   1  
Empregado a tempo parcial (entre 15 e 34 horas semanais) ....   2  
Empregado menos que o tempo parcial (14 ou menos horas semanais) 3  
Trabalhador familiar não remunerado ......................................   4  
Desempregado ........................................................................   5  
Estudante/na escola/em formação profissional ........................   6  
Reformado e pré-reformado (excepto os reformados por invalidez)  7  
Invalidez permanente (recebendo pensão ou não) ..................   8  
Outra situação .........................................................................   10 
Não sabe (NÃO LER) ..............................................................   98 
Não responde (NÃO LER).......................................................   99 
 

 DP: SE ESTUDANTE (D6=6) – PASSAR PARA D7A 

 DP: SE REFORMADO (D6=7), DESEMPREGADO (D6=5) OU INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D6=8) – PASSAR PARA D7B 

 DP: SE DOMÉSTICA (D6=9) – PASSAR PARA D9 

 DP: OUTROS – PASSAR PARA D7C 
 

D7A – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, qual é a ocupação/actividade profissional principal da pessoa que mais 
contribui para o agregado familiar?  
 
D7B – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, qual foi a última ocupação/actividade profissional principal que 
desempenhou?  
 
D7C – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, qual é a sua ocupação/actividade profissional principal?  

 ENTREV: APROFUNDAR. REGISTAR TUDO  
|__|__| 
 
CNP – Classificação Nacional das Profissões – 2 dígitos (ISC088) 
 
CSES MODULE 4Q23a. Se perdesse o seu emprego, até que ponto acha que seria fácil encontrar um novo emprego nos 12 meses 
seguintes? Muito fácil, relativamente fácil, relativamente difícil ou muito difícil. 

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
 

Muito fácil ................................. 1  
Relativamente fácil  ................... 2  
Relativamente difícil .................. 3  
Muito difícil ................................ 4  
Não sabe .................................. 98 
Não responde ........................... 99 
 

 DP; SE ESTUDANTE (D6=6) – PASSAR PARA D8A 

 DP: SE REFORMADO (D6=7), DESEMPREGADO (D6=5) OU INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D6=8) – PASSAR PARA D8B 

 DP: OUTROS – PASSAR PARA D8C 
 

D8A – Pensando apenas na actividade principal da pessoa que mais contribui para o agregado familiar, qual o sector em que trabalha?  
 
D8B – Pensando apenas na última actividade principal que desempenhou, qual o sector em que trabalhava?  
 
D8C – Pensando apenas na sua actividade principal, qual o sector em que trabalha?  
 

 MOSTRAR CARTÃO 27 / UMA RESPOSTA 

 
Trabalha no Estado (administração pública central e local/entidades públicas autónomas/empresa pública) 1  
Trabalha no sector privado por conta de outrem ......................      2  
Trabalha no sector privado por conta própria ..........................      3  
Trabalha numa empresa mista (pública e privada) ..................      4  
Trabalha numa organização sem fins lucrativos ......................      5  
Não sabe (NÃO LER) ..............................................................      98 
Não responde (NÃO LER).......................................................      99 

 

 SE "CASADO/ UNIÃO DE FACTO" (D5= 1) – CONTINUAR 

 OUTROS – PASSE PARA D.12 
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D9 – Qual é a situação profissional actual do seu cônjuge?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 28 / UMA RESPOSTA 

 
Empregado a tempo inteiro (35 ou mais horas semanais) .......  1  
Empregado a tempo parcial (entre 15 e 34 horas semanais) ....  2  
Empregado menos que o tempo parcial (14 ou menos horas semanais)3  
Trabalhador familiar não remunerado ......................................  4  
Desempregado ........................................................................  5  
Estudante/na escola/em formação profissional ........................  6  
Reformado e pré-reformado (excepto os reformados por invalidez) 7  
Invalidez permanente (recebendo pensão ou não) ..................  8  
Outra situação .........................................................................  10 
Não sabe (NÃO LER) ..............................................................  98 
Não responde (NÃO LER).......................................................  99 
 

  DP: SE REFORMADO (D9=7), DESEMPREGADO (D9=5) OU INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D9=8) – PASSAR PARA D10A 

  DP: SE DOMÉSTICA (D9=9) – PASSAR PARA D12 

  DP: OUTROS – PASSAR PARA D10B 
 
D10A – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, qual foi a última ocupação/actividade profissional principal do seu 
cônjuge/companheiro(a)?  
 
D10B – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, qual é a ocupação/actividade profissional principal do seu 
cônjuge/companheiro(a)?  

 ENTREV: APROFUNDAR. REGISTAR TUDO  
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 
|__|__| 
 
CNP – Classificação Nacional das Profissões – 2 dígitos (ISC088) 
 
CSES MODULE 4Q23b. Se o seu cônjuge/companheiro(a) perdesse o emprego, até que ponto acha que seria fácil encontrar um novo 
emprego nos 12 meses seguintes? Muito fácil, relativamente fácil, relativamente difícil ou muito difícil. 

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
 

Muito fácil ................................. 1  
Relativamente fácil  ................... 2  
Relativamente difícil .................. 4  
Muito difícil ................................ 5  
Não sabe .................................. 98 
Não responde ........................... 99 

 
 

  SE REFORMADO (D9=7), DESEMPREGADO (D9=5) OU INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D9=8) – PASSAR PARA D11A 

  OUTROS – PASSAR PARA D11B 
 
D11A – Pensando apenas na última actividade principal que o seu cônjuge desempenhou, qual o sector em que trabalhava?  
 
D11B – Pensando apenas na actividade principal do seu cônjuge, qual o sector em que trabalha o seu cônjuge? 

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 29 / UMA RESPOSTA 
Trabalha no Estado (administração pública central e local/entidades públicas autónomas/empresa pública) 1  
Trabalha no sector privado por conta de outrem ......................      2  
Trabalha no sector privado por conta própria ..........................      3  
Trabalha numa empresa mista (pública e privada) ..................      4  
Trabalha numa organização sem fins lucrativos ......................      5  
Não sabe (NÃO LER) ..............................................................      98  
Não responde (NÃO LER).......................................................      99 
 
DP: PERGUNTAR A TODOS 
 
D12 – Qual dos seguintes escalões corresponde ao rendimento do seu agregado familiar (médio, mensal, líquido)?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 30 / UMA RESPOSTA 
B – Entre 0 a 300 euros (menos de 60 contos)   ................. 1  
G – Entre 301 e 750 euros (60 a 150 contos) .................... 2  
C – Entre 751 a 1500 Euros (151 a 300 contos) ................ 3  
L – Entre 1501 a 2500 Euros (301 a 500 contos) ............... 4  
D – Mais de 2500 Euros (Mais de 500 contos) ................... 5  
Não sabe (NÃO LER) ....................................................... 98 
Não responde (NÃO LER) ................................................ 99 
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D13 – Contando consigo, quantas pessoas vivem em sua casa (excluindo empregadas(os) domésticas(os) pagos e inquilinos)? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 
|__|__|  N.º EXACTO DE PESSOAS NO AGREGADO FAMILIAR 
 
 
D14 – Quantos menores vivem em sua casa? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 
 
|__|__| N.º EXACTO DE MENORES NO AGREGADO FAMILIAR 
 
 
D15 – Onde nasceu: em Portugal, numa ex-colónia portuguesa, Brasil ou noutro país? 

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 

 
Portugal    .................................... 1 PASSA PARA D17 
Ex-Colónia................................... 2  
Brasil ........................................... 3  
Noutro país .................................. 4  
Não sabe (NÃO LER) ................. 98 PASSA PARA D17 
Não responde (NÃO LER) .......... 99 PASSA PARA D17 
 

 
D16- Que idade tinha quando veio para Portugal? 

 ENTREV: ESPONTÂNEO / UMA RESPOSTA 

 DP: VALIDAR COM IDADE ACTUAL 
 
|__|__| 
 
Para terminar, gostaria de o/a inquirir sobre a sua prática religiosa. 
 
D17 – Considera-se uma pessoa muito, razoavelmente, pouco ou nada religiosa?  

 ENTREV: LER / UMA RESPOSTA 
Muito religiosa ............................. 4  
Razoavelmente religiosa .............. 3  
Pouco religiosa ............................ 2  
Nada religiosa    .......................... 1  
Não sabe (NÃO LER) ................. 98  
Não responde (NÃO LER) .......... 99  

 
D18 – Qual é a sua religião actualmente?  

 ENTREV: ESPONTÂNEO /UMA RESPOSTA 
Católico(a)    ....................... 1  
Outra .................................. 2  
Nenhuma ........................... 97  AGRADEÇA E TERMINE 
Não sabe  .......................... 98  AGRADEÇA E TERMINE 
Não responde  ................... 99  AGRADEÇA E TERMINE 

 
D19 – Diga-me, por favor, com que frequência vai à igreja/local de culto?  

 ENTREV: MOSTRAR CARTÃO 31 / UMA RESPOSTA 
Nunca    ...........................................1  
Menos de 1 vez por mês..................2  
1 vez por mês ..................................3  
2 ou mais vezes por mês .................4 
1 vez por semana ou mais ...............5 
Não sabe  .......................................98  
Não responde  ................................99  

 
 
Chegámos ao final deste questionário. Uma vez mais agradeço a sua colaboração e o tempo que nos dispensou. Em nome da TNS, 
desejamos muito bom/ boa dia/ tarde/ noite. 
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ENTREVISTADOR REGISTE: 
 
E1 – Raça do inquirido 

Não determinado    ................................ 1  
Europeia ................................................ 2  
Asiática ................................................. 3  
Africana ................................................. 4  
Indiana .................................................. 5  
Outra ..................................................... 6 

 
 
E2 – Local de Residência  

Zona rural ou aldeia    ............................ 1  
Vila pequena ou média .......................... 2  
Subúrbios de grande vila ou cidade ...... 3  
Grande vila ou cidade ........................... 4  

 
 
E3 – Distrito de Residência  
 
_____________________________________________________ 

  
E4 – Tipo de Habitação 

Luxo    ................................................... 1  
Semi-luxo .............................................. 2  
Média (pequena burguesia) ................... 3  
Média baixa ........................................... 4  
Pobre .................................................... 5  
Barraca ................................................. 6 
Não sabe ............................................... 99 
 

 
E5 – Tipo de Zona Habitacional 

Classe alta    ......................................... 1  
Classe média alta .................................. 2  
Classe média baixa ............................... 3  
Classe trabalhadora .............................. 4  
Pobre .................................................... 5  
Não sabe ............................................... 99 

 
 
E6 – Considera que o inquirido está bem informado sobre política? 

Bem informado    ................................... 1  
Relativamente bem informado ............... 2  
Pouco informado ................................... 3  
Nada bem informado ............................. 4  
Não sabe ............................................... 99 

 
 
ACEITAÇÃO DO INQUIRIDO: 

Muito boa    ........................................... 1  
Boa ....................................................... 2  
Razoável ............................................... 3  
Difícil ..................................................... 4  
 

 
PRONTIDÃO DO INQUIRIDO NA MAIORIA DAS RESPOSTAS:   

Prontas    ............................................... 1  
Muito pensada ....................................... 2  
Pedindo opinião a familiares .................. 3  
 

 
 
 


