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O ICS solicitou a colaboração da GfK para a realização de um

estudo de opinião sobre as práticas culturais dos portugueses.

O questionário implementado, desenvolvido pelo ICS, tem como

principais objectivos avaliar as seguintes dimensões:

1. O acesso à cultura, sinalizado pela frequência de espetáculos, 

bibliotecas, atividades artístico-culturais, visitas a exposições 

(museus, centros culturais, etc.) ou, ainda, visitas relacionadas com 

o património ambiental ou histórico;

2. Conteúdos ou géneros culturais consumidos e respetivas 

modalidades de receção (televisão, rádio, internet, 

imprensa/livros/revistas); 

3. Para além das práticas de acesso e receção, serão também

contempladas as práticas amadoras pelo significado que têm

enquanto manifestações de cidadania cultural.

Contextualização do projeto
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Foi realizado um pré-teste da totalidade do questionário, a 26 inquiridos com características diversificadas do ponto de

vista de género, idade e instrução.

Os principais objetivos do pré-teste foram:

- testar a duração total da entrevista;

- testar a compreensão das perguntas e as dificuldades sentidas pelos inquiridos;

- testar o script de CAPI, permitindo validar inconsistências entre respostas.

Pré-teste
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Universo:

Constituído por indivíduos, de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 15 anos, residentes em Portugal, Continente

e Regiões Autónomas.

Seleção da Amostra:

- A amostra foi estratificada segundo as regiões NUTs e Habitat.

- Para cada nível de habitat de cada Região, procedeu-se à selecção aleatória de localidades, sendo para tal, utilizado um

programa de selecção aleatória de localidades da GfK, com base em todas as localidades existentes em Portugal

Continental (Ficheiro de Localidades do Recenseamento Geral da População de 2011 do INE).

- Em cada localidade procedeu-se a uma seleção aleatória de pontos de amostragem.

- Em cada ponto de amostragem foram aplicados os procedimentos de selecção randoum route até à selecção do

agregado.

- Em cada agregado foi seleccionado o próximo indivíduo, com 15 e mais anos, a fazer anos.

Universo e Amostra
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Amostra:

Constituída por 2000 entrevistas, com a seguinte distribuição:

Intervalo sistemático de lares:

No caso da selecção de lares, utilizou-se o seguinte intervalo sistemático de selecção de lares:

Universo e Amostra

Habitat Intervalo Sistemático

-2.000 3 Lares

2.000/ 9.999 5 Lares

10.000/ 99.999 5 Lares

100.000 e mais 10 Lares

Região Menos de 2.000 2.000 a 9.999 10.000 a 99.999 100.000 a 199.999 +200.000 Total
Pontos de 

amostragem

Norte 277 104 209 61 47 698 58
Centro 293 64 70 21 0 448 37
Lisboa 64 117 209 33 107 530 44
Alentejo 68 45 32 0 0 145 13
Algarve 41 10 34 0 0 85 7
Açores 23 22 0 0 0 45 4
Madeira 21 0 7 21 0 49 5
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Substituição de Indivíduos:

Nos casos em que o agregado foi contactado, mas o próximo indíviduo a fazer anos se encontrava ausente, foram feitas

até um máximo de 4 visitas (1ª visita + 3 revisitas), para tentativa de obtenção de resposta por parte dessa pessoa.

Estes contactos foram realizados em dias diferentes (semana e fim-de-semana) e em períodos horários distintos (manhã,

tarde e fim do dia/noite).

Não foi feita qualquer substituição do inquirido selecionado por outro membro do agregado.

Após a 3ª revisita sem sucesso, o lar/ indivíduo seria substituído por outro com as mesmas características:

• género;

• faixa etária;

• localidade.

Universo e Amostra
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Recolha da Informação

A informação foi recolhida através de entrevista

direta e pessoal na residência dos inquiridos,

em total privacidade, em sistema CAPI, com

base em questionário elaborado pelo Cliente.

Os trabalhos de campo decorreram entre os

dias 12 de setembro e 28 de dezembro de

2020, e foram realizados por 57

entrevistadores, recrutados e treinados pela

GfK, que receberam formação adequada às

especificidades do estudo.

Resultado das visitas Lares

Entrevista completa 2000

Entrevista iniciada mas incompleta 21

Contacto com membro do agregado mas o selecionado não estava presente 293

Sem contacto com membro da família 898

Selecionado temporariamente indisponível, mas disponível no período de campo 142

Selecionado indisponível durante a duração do estudo 31

Selecionado com incapacidade física ou mental 36

Barreira linguística 9

Recusa do selecionado 1153

Recusa antes da seleção 394

Interrupção de entrevista 11

Endereço insuficiente / não encontrado 48

Casa demolida / abandonada 37

Casa em obras / ainda não habitável 28

Endereço não é residência 297

Casa não ocupada (vazia, casa de férias, segunda residência) 182

Outras situações 21

Total de contactos 5601

Entrevistas realizadas 2000

Entrevistas incompletas 21

Não contactados 1191

Não disponíveis 218

Recusas 1558

Não elegíveis 613

Total de contactos 5601
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Controle de Qualidade

• Os entrevistadores tiveram formação prévia. A incorporação de novos

entrevistadores não superou, em nenhum caso, mais de 25% do total das

entrevistas.

• Em cada região, as entrevistas foram distribuídas por diversos entrevistadores,

de forma a evitar que uma % significativa das entrevistas seja feita somente por

um ou dois entrevistadores.

• Sendo a recolha da informação realizada através do sistema CAPI (Computer

Assisted Personal Interviewing), o ficheiro de dados foi automaticamente

validado a dois níveis: validação dos códigos de resposta, pergunta a pergunta

e uma validação da articulação entre as perguntas (saltos e filtros), respeitando-

se a estrutura do questionário utilizado.

• Caso a caso, foi feita uma avaliação dos procedimentos a adoptar, podendo ir

de um novo contacto com o inquirido (obtenção da informação em falta) à

simples anulação da entrevista (por exemplo se se verificar uma taxa de não

resposta anormal em relação ao total das perguntas).

• Foi realizada uma supervisão de pelo menos 20% do trabalho de cada

entrevistador através de um novo contacto directo ou telefónico com o

entrevistado. Para esse efeito, utilizou-se um questionário de supervisão cuja

concepção visa verificar se foram respeitadas as indicações apresentadas em

relação a: local de entrevista, método de seleção do entrevistado, condições de

realização da entrevista, questionário, apresentação de listas (quando existirem)

e tempo de duração da entrevista.

• Na gravação informática dos questionários, caso existam perguntas abertas,

com base em cerca de 60% de transcrição destas, serão elaborados os planos

de codificação respectivos (para cada pergunta deste tipo), para que estas

sejam codificadas de acordo com o mesmo.

• Já com base no ficheiro global do estudo, foi feita uma validação do ficheiro

informático, testando-se a consistência dos dados recolhidos a dois níveis:

validação dos códigos das respostas, pergunta a pergunta, e uma validação da

articulação entre as perguntas (saltos e filtros), respeitando-se a estrutura do

questionário utilizado. Em caso algum foram feitas correções automáticas da

informação. A partir deste momento, o ficheiro informático encontra-se apto a

ser tabulado e tratado com base em software concebido para o efeito.


