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ESTUDO MAIO 2020                           QUESTIONÁRIO Nº ‘____’____’____’____’  
 
 
Bom dia / tarde / noite! Sou entrevistador de uma empresa de estudos de mercado, a GfK Metris, e estamos a realizar um inquérito 
à população para a Universidade de Lisboa e para o ISCTE. Importa-se de responder a um questionário?  
 
QUOTAS: SEXO  IDADE  REGIÃO    
 MASC .... 1 18 a 24 ................ 1 Norte  .................................. 1   
 FEMIN ... 2 25 a 44 ................ 2 Centro ................................. 2   
   45 A 64 ................ 3 Lisboa  ................................ 3  
   65 e mais ............. 4 Alentejo ............................... 4 
     Algarve ............................... 5 
     Açores ................................ 6 
     Madeira ............................... 7 
 
 
F1. Diga-me, por favor, qual é a sua idade? ‘___’___’ Anos 
 

 Menos de 18 anos .................................... 1 à AGRADECER E TERMINAR 
 18 anos ou mais ....................................... 2 à CONTINUAR 
  
 
 
NUTS II: 
 Norte ......................................................... 1 
 Centro ....................................................... 2 
 Área Metropolitana de Lisboa ................... 3 
 Alentejo ..................................................... 4 
 Algarve ...................................................... 5 
 Açores ....................................................... 6 
 Madeira ..................................................... 7 
 
 
 
 
 
 
ENTREVISTADOR: Registe concelho e distrito de residência: 
 
 
 
CONCELHO: ___________________________________________ (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 
DISTRITO: ____________________________________________ (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
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P1. Qual das seguintes situações se aplica melhor ao que fez nos últimos 7 dias? (UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Está a trabalhar normalmente no seu local de trabalho  .......... 1 à P2 
 Está em teletrabalho total ou parcial ......................................... 2 à P2 
 Está em lay-off ou a gerir uma empresa em layoff ................... 3 à P2 
 Está a estudar  .......................................................................... 4  à P3 
 Está desempregado .................................................................. 5 à P3 
 Está reformado ou em situação de invalidez ............................ 6 à P3 
 Está a fazer trabalho doméstico ............................................... 7 à P3 
 Outra situação ........................................................................... 8 à P3 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) .................................................. 97 à P3 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ............................................... 99 à P3 
 
P2. Na sua profissão principal é: (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Trabalhador por conta de outrem ................................................................... 1 
 Trabalhador por conta própria mas com menos de 10 empregados .............. 2 
 Trabalhador por conta própria com 10 empregados ou mais ......................... 3 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ........................................................................ 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ..................................................................... 99 
 
P3. De seguida vou-lhe ler várias opções: diga-me se tem crianças ou jovens a seu cargo que estivessem numa destas situações 
antes da pandemia. Se sim, pode dizer todas as que se apliquem:  
(SE NÃO TIVER, ASSINALAR E PASSAR À P4; SE TIVER, LER CADA OPÇÃO E ASSINALAR AS QUE SE APLICAM). 
 
 Não tem crianças ou jovens a cargo ................................... .1 
 Sim, numa creche ............................................................... .2 
 Sim, no pré-escolar....... ...................................................... .3 
 Sim, na escola, entre o 1º e o 10º anos .............................. .4 
 Sim, no 11º ou no 12º anos ................................................ .5 
 Sim, no ensino superior ...................................................... .6 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................................. 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .......................................... 99 
 
P4. Vou-lhe ler o nome de alguns organismos e instituições. Para cada um deles, pedia-lhe que me dissesse até que 
ponto está confiante na resposta que estão a dar à pandemia:  
 
P4.1 Na resposta que o primeiro-ministro está a dar à pandemia, está muito confiante, algo confiante, pouco confiante ou nada 
confiante? (UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito confiante ............................................................................................................... 1 
Algo confiante ................................................................................................................ 2 
Pouco confiante ............................................................................................................. 3 
Nada confiante ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 
 

P4.2  E na resposta da Direção Geral de Saúde? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

Muito confiante ............................................................................................................... 1 
Algo confiante ................................................................................................................ 2 
Pouco confiante ............................................................................................................. 3 
Nada confiante ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P4.3 E na resposta do Presidente da República? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

Muito confiante ............................................................................................................... 1 
Algo confiante ................................................................................................................ 2 
Pouco confiante ............................................................................................................. 3 
Nada confiante ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99  
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P4.4 E na resposta do líder do maior partido da oposição, Rui Rio? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

Muito confiante ............................................................................................................... 1 
Algo confiante ................................................................................................................ 2 
Pouco confiante ............................................................................................................. 3 
Nada confiante ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P5. Vou-lhe falar agora de várias coisas que muitas pessoas faziam no seu dia a dia antes da pandemia. Muitas delas já se podem 
fazer outra vez ou vão ser possíveis em breve. Para cada uma delas, pedia-lhe que me dissesse até que ponto considera que essa 
atividade é um risco para a sua saúde ou para a de outros.  
[RODAR DA P5.1 À P5.7] 
 
P5.1 Ir a um hipermercado, um mercado ou a um centro comercial fazer compras? Acha muito arriscado, algo arriscado, pouco 
arriscado ou nada arriscado? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P5.2 Ir a uma mercearia ou uma loja de comércio tradicional? Acha muito arriscado, algo arriscado, pouco arriscado ou nada 
arriscado? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P5.3 Ir a um café, uma pastelaria ou um restaurante? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P5.4 Andar de transportes públicos? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P5.5 Ir a um banco, aos correios, ou uma repartição pública? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 
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P5.6 Ir à praia? Acha muito arriscado, algo arriscado, pouco arriscado ou nada arriscado? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P5.7 Ir a um hospital ou a um centro de saúde? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
[APENAS PARA QUEM RESPONDEU 1, 2, 3 OU 4 NA P1] 
P5.8 Ir ao seu local de trabalho ou de estudo? Acha muito arriscado, algo arriscado, pouco arriscado ou nada arriscado? 
(LER. UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito arriscado .............................................................................................................. 1 
Algo arriscado ................................................................................................................ 2 
Pouco arriscado ............................................................................................................. 3 
Nada arriscado ............................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P6. Em Portugal, está previsto que as aulas presenciais do 11º e 12º anos sejam retomadas a 18 de Maio. Das seguintes frases, 
qual a que melhor reflete a sua opinião? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

É o momento certo para retomar as aulas presenciais ................................................. 1 
É ainda muito cedo para retomar as aulas presenciais ................................................. 2 
Já deviam ter sido retomadas as aulas presenciais ...................................................... 3 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P7. Está também previsto que as creches reabram a 18 de Maio. Das seguintes frases, qual a que melhor reflete a sua opinião? 
(LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

É o momento certo para reabrir as creches ................................................................... 1 
É ainda muito cedo para reabrir as creches .................................................................. 2 
Já deviam ter sido reabertas as creches ....................................................................... 3 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 
 

P8. Está também previsto que o ensino pré-escolar abra a 1 de Junho. Das seguintes frases, qual a que melhor reflete a sua opinião? 
(LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

É o momento certo para reabrir o pré-escolar ............................................................... 1 
É ainda muito cedo para reabrir o pré-escolar ............................................................... 2 
Já devia ter sido reaberto o pré-escolar ........................................................................ 3 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 
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P9. Finalmente, está previsto que o ensino básico e o 10º não voltem a ter aulas presenciais até ao fim do ano letivo. Acha que é 
uma medida acertada ou que as aulas presenciais deveriam recomeçar antes? (LER. UMA SÓ RESPOSTA) 
 

É uma medida acertada ................................................................................................. 1 
As aulas presenciais deveriam recomeçar antes .......................................................... 2 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P10. Em geral, o que lhe traz mais preocupação em relação ao futuro: que se demore demasiado tempo a levantar as restrições e 
a tentar voltar à normalidade, ou que não se espere o tempo suficiente para levantar as restrições e voltar à normalidade? (LER. 
UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Que se demore demasiado tempo ...................... 1 
 Que não se espere o tempo suficiente ............... 2  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................ 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ......................... 99 
 
P11. No que toca aos problemas causados pela pandemia, acha que o pior já passou ou que o pior ainda está para vir? (LER. UMA 
SÓ RESPOSTA) 
 
 O pior já passou .................................................. 1 
 O pior ainda está para vir .................................... 2  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................ 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ......................... 99 
 
P12.  Vou-lhe falar agora de diferentes preocupações que algumas pessoas têm sobre o futuro. Para cada uma delas, 
gostaria de saber até que ponto se sente preocupado.  
[RODAR DA P12.1 À P12.5] 
 
P12.1 Até que ponto se sente preocupado com a sua situação financeira pessoal e da sua família: muito preocupado, algo 
preocupado, pouco preocupado ou nada preocupado? (UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito preocupado .......................................................................................................... 1 
Algo preocupado ............................................................................................................ 2 
Pouco preocupado ......................................................................................................... 3 
Nada preocupado .......................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P12.2.  Até que ponto se sente preocupado com a sua saúde e a da sua família: muito preocupado, algo preocupado, pouco 
preocupado ou nada preocupado? (UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito preocupado  ......................................................................................................... 1 
Algo preocupado ............................................................................................................ 2 
Pouco preocupado ......................................................................................................... 3 
Nada preocupado .......................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P12.3.  Até que ponto se sente preocupado com a situação económica e financeira do país: muito preocupado, algo preocupado, 
pouco preocupado ou nada preocupado? (UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito preocupado .......................................................................................................... 1 
Algo preocupado ............................................................................................................ 2 
Pouco preocupado ......................................................................................................... 3 
Nada preocupado .......................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 
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P12.4. Até que ponto se sente preocupado com a situação de saúde pública no país: muito preocupado, algo preocupado, pouco 
preocupado ou nada preocupado? (UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito preocupado .......................................................................................................... 1 
Algo preocupado ............................................................................................................ 2 
Pouco preocupado ......................................................................................................... 3 
Nada preocupado .......................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P12.5. Até que ponto se sente preocupado com as liberdades e direitos cívicos dos cidadãos: está muito preocupado, algo 
preocupado, pouco preocupado ou nada preocupado? (UMA SÓ RESPOSTA) 

 
Muito preocupado .......................................................................................................... 1 
Algo preocupado ............................................................................................................ 2 
Pouco preocupado ......................................................................................................... 3 
Nada preocupado .......................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P13. Pensando nos portugueses em geral, até que ponto tem confiança de que se irão comportar da forma mais adequada para 
limitar a difusão do vírus? Tem muita confiança, alguma confiança, pouca confiança ou nenhuma confiança? (UMA SÓ RESPOSTA) 
 

Muita confiança .............................................................................................................. 1 
Alguma confiança .......................................................................................................... 2 
Pouca confiança ............................................................................................................ 3 
Nenhuma confiança ....................................................................................................... 4 
Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
P14. Pedia-lhe agora que pensasse no rendimento do seu agregado familiar antes de ter sido declarado o estado de emergência, 
antes de 18 de Março. Relativamente a esse rendimento, diria que: (LER. REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Tem-lhe dado para viver confortavelmente ......................... 1 
 Tem-lhe dado para viver razoavelmente  ............................ 2 
 Tem-lhe sido algo difícil viver com esse rendimento ........... 3 
 Tem-lhe sido muito difícil viver com esse rendimento ......... 4 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................................. 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .......................................... 99 
 
P15 Pense agora no rendimento do seu agregado familiar atualmente. Em comparação com o que se passava antes do estado de 
emergência, diria que o rendimento do seu agregado familiar diminuiu, aumentou ou ficou na mesma? (LER. REGISTAR UMA SÓ 
RESPOSTA) 
 
 Aumentou ............................................................................. 1  à P17 
 Diminuiu  .............................................................................. 2 à P16 
 Ficou na mesma .................................................................. 3  à P17 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................................. 97 à P17 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .......................................... 99  à P17 
 
P16.  Pode dar-nos uma ideia de quanto terá diminuído o rendimento do seu agregado familiar? Aproximadamente diria que: 
(LER. REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Perdeu cerca de um terço ou menos do rendimento que tinha ................ 1 
 Perdeu cerca de metade do rendimento que tinha ................................... 2 
 Perdeu cerca de dois terços ou mais do rendimento que tinha ................ 3 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) .................................................................. 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ............................................................... 99 
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P17. Desde o início da pandemia, já teve de cancelar ou adiar alguma consulta, algum exame ou algum tratamento médico?  
(UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Sim ............................................................................................................ 1 
 Não ........................................................................................................... 2 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) .................................................................. 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ............................................................... 99 
 
P18. Desde o início do ano, teve algum dos seguintes sintomas? (LER. REGISTAR TODOS OS QUE SE APLICAM) 
 
 Tosse seca ................................................................................................ 1 
 Dificuldades respiratórias .......................................................................... 2 
 Febre ......................................................................................................... 3 
 Dores de cabeça ....................................................................................... 4 
 Perda de olfacto ou paladar ...................................................................... 5 
 Dores musculares ..................................................................................... 6 
 Dores de garganta .................................................................................... 7 
 Arrepios ..................................................................................................... 8 
  

 Nenhum destes ........................................................................................ 96 
 

 Recusa (SE ESPONTÂNEO) .................................................................. 97 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ............................................................... 99 
 

DADOS DE CARACTERIZAÇÃO ADICIONAIS 
 
D1. O/a senhor/a, ou alguém que conhece pessoalmente, já foram infetados pelo Covid-19? (REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Sim  .......................................................................................................... 1  
 Não  ......................................................................................................... 2  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO)  ................................................................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO)  ............................................................. 99 
 
D2. Há pessoas que, independentemente da idade que tenham,  pertencem aos chamados grupos de risco: com hipertensão, 
problemas cardíacos e respiratórios, diabéticos ou imuno-deprimidos. Pertence a algum destes grupos de risco? (REGISTAR UMA 
SÓ RESPOSTA) 
 
 Sim  .......................................................................................................... 1  
 Não  ......................................................................................................... 2  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO)  ................................................................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO)  ............................................................. 99 
 
D3. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicionaria a si próprio numa escala de 0 a 10, onde 0 
significa a posição mais à esquerda e 10 significa a posição mais à direita? (REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
 

Esquerda  Direita Recusa 
(SE ESPONTÂNEO) 

Não sabe 
(SE ESPONTÂNEO) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 
 
D4. Há algum partido político pelo qual sinta mais simpatia do que pelos outros? (REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
 
 Sim ...................................................................... 1  
 Não ..................................................................... 2 à D6 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................ 97 à D6 
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ......................... 99 à D6 
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D5 Qual é esse partido? (RESPOSTA ESPONTÂNEA, NÃO LER. REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
  

A - Aliança ...................................................................................................................... 1 
BE - Bloco de Esquerda ................................................................................................. 2 
CDS-PP - Partido Popular ............................................................................................. 3 
CHEGA .......................................................................................................................... 4 
IL - Iniciativa Liberal ....................................................................................................... 5 
JPP - Juntos pelo Povo .................................................................................................. 6 
L - Livre .......................................................................................................................... 7 
MAS - Movimento Alternativa Socialista ........................................................................ 8 
NC - Nós, Cidadãos! ...................................................................................................... 9 
PPV/CDC - Partido Cidadania e Democracia Cristã ..................................................... 10 
PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses ............................ 11 
PCP - Partido Comunista Português ............................................................................ 12 
MPT - Partido da Terra ................................................................................................. 13 
PDR - Partido Democrático Republicano ...................................................................... 14 
PEV - Partido Ecologista “Os Verdes” .......................................................................... 15 
PNR - Partido Nacional Renovador .............................................................................. 16 
POUS - Partido Operário de Unidade Socialista .......................................................... 17 
PAN - Partido Pessoas-Animais-Natureza ................................................................... 18 
PPM - Partido Popular Monárquico .............................................................................. 19 
PPD/PSD - Partido Social Democrata .......................................................................... 20 
PS - Partido Socialista .................................................................................................. 21 
PTP - Partido Trabalhista Português ............................................................................ 22 
PURP - Partido Unido dos Reformados e Pensionistas ............................................... 23 
RIR - Reagir, Incluir e Reciclar ..................................................................................... 24 
 

Recusa (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................................... 97 
Não sabe (SE ESPONTÂNEO) .................................................................................... 99 

 
D6. Qual o grau de instrução mais elevado que o(a) Sr(a). concluiu? (REGISTAR UMA SÓ RESPOSTA) 
 

 Ensino superior  ........................................................................................................... 1 
 12º ano (7º ano liceal / 11º ano) .................................................................................. 2 
 9º ano (5º ano liceal) ................................................................................................... 3 
 6º ano (2º ano liceal) ................................................................................................... 4 
 Instrução primária completa ........................................................................................ 5 
 Não completou instrução primária ............................................................................... 6 


