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O Instituto de Ciências Sociais, em colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, 
está a realizar um estudo sobre as opiniões acerca de vários aspectos da vida dos 
portugueses. É para esse estudo que pedimos a sua colaboração, que agradecemos desde 
já. 
 

A preencher pelo entrevistador 
 
Hora de início da entrevista ___________ 
 
Hora do fim da entrevista  ____________ 
 
Para começar, vou pedir-lhe alguma informação sobre a sua vida familiar e a sua 
situação profissional. 

 
1 . Sexo (SEX) 
 
1. Masculino 
2. Feminino 
 
2 . Idade  |___|___|   anos (AGE) 
99. Não responde 
 
3 . Estado civil (MARITAL) 
 
1. Casado/a 
2. Viúvo/a 
3. Divorciado/a 
4. Separado/a (casado mas separado/não vive com o cônjuge)  
5. Solteiro/a, nunca casou 
9. Não responde 
 
4 . Uniões de facto (para todos menos os casados legalmente) (COHAB) 
 
Já me disse que é viúvo(a)/divorciado(a)/separado(a)/solteiro(a). Sendo assim, diga-me 
por favor se vive conjugalmente com alguém. 
 
1. Sim 
2. Não 
9. Não responde 
0. Não se aplica 
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5. Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu grau de 
escolaridade.(EDUCYRS) 
 
a) Diga, por favor, quantos anos frequentou a escola, incluindo repetências e ensino 
superior (mas não a formação profissional: cursos, acções ou estágios de formação)? 
 
           |___|___|     Anos de frequência 
 00. Nunca frequentou 
 95. Está a frequentar a escola /ensino secundário 
 96. Está a frequentar o Ensino Superior 

98. Não sabe 
99. Não responde  
 

 
6. (PARA OS QUE FREQUENTARAM OU FREQUENTAM A 
ESCOLA/UNIVERSIDADE) 
 
Qual o grau de escolaridade mais elevado que atingiu? (DEGREE) 
 
1. Nenhum (PREENCHER CASO P5=00.) 
2. Ensino Primário incompleto 
3. Ensino Primário completo (4 anos) 
4. Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto (até ao antigo 5º ano e 
    as antigas escolas técnicas) 
5. Ensino Secundário completo (antigo 7º ano e actual 12º ano) 
6. Ensino Superior incompleto (frequência) 
7. Ensino Superior completo 
9. Não responde 
 
6.1 Disse-me que concluiu o ensino superior. Qual o grau que atingiu? 
 
1 Antigos cursos médios 
2 Bacharelato 
3 Licenciatura 
4 Mestrado 
5 Doutoramento 
9 Não responde 
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Vamos agora falar da sua situação face ao trabalho. 
 
7 . Qual a sua situação profissional actual? (WRKST) 
 

1. Empregado - a tempo inteiro 
2. Empregado - a tempo parcial 
3.Empregado- menos que o tempo parcial (menos de 15 horas semanais) 
4. Trabalhador familiar não remunerado 
 
      5. Desempregado 
      6. Estudante/na escola/ em formação profissional 
      7. Reformado e pré-reformado (excepto os reformados por invalidez) 
      9. Invalidez permanente (recebendo pensão ou não)  
      8. Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar 
     10. Outra situação 
     99. Não responde 

                      
                    P.14 E SEGUINTES 
 
                    P 7A 
 
          P.8 E SEGUINTES 
 
7A. Disse-me que a sua situação era desempregado/reformado/invalidez 
permanente/estudante. Diga-me agora, por favor: 
1.(ESTUDANTES): Qual é a profissão do seu pai? 
2.(REFORMADOS):Que profissão exercia antes de se reformar? 
3.(INVALIDEZ PERMANENTE):Que profissão exercia antes de ficar inválido para o 
trabalho? 
4.(DESEMPREGADOS): Que profissão exercia antes de ficar desempregado? 
 
                                     PASSAM PARA A P14 
 
8 . Qual o número de horas que trabalha, em média, por semana?(WRKHRS) 
|__|__| horas 
 
98. Não sabe 
99. Não responde 
 
9 . Qual é a sua ocupação/actividade profissional? (ISCO88) 
(CNP - Classificação Nacional das Profissões - desagregação a 3 dígitos) 

     
 
99998. Não sabe, descrição inadequada 
99999. Não responde 
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10 . O sr./sra. supervisiona ou é responsável pelo trabalho de outras pessoas? 
(WRKSUP) 
 
1. Sim 
2. Não 
8. Não sabe 
9. Não responde 
0. Não se aplica 
 
11 . Qual o sector em que trabalha? (WRKGOVT) 
 
1. Trabalha no Estado (Administração Pública central e local/entidades públicas 
autónomas) 
2. Trabalha numa empresa pública (ou empresas de capital  maioritariamente público). 
3. Não trabalha no Estado nem numa empresa pública e também não trabalha por conta 
própria (i.e. trabalha por conta de outrem no sector privado) 
8. Trabalhador por conta própria 
9. Não responde 
 
12 . E, na sua principal actividade profissional, é trabalhador por conta própria ou 
trabalhador por conta de outrem ? (SELFEMP) 
 
                        1. Trabalhador por conta própria 
                        2. Trabalhador por conta de outrem 
                        9. Não responde 
                        0. Não se aplica 
           
                            P.14 E SEGUINTES 
 
            
                           P. 13 E SEGUINTES 
 
13 . Disse-me que era trabalhador por conta própria. Quantos empregados tem? 
(NEMPLOY) 
 
|___|___|___|___|  
 
99999. Não responde 
00000. Não se aplica 
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14 . É sócio de algum sindicato? (UNION) 
 
1. Sim 
2. Não 
9. Não responde 
 
15 . Diga-me, por favor, qual é a situação profissional actual cônjuge/ companheiro/a 
(SPWRKST) 
 
1. Empregado/a - a tempo inteiro 
2. Empregado/a - a tempo parcial 
3. Empregado/a - menos que o tempo parcial (menos de 15 horas semanais) 
4. Trabalhador/a não remunerado 
5. Desempregado/a 
6. Estudante/ na Escola/ em Formação 
7. Reformado/a e Pré -reformado/a (excepto os reformados por invalidez) 
8. Doméstica/Ocupa-se das tarefas do lar 
9. Invalidez permanente (recebendo pensão ou não) 
10. Outra situação 
99. Não responde 
00. Não se aplica (não tem cônjuge nem companheiro/a) 
 
16 . Ocupação / actividade profissional do cônjuge/companheiro(a) (SPISCO88) 
 (CNP - Classificação Nacional das Profissões, desagregação a 3 dígitos) 
 

     
 
99998. Não sabe 
99999. Não responde 
00000. Nunca teve um emprego 
 
17 . Diga-me, por favor qual dos seguintes escalões corresponde ao seu rendimento 
individual (médio, mensal, líquido, em contos) (RINCOME) (MOSTRAR CARTÃO 
1) 
 
1. 0 - 30 contos 
2. 31-60 contos 
3. 61-100 contos 
4. 101-160 contos 
5. 161-300 contos 
6. Mais de 300 contos 
8. Não sabe 
9. Não responde/Não se aplica 
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18 . E qual dos seguintes escalões corresponde ao rendimento do seu agregado familiar 
(médio, mensal, líquido, em contos) (MANTER CARTÃO 1) (INCOME) 
 
1. 0 - 30 contos 
2. 31-60 contos 
3. 61-100 contos 
4. 101-160 contos 
5. 161-300 contos 
6. Mais de 300 contos 
8. Não sabe 
9. Não responde 
 
19 . Quantas pessoas vivem em sua casa? (incluíndo pessoas que não são da sua 
família; por exemplo, hóspedes, empregados, etc.) (HOMPOP) 
 
|____|____| 
 
20 . Quantos adultos e quantos menores (menos de 18 anos) da sua família vivem em 
sua casa: (HHCYCLE) 
 
 (a) Quantos adultos?   |___|___| 
 
 (b) Quantos menores? |___|___| 
 
99. Não responde 
 
21 . Em relação aos partidos políticos portugueses, diga-nos se tem simpatia por algum 
ou se não tem simpatia por nenhum: (PARTY_LR) 
 
Sim                                  Qual? (MOSTRAR CARTÃO 2) 
 

1. CDS/PP 
2. CDU-PCP 
3. MRPP  
4. PPD/PSD 
5. PS 
6. PSR 
7. UDP 
8. Outro 
9. Não tem simpatia por nenhum 
10. Não responde 
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22 . Qual a sua posição face à religião? (RELIG) 
 
10. Católica 
20. Judaica 
30. Islâmica 
49. Protestante 
51. Hindu 
90. Nenhuma religião  P.24 E SEGUINTES 
92. Outra cristã 
93. Outra não cristã 
98. Não sabe 
99. Não responde 
 
23 . Com que frequência  participa em serviços religiosos? (ATTEND) (MOSTRAR 
CARTÃO 3) 
 
1. Uma vez ou mais por semana 
2. Duas ou três vezes por mês 
3. Uma vez por mês 
4. Algumas vezes por ano 
5. Com menos frequência ainda 
6. Nunca 
8. Não sabe 
9. Não responde 
 
24 . Considerando algumas pessoas que a sociedade portuguesa está dividida em classes 
sociais, em que classe é que o sr/a sra se incluiria? (CLASS) (MOSTRAR CARTÃO 
4) 
 
1. Classe baixa 
2. Classe trabalhadora 
3. Classe média baixa 
4. Classe média 
5. Classe média alta 
6. Classe alta 
8. Não sabe 
9. Não responde 
0. Nenhuma destas 
  
25 . Região (NUTS II/INE) (_REG) 
 
26 . Dimensão da aglomeração (INE) (_SIZE) 
 
     habitantes 
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27 . Tipo de aglomeração - urbana/rural  (INE) (URBRURAL) 
 
1. Urbana 
2. Suburbana 
3. Rural 
 
28 .  Diga-me, por favor se é de nacionalidade portuguesa ou de outra nacionalidade 
1. Portuguesa 
2. Outra 
 
29. )ETHNIC 
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Vamos agora mudar de assunto. Queríamos que nos respondesse a uma série de 
perguntas sobre o trabalho e a actividade profissional das pessoas. 
 
30. Suponha que podia alterar o modo como ocupa o seu tempo, gastando mais tempo 
com algumas coisas e menos tempo com outras. 
 
Da seguinte lista, diga-nos aquelas em que gostaria de ocupar mais tempo, menos 
tempo, ou o mesmo tempo que ocupa hoje em dia. (LER UMA A UMA E MOSTRAR 
CARTÃO 5) 
 
a) Emprego remunerado  
b) Ocupações domésticas /caseiras  
c) Tempo com a família  
d) Tempo com os amigos  
e) Actividades de tempos livres  
 
1. Muito mais tempo 
2. Um pouco mais de tempo 
3. O mesmo tempo que agora 
4. Um pouco menos tempo 
5. Muito menos tempo 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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31. Pensando no trabalho em geral, diga, para cada uma das afirmações seguintes em 
que medida/grau concorda ou discorda delas. (LER UMA A UMA E MOSTRAR 
CARTÃO 6) 
 
a) Um emprego é apenas uma maneira de ganhar dinheiro e nada mais  
b) Gostaria de ter um emprego remunerado mesmo que não precisasse do 
dinheiro 

 

c) O trabalho é a actividade mais importante duma pessoa  
 
1. Concorda totalmente 
2. Concorda parcialmente 
3. Não concorda nem discorda 
4. Discorda parcialmente 
5. Discorda totalmente 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
32. É o/a Sr./Sr.ª a pessoa responsável pelas tarefas domésticas em geral - como  limpar, 
cozinhar, lavar, etc. - em sua casa? (uma só resposta) 
 
1. Sim, sou sobretudo eu o/a responsável 
2. Sim, sou responsável igualmente com outra pessoa 
3. Não, é outra pessoa que é sobretudo responsável 
 
33. Da seguinte lista, diga, para cada um dos seguintes aspectos, qual a importância que 
atribui, pessoalmente, a cada um deles no trabalho. (LER UMA A UMA E 
MOSTRAR CARTÃO 7) 
 
a) Emprego seguro/estável  
b) Uma remuneração elevada  
c) Boas oportunidades de promoção  
d) Um trabalho interessante  
e) Um trabalho em que a pessoa tenha autonomia  
f) Um trabalho que permita ajudar outras pessoas  
g) Um trabalho útil à sociedade  
h) Um trabalho em que a pessoa decida os seus horários ou dias de trabalho  
 
1. Muito Importante 
2. Importante 
3. Indiferente 
4. Pouco importante 
5. Nada importante 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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34. Para decidir o ordenado a pagar a duas pessoas que façam o mesmo tipo de 
trabalho, na sua opinião qual é a importância de cada um dos seguintes aspectos: (LER 
UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 7A) 
 
a) A qualidade do trabalho feito pela pessoa  
b) Os encargos familiares da pessoa  
c) As habilitações (escolares e outros diplomas) da pessoa  
d) A antiguidade da pessoa na empresa  
 
1. Muito Importante 
2. Bastante Importante 
3. Importante 
4. Pouco importante 
5. Nada importante 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
35. Estão a ser introduzidos em Portugal cada vez mais novos tipos de tecnologias: 
computadores, robôs, etc. 
O que pensa que estas novas tecnologias irão fazer nos próximos anos ... 
(MOSTRAR CARTÃO 8) 
 
1. Aumentar bastante o número de empregos 
2. Aumentar um pouco o número de empregos 
3. Não irão fazer diferença no número de empregos 
4. Reduzir um pouco o número de empregos 
5. Reduzir bastante o número de empregos 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
36. Pensa que a introdução de novas tecnologias em Portugal irá tornar o trabalho 
(MOSTRAR CARTÃO 9). 
 
1. Bastante mais interessante 
2. Um pouco mais interessante 
3. Nem mais nem menos interessante 
4. Um pouco menos interessante 
5. Bastante menos interessante 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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37. Suponha que estava a trabalhar e que podia escolher entre diferentes tipos de 
empregos. Quais das seguintes alternativas escolheria pessoalmente? (uma só resposta 
para cada alínea)  
 
a) 
1. Trabalhar por conta própria 
2. Trabalhar por conta de outrem 
8. Não sabe 
9. Não responde 
 
b) 
1. Trabalhar numa empresa pequena 
2. Trabalhar numa empresa grande 
8. Não sabe 
9. Não responde 
 
c) 
1. Trabalhar numa empresa privada 
2. Trabalhar em serviços públicos 
8. Não sabe 
9. Não responde 
 
38. Suponha que, neste momento, podia escolher a sua situação de trabalho. 
Qual das seguintes situações preferia? (MOSTRAR CARTÃO 10) 
 
1. Um emprego a tempo inteiro [35 ou mais horas por semana] 
2. Um emprego a tempo parcial [15-34 horas por semana] 
3. Um emprego de algumas horas [menos de 15 horas por semana] 
4. Não ter qualquer emprego remunerado 
 
39. Se estivesse à procura de emprego, acha que seria fácil ou difícil encontrar um 
emprego aceitável? (MOSTRAR CARTÃO 11) 
 
1. Muito fácil 
2. Fácil 
3. Nem fácil nem difícil 
4. Difícil 
5. Muito difícil 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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40.Tem actualmente um trabalho remunerado? 
 

                    1. Sim  

                    2. Não 

 

                            P 56 E SEGUINTES 

                            P 41 E SEGUINTES 

 
RESPONDA POR FAVOR (P41 A 55) SOBRE O SEU EMPREGO/OCUPAÇÃO 
PROFISSIONAL PRINCIPAL 
 
41. Quais das seguintes afirmações corresponde melhor ao que sente relativamente ao 
seu emprego/ocupação? (MOSTRAR CARTÃO 12) 
 
1. Só faço aquilo que tenho obrigação de fazer 
2. Trabalho bastante, mas não deixo que isso interfira com o resto da minha vida 
3. Faço questão de trabalhar o melhor possível, mesmo que isso interfira com a minha 

vida 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
42.Pense no número de horas que trabalha e no dinheiro que ganha, incluindo horas 
extraordinárias. 
 
Se pudesse escolher entre uma das três alternativas seguintes, qual escolheria? 
(MOSTRAR CARTÃO 13) 
 
1. Trabalhar mais horas e ganhar mais dinheiro 
2. Trabalhar o mesmo número de horas e ganhar o mesmo dinheiro 
3. Trabalhar menos horas e ganhar menos dinheiro 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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43. A respeito do seu emprego, indique se concorda ou discorda com as afirmações 
seguintes: (LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 14) 
 
a) O meu emprego é estável/não corro o risco de o perder  
b) A minha remuneração é elevada  
c) As minhas oportunidades de promoção são boas  
d) O meu trabalho é interessante.  
e) Posso trabalhar com autonomia  
f) No meu trabalho posso ajudar outras pessoas  
g) O meu trabalho é útil à sociedade  
 
1. Concorda totalmente  
2. Concorda parcialmente 
3. Não concorda nem discorda 
4. Discorda parcialmente 
5. Discorda totalmente  
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
44 Continuamos com perguntas sobre as suas condições de trabalho. 
Em relação a cada um dos seguintes aspectos, diga, por favor, com que frequência esse 
aspecto se aplica ao seu trabalho. (LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 15) 
 
a) Quando volta do trabalho para casa, sente-se muito cansado/a ou 
exausto/a 

 

b) Tem de fazer trabalho fisicamente pesado  
c) O seu trabalho provoca-lhe “stress”, tensão, enervamento  
d) Trabalha em condições de risco físico  
 

1. Sempre  
2. Frequentemente  
3. Por vezes  
4. Raramente  
5. Nunca  
8.   Não sabe  
9.   Não responde  
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45 Qual das afirmações seguintes corresponde melhor à forma como o seu horário é 
decidido? (MOSTRAR CARTÃO 16) 
 
1. Os meus horários de trabalho são decididos pela entidade patronal e não os posso 

alterar por minha iniciativa 
2. Dentro de certos limites, posso decidir as horas a que começo e acabo de trabalhar. 
3. Sou inteiramente livre para decidir quando começo e acabo de trabalhar 
 
46 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor ao local onde trabalha? 
 (MOSTRAR CARTÃO 17) 
 
1. Trabalho habitualmente fora de casa (por ex: um escritório ou uma fábrica) 
2. Trabalho habitualmente em casa 
3. Trabalho habitualmente uma parte da semana em casa e uma parte da semana fora de 

casa 
4. Trabalho habitualmente em vários lugares 
 
47 Qual das seguintes expressões corresponde à sua actual situação de emprego? 
(MOSTRAR CARTÃO 18) 
 
1. É um emprego sem qualquer contrato escrito 
2. É um emprego a termo certo com duração inferior a 12 meses 
3. É um emprego a termo certo com duração igual ou superior a um ano 
4. É um emprego de duração indeterminada 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
48 Que utilidade acha que têm, para o seu actual emprego/ocupação a experiência e as 
aptidões profissionais anteriormente adquiridas? (MOSTRAR CARTÃO 19)  
 
1. Nenhuma 
2. Alguma 
3. Bastante 
4. Muita 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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49 Pense agora, por favor, no que faz efectivamente no seu trabalho. Que importância 
teve aquilo que aprendeu: (LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 20) 
 
a) na escola (incluindo ensino superior)  
b) na formação profissional ou experiência adquirida  
 
1. Muito Importante  
2. Importante  
3. Indiferente  
4. Pouco importante  
5. Nada importante  
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
50 Em geral, no seu local de emprego como são as relações... 
(LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 21) 
 
a) Entre a empresa/ gerência e os empregados  
b) Entre os colegas de trabalho  
 
1. Muito boas  
2. Bastante boas  
3. Nem boas nem más  
4. Bastante más  
5. Muito más  
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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51. Qual é a satisfação que sente na sua actual actividade profissional/ocupação? 
(MOSTRAR CARTÃO 22) 
 
1. Completamente satisfeito 
2. Muito satisfeito 
3. Bastante satisfeito 
4. Nem satisfeito nem insatisfeito 
5. Bastante insatisfeito 
6. Muito insatisfeito 
7. Completamente insatisfeito 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
52. Em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes afirmações? (LER 
UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 23) 
 
a) Estou disposto a trabalhar mais do que tenho trabalhado para ajudar 
a empresa/ organização onde trabalho a ter êxito 

 

b) Tenho orgulho em trabalhar na minha empresa/organização  
c) Se tivesse hipótese, mudava de tipo de trabalho  
d) Mesmo que me oferecessem outro emprego melhor remunerado, 
preferia ficar na minha actual situação. 

 

e) Tenho orgulho no tipo de trabalho que faço.  
 
1. Concorda totalmente  
2. Concorda parcialmente 
3. Não concorda nem discorda      
4. Discorda parcialmente 
5. Discorda totalmente  
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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53. Aproximadamente quantos dias faltou ao trabalho nos últimos seis meses (sem 
contar as férias/feriados e os períodos de desemprego)? (MOSTRAR CARTÃO 24) 
 
1. Mais de 20 dias 
2. 11 a 20 dias 
3. 6 a 10 dias 
4. 1 a 5 dias 
5. Nenhum dia 
8. Não sabe 
9. Não responde 
 
54. Qual é a probabilidade de o Sr./ a Sra. vir a procurar outra situação/emprego nos 
próximos 12 meses? ( MOSTRAR CARTÃO 25) 
 
1. Muito provável 
2. Provável 
3. Improvável 
4. Muito Improvável 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
55. Em que medida se preocupa com a possibilidade de perder o seu emprego actual? 
(MOSTRAR CARTÃO 26) 
 
1. Muito 
2. Bastante 
3. Pouco 
4. Nada 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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PARA TODOS OS QUE NÃO TÊM ACTUALMENTE UM EMPREGO 
REMUNERADO (vem da P.40-posição 2) 
 
56. Já alguma vez teve um emprego remunerado durante pelo menos um ano? 
 

                             1. Sim 

                             2. Não 

 

                                      P 59 E SEGUINTES 

                                      P 57 E SEGUINTES 

 

57. Quando é que terminou o seu último emprego remunerado? 
 
Em 19_____ 
 
58. Qual a principal razão de o seu trabalho ter terminado? (MOSTRAR CARTÃO 
27) 
 
1. Atingi a idade da reforma 
2. Reformei-me antecipadamente, por minha decisão 
3. Reformei-me antecipadamente, mas a decisão não foi minha 
4. Invalidez permanente 
5. O meu local de trabalho encerrou 
6. Fui despedido 
7. O meu contrato de trabalho chegou ao fim 
8. Por motivos familiares (por ex.: filhos, assistência familiar, etc.) 
9. Casei-me 
 
59. Gostaria de ter um trabalho remunerado, agora ou mais tarde? 
 
1. Sim 
2. Não 
8. Não sabe 
9. Não responde 
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60. Na sua opinião, actualmente, qual  a probabilidade de arranjar um trabalho 
remunerado? (MOSTRAR CARTÃO 28) 
 
1. Muito provável 
2. Provável 
3. Improvável 
4. Muito improvável 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
61. Encontra-se actualmente à procura de emprego? 
 
1. Sim 
2. Não 
9. Não responde 
 
62. Nos últimos 12 meses, tomou alguma das iniciativas seguintes para arranjar 
emprego? (LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 29) 
 
a) Inscreveu-se num centro de emprego oficial?  
b) Inscreveu-se numa agência de emprego privada?  
c) Respondeu a anúncios para empregos?  
d) Pôs anúncios em revistas ou jornais?  
e) Apresentou directamente a sua candidatura a potenciais 
empregadores? 

 

f) Pediu a familiares, amigos/ colegas que o ajudassem arranjar 
emprego? 

 

 
1. Não 
2. Sim, uma ou duas vezes 
3. Sim, mais do que duas vezes 
8. Não sabe 
9. Não responde 
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63. Qual é a sua fonte principal de sobrevivência económica? (MOSTRAR CARTÃO 
30) 
 
1. Pensão de reforma ou outra pensão (sejam estatais ou privadas) 
2. Subsídio de desemprego 
3. Esposo/a ou companheiro/a 
4. Outros familiares 
5. Assistência / Segurança Social 
6. Trabalho ocasional 
7. Outra(s) 
8. Não sabe 
9. Não responde 
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Vamos agora mudar um pouco de assunto. Peço-lhe que me responda a algumas 
perguntas sobre a sua situação económica e laboral do país e da sua família. 
 
TODOS 
 
64. Pense agora nas necessidades do seu agregado familiar. Tendo em conta todos os 
vossos rendimentos mensais actuais, diria que: (MOSTRAR CARTÃO 31) 
 
1. Conseguem fazer poupanças 
2. Gastam todo o dinheiro de que dispõem 
3. Têm de prescindir de certos bens que precisavam 
4. Têm necessidade de se endividar ou pedir ajudas 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
65. No que respeita às necessidades do seu agregado familiar, como prevê que seja a 
situação económica da sua família daqui a 2 ou 3 anos? (MOSTRAR CARTÃO 32) 
 
1. Conseguirá fazer poupanças 
2. Gastará todo o dinheiro de que dispõe 
3. Terá de prescindir de certos bens de que precisaria 
4. Terá necessidade de se endividar ou de pedir ajudas 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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66. Em relação a Portugal, como pensa que estará a situação do emprego dentro de 2 ou 
3 anos? (MOSTRAR CARTÃO 33) 
 
1. Terá melhorado bastante 
2. Estará um pouco melhor do que agora 
3. Estará mais ou menos como agora 
4. Estará pior do que agora 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
67. Como pensa que será o nível de vida dos portugueses dentro de 2 ou 3 anos? 
(MOSTRAR CARTÃO 34) 
 
1. Aumentará bastante 
2. Aumentará um pouco 
3. Estará mais ou menos na mesma que hoje 
4. Diminuirá 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
68. Dentro de dois ou três anos, a diferença entre o nível de vida médio em Portugal e 
nos outros países da União Europeia: (MOSTRAR CARTÃO 35) 
 
1. Diminuirá bastante 
2. Diminuirá um pouco 
3. Estará mais ou menos na mesma que hoje 
4. Aumentará 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
69.Como pensa que será, realisticamente, a vida futura dos seus filhos? (MOSTRAR 
CARTÃO 36) 
 
1. Bastante melhor do que a sua 
2. Um pouco melhor do que a sua 
3. Mais ou menos equivalente à sua 
4. Pior do que a sua 
8.   Não sabe  
9.   Não responde (não se aplica: por ex, o entrevistado respondeu dizendo que não 
tem filhos) 
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70. Vou-lhe ler uma lista de aspirações que muitas famílias. Indique dessa lista aquelas 
que o seu agregado familiar espera ver realizadas no futuro próximo (até ao final de 
1998).(LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 37) 
 
a) Comprar alguns bens como mobiliário, electrodomésticos, etc.  
b) Fazer férias em Portugal  
c) Poupar e fazer reservas para o futuro  
d) Fazer férias no estrangeiro  
e) Investir em acções e outros títulos financeiros.  
f) Comprar um carro melhor do que aquele que tem agora  
g) Comprar uma casa/apartamento melhor do que aquela que tem agora  
h) Comprar carro (primeiro carro)  
i) Comprar casa/apartamento próprio (primeira casa própria)  
j) Comprar um segundo carro (além do que já tem)  
k) Abrir uma empresa ou um negócio próprio  
l) Comprar uma casa de férias  
 
 
 
1. Sim 
2. Não 
3. Não se aplica (já tem) 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
SÓ ACTIVOS-EMPREGADOS  (P 7, posição 1 a 4) 
71.Em relação à sua principal actividade profissional, considera-se: (uma só resposta) 
(MOSTRAR CARTÃO 38) 
 
1. Bastante satisfeito 
2. Satisfeito 
3. Insatisfeito 
4. Bastante insatisfeito 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
72. E em relação à sua remuneração actual, considera-se: (MANTER CARTÃO 38) 
 
1. Bastante satisfeito 
2. Satisfeito 
3. Insatisfeito 
4. Bastante insatisfeito 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
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73.Em relação à sua situação profissional, como pensa que ela será dentro de 2 ou 3 
anos? (MOSTRAR CARTÃO 39) 
 
1. Bastante melhor do que a actual 
2. Melhor do que a actual 
3. Semelhante à actual 
4. Pior do que a actual 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
74. Dentro de 2 ou 3 anos, como acha que será a sua remuneração? (MANTER 
CARTÃO 39) 
 
1. Bastante melhor do que a actual 
2. Melhor do que a actual 
3. Semelhante à actual 
4. Pior do que a actual 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
SÓ PARA DESEMPREGADOS E INACTIVOS (P7 posições 5 a 10) 
 
75.Em relação aos seus meios de subsistência actuais (pensões, subsídios, meios de 
família, etc) considera-se: (MOSTRAR CARTÃO 40) 
 
1. Bastante satisfeito 
2. Satisfeito 
3. Insatisfeito 
4. Bastante insatisfeito 
8.   Não sabe  
9.   Não responde 
 
76 No que respeita às suas possibilidades de emprego dentro de 2 ou 3 anos, julga 
que:(MOSTRAR CARTÃO 41) 
 
1. Poderá vir a arranjar um bom emprego 
2. Arranjará, certamente, qualquer coisa mesmo que precária 
3. Dificilmente arranjará emprego 
4. Continuará sem arranjar nada 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
0.   Não se aplica (não está à procura de emprego) 
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TODOS 
 
Para terminar e mudando mais uma vez de assunto. Gostávamos, se faz favor, de 
saber a sua opinião sobre alguns aspectos da vida social e política do nosso país. 
 
77. Vou ler-lhe e mostrar-lhe 3 formas possíveis de os governantes tomarem decisões 
importantes (MOSTRAR CARTÃO 42) 
 
a) Os governantes tomam as decisões importantes e os cidadãos obedecem. 
 
b) Os governantes decidem, mas antes de aplicar as decisões devem explicá-las aos 
cidadãos. 
 
c) Os governantes, antes de tomarem uma decisão importante devem ouvir  as opiniões 
dos cidadãos e decidir em conformidade 
 
77.1 Em seu entender, qual destas três frases se aproxima mais da forma como os 
governantes actuam em Portugal?  
 
1. a) 
2. b) 
3. c) 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
 
77.2 E como acha que os governantes deviam actuar? (MANTER MANTER 
CARTÃO 42). 
 
1. a) 
2. b) 
3. c) 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
 
78. Acha que os portugueses têm receio de mostrar publicamente o seu desacordo com 
as decisões dos governantes? (MOSTRAR CARTÃO 43) 
 
1. Com muita frequência 
2. De vez em quando 
3. Raramente 
4. Nunca. 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
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79. Habitualmente, costuma ver televisão? 
 
1. Sim 
2. Não 
9.   Não responde 
 
80. E os telejornais? Costuma ver? 
 

1. Sim 
2. Não 

                 9.  Não responde 
 

                 P 81 E SEGUINTES 
 
                 P80.1 E SEGUINTES  
 
80.1Com que frequência? (MANTER CARTÃO 43) 
 
1. Com muita frequência 
2. De vez em quando 
3. Raramente 
4. Nunca 
5. Não vê 
 
81. Habitualmente, costuma ler jornais? 
 

1. Sim 
2. Não 

           9.   Não responde 
 
                       P 83 E SEGUINTES 
 
                       P 82 E SEGUINTES 
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82.E costuma ler jornais diários não desportivos com muita frequência, de vez em 
quando raras vezes ou nunca?  (MANTER CARTÃO 43) 

 
 
82.1 E os semanários não desportivos, costuma lê-los com muita frequência, de vez em 
quando raras vezes ou nunca? (MANTER CARTÃO 43) 
  

 
 
1. Com muita frequência 
2. De vez em quando 
3. Raramente 
4. Nunca 
9.   Não responde 
 
83. É sócio de algum tipo de associação (ler e indicar uma resposta para cada item) 
 
a) Clube desportivo  
b) Sindicato  
c) Associação profissional ou económica  
d) Outra  
 
1. Sim  
2. Não  
9.   Não responde 
 
84. Faz parte de alguma colectividade local? (recreativas, culturais, de solidariedade, 
ambientalistas, etc) 
 
1. Sim 
2. Não 
9.   Não responde 
 
85. É filiado em algum partido político? 
1. Sim 
2. Não 
9.   Não responde 
 
SÓ PARA OS QUE RESPONDERAM SIM A PELO MENOS UMA DAS TRÊS 
PERGUNTAS ANTERIORES (P.83, P.84 E P.85). 
86. Desempenha ou desempenhou funções dirigentes em alguma das associações a que 
pertence? 
 
1. Sim 
2. Não 
9.  Não responde 
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87. Como se situaria, quanto às suas posições políticas, nesta escala em que 1 representa 
a posição mais à esquerda e 10 a posição mais à direita? (MOSTRAR CARTÃO 44) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Esquerda                         Direita NS NR 

 
88. Votou nas últimas eleições? 
 

1. Sim 
2. Não                                                                
8.   Não sabe 
9.   Não responde 

 
                               P 89 E SEGUINTES 
                               P 88.1 E SEGUINTES 
 
88.1 Porquê? (MOSTRAR CARTÃO 45) 
 
1. Ainda não tinha idade 
2. Não estava recenseado 
3. Não tive possibilidade (doente/ausente) 
4. Não havia nada de importante em jogo 
5. A política não me interessa 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
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89 As pessoas têm várias maneiras de fazer valer os seus direitos. Já alguma vez fez 
alguma destas coisas?  (LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 46) 
 
a) Escrever uma carta para um jornal  (1) (2) (3) (8) (9) 
b) Contactar directamente um político ou um 
governante (na rua, por carta ou telefone) 

 (1) (2) (3) (8) (9) 

c) Assinar uma petição ou um protesto  (1) (2) (3) (8) (9) 
d) Fazer greve  (1) (2) (3) (8) (9) 
e) Tomar a iniciativa de organizar uma reunião  (1) (2) (3) (8) (9) 
f) Colar cartazes e distribuir folhetos  (1) (2) (3) (8) (9) 
g) Participar numa manifestação de rua  (1) (2) (3) (8) (9) 
h) Bloquear uma estrada ou uma linha férrea  (1) (2) (3) (8) (9) 
 

1. Sim 
2. Não, mas admito fazer 

      3.  Não, nem admito fazer 
      8.   Não sabe 
      9.   Não responde 
 
90. Diga, por favor, com que frequência costuma fazer cada uma das seguintes coisas. 
(LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 47) 
 
a) Quando tem uma opinião firme sobre qualquer assunto tenta convencer 
os seus amigos, colegas de trabalho, familiares, a adoptar essa opinião. 

 

b)Quando está entre pessoas amigas discute assuntos políticos.  
 
1. Frequentemente 
2. De vez em quando 
3. Raramente 
4. Nunca 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
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91. Diga-me agora:  
 
a) Sente que é capaz de compreender aquilo que se passa no mundo da política? 
(MOSTRAR CARTÃO 48) 
 
1. Perfeitamente 
2. Mais ou menos 
3. Com dificuldade 
4. Não 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
 
b) Acha que a sua opinião é importante para decidir os problemas do nosso país? 
(MOSTRAR CARTÃO 49) 
 
1. Muito importante 
2. Importante 
3. Pouco importante 
4. Nada importante 
8.   Não sabe 
9.   Não responde 
 
92. Em relação a cada uma das frases que lhe vou ler, diga, por favor, se concorda ou 
discorda. (LER UMA A UMA E MOSTRAR CARTÃO 50) 
 
a) Os funcionários públicos não ligam muito àquilo que as pessoas 
como eu pensam 

 

b) Em Portugal, os tribunais têm tendência para favorecer as 
pessoas com mais influência 

 

c) Os governantes cometem erros mas, pelo menos, tentam fazer 
aquilo que é melhor para todos 

 

d) De uma forma geral, os governantes põem os interesses do país 
acima dos interesses dos seus partidos. 

 

 
1. Concorda totalmente 
2. Concorda parcialmente 
3. Não concorda nem discorda 
4. Discorda parcialmente 
5. Discorda totalmente 
8.   Não sabe 
 
 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 


