O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e a GfK Metris estão
a realizar um estudo sobre o comportamento eleitoral dos portugueses. É para este estudo
que pedimos a sua colaboração, que agradecemos desde já. Gostaria de pedir-lhe que
expresse a sua preferência eleitoral no boletim de voto que se segue.
As suas respostas são confidenciais e serão utilizadas apenas para fins estatísticos.

Diferentes textos consoante o boletim:
1- BOLETIM IDÊNTICO AO ACTUAL:

GOSTARIAMOS DE LHE PEDIR QUE VOTASSE UTILIZANDO O BOLETIM DE VOTO EM
ANEXO.

2- BOLETIM No. 2 – VOTA NUM PARTIDO OU NUM CANDIDATO

ATENÇÃO:
ESTE BOLETIM TEM UM FORMATO DIFERENTE DO HABITUAL. POR FAVOR
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES ANTES DE EXPRESSAR A
SUA PREFERÊNCIA!

POR FAVOR, VOTE COLOCANDO APENAS UM X AO LADO DO PARTIDO OU DO
CANDIDATO/A PREFERIDO/A

Neste boletim de voto ou vota no partido da sua preferência (assinalando um X no
quadrado em baixo do símbolo desse partido), ou vota no seu/sua candidato(a) favorito(a),
(assinalando um X no espaço em branco à frente do nome desse(a) candidato(a)). As listas
que lhe apresentamos são a lista dos partidos e dos candidatos que concorrem no seu
círculo eleitoral.
Deve votar apenas uma vez, assinalando um só X, independentemente de escolher um
partido ou um(a) candidato(a). Se assinalar mais do que um X o seu voto será nulo.

Se tiver dúvidas esclareça-as junto do(a) nosso(a) colaborador(a).
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1- BOLETIM No. 3 – VOTA APENAS NUM CANDIDATO/A

ATENÇÃO:
ESTE BOLETIM TEM UM FORMATO DIFERENTE DO HABITUAL. POR FAVOR
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES SEGUINTES ANTES DE EXPRESSAR A
SUA PREFERÊNCIA!

POR FAVOR, VOTE COLOCANDO APENAS UM X AO LADO DO NOME DO SEU
CANDIDATO/A PREFERIDO/A

Neste boletim de voto deve escolher o(a) seu/sua candidato(a) favorito(a). As listas que lhe
apresentamos são os candidatos que cada partido apresenta no seu círculo eleitoral. Para
votar no candidato(a) da sua preferência basta assinalar um X no espaço em branco à
frente do nome desse(a) candidato(a).
Deve votar apenas uma vez, assinalando um só X, junto do candidato(a) preferido. Se
assinalar mais do que um X o seu voto será nulo.

Se tiver dúvidas esclareça-as junto do(a) nosso(a) colaborador(a).
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-----------------------------Resta-me pedir-lhe que responda a umas breves perguntas. Mais uma vez, 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.
P1 – Género
Masculino .............................................................. 1
Feminino................................................................ 2
P2 – Idade
|__|__| Anos
P3 – Qual é o seu estado civil actual?
Casado(a)/ vive em união de facto ....................... 1
Viúvo(a) ................................................................ 2
Divorciado(a) ou separado(a) ................................ 3
Solteiro(a) .............................................................. 4
P4 – Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que atingiu?
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
P5 – De um modo geral, considera-se uma pessoa muito interessada, razoavelmente, pouco
ou nada interessada pela política?
Muito interessada .......................................... 4
Razoavelmente interessada ............................ 3
Pouco interessada .......................................... 2
Nada interessada ............................................ 1
P6 – Em geral, quando procura informação sobre política ou assuntos da actualidade, que
meio privilegia?
Imprensa……………………………………………1
Rádio……………………………………………….2
Televisão……………………………………………3
Redes sociais, como Facebook ou Twitter…………4
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P7 – Qual é a sua situação profissional actual?
Empregado a tempo inteiro (40 ou mais horas semanais) ………………………...1
Empregado a tempo parcial (entre 15 e 39 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
Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar .................. …………………......................9
Outra situação……………………………………………………………………...10
P8 – Considera-se uma pessoa muito, razoavelmente, pouco ou nada religiosa?
Muito religiosa........................ ……...4
Razoavelmente religiosa ......... ……...3
Pouco religiosa ....................... ……...2
Nada religiosa ......................... ……...1
P9 – É filiado ou membro de um sindicato?
Sim ………………………………….1
Não ......................................... ……...2
P10 – É membro de algum partido político ou outro grupo político?
Não…………………………………..0
Sim…………………………………...1
P11 – Em política, as pessoas por vezes falam de esquerda e direita. Onde é que se
posicionaria a si próprio numa escala de 0 a 10, onde 0 significa esquerda e 10 significa
direita?

Uma vez mais agradeço a sua colaboração e o tempo que nos dispensou. Em nome do
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e da GfK Metris, desejo-lhe muito
bom (boa) dia/ tarde/ noite.
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