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ICS/MOTIVAÇÃO: 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: ________________________________________ |___|___|  

 
AMOSTRA:  

Base  ...................................................... 1  

Painel ..................................................... 2  

 

REGIÃO:  

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

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

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

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

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

 

 

HABITAT:  

Menos de 10.000 hab.  .......................... 1  

De 10.000 a 49.999 hab. ........................ 2  

De 50.000 a 99.999 hab. ........................ 3 

100.000 hab. ou mais ............................. 4 
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LER ALTO: 
 
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e a Motivação 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 

 
 

CAIXA 1 
Para começar, gostaria de fazer-lhe algumas perguntas sobre 

Portugal. 
 
P1 – Qual foi o assunto mais importante, para si pessoalmente, 
nestas eleições legislativas? 

 SÓ UM ASSUNTO, O MAIS IMPORTANTE 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..………. 
 
……………………………………………………………………… 

Nenhum (NÃO LER) ………….…………. 97 – PASSAR PARA P3  

Não sabe (NÃO LER) …………………… 98 – PASSAR PARA P3  

Não responde (NÃO LER) .....................    99 – PASSAR PARA P3 
 
 
P2 – E qual foi o segundo assunto mais importante, para si 
pessoalmente, nestas eleições legislativas? 

 SÓ UM ASSUNTO, O SEGUNDO MAIS IMPORTANTE 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..………. 
 
……………………………………………………………………… 

Nenhum (NÃO LER) ………….…………. 97  

Não sabe (NÃO LER) …………………….98  

Não responde (NÃO LER) ......................... 99 
 
 
P3 – Na sua opinião, qual é o problema político mais importante 
com o qual Portugal se depara actualmente?  

 SÓ UM PROBLEMA, O MAIS IMPORTANTE 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..………. 

Nenhum (NÃO LER) ………….…………. 97 – PASSAR PARA P7  

Não sabe (NÃO LER) …………………… 98 – PASSAR PARA P7  

Não responde (NÃO LER) .....................   99 – PASSAR PARA P7 
 
 
P4 – E qual é, na sua opinião, o segundo problema político mais 
importante, com o qual Portugal se depara actualmente?  

 SÓ UM PROBLEMA, O SEGUNDO MAIS IMPORTANTE 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………..………. 

Nenhum (NÃO LER) …………. ………… 97  

Não sabe (NÃO LER) …………………… 98  

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

P5 – Tendo em conta o/a [LER PROBLEMA REFERIDO NA P3], 
que partido lhe parece estar em melhores condições para lidar 
com esse problema? 

 MOSTRAR LISTA 0/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP ................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ..................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................ 4  

PS ............................................................................ 5  

Outro ........................................................................ 90  

Nenhum (NÃO LER) .............................................. 97 

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

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

 
P6 – (SE P4=NENHUM, NÃO SABE OU NÃO RESPONDE PASSAR 
PARA P7) 
E tendo em conta o/a [LER PROBLEMA REFERIDO NA P4], que 
partido lhe parece estar em melhores condições para lidar com 
esse problema? 

 MANTER LISTA 0/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP ................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ..................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................ 4  

PS ............................................................................ 5  

Outro ........................................................................ 90  

Nenhum (NÃO LER) .............................................. 97 

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

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

P7 – Pensando no DESEMPENHO GERAL do governo de José 
Sócrates, como avaliaria o trabalho desse governo? Diria que o 
governo fez um trabalho… [LER ALTO]?  

 UMA RESPOSTA 

Muito Bom  .............................................................. 4  

Bom ......................................................................... 3  

Mau  ......................................................................... 2  

Muito Mau ................................................................ 1  

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

Não responde (NÃO LER)  .................................... 99 
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CAIXA 2 

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

P8 – Vou agora ler-lhe duas frases que representam opiniões 
contrárias sobre vários assuntos. [MOSTRAR LISTA 2]. 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. 

 
P.8_1 – (MOSTRAR LISTA 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.8_2 – (MOSTRAR LISTA 2) 
A. DEVEMOS MELHORAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E A 

ASSISTÊNCIA SOCIAL MESMO QUE ISSO IMPLIQUE UM 
AUMENTO DOS IMPOSTOS 

B. DEVEMOS BAIXAR OS IMPOSTOS, MESMO QUE PARA ISSO 
TENHAMOS DE DIMINUIR OS SERVIÇOS PÚBLICOS E A 
ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
 
 
 
P.8_3 – (MOSTRAR LISTA 3) 
A. DEVIA HAVER MAIS IGUALDADE NA DISTRIBUIÇÃO DOS 

RENDIMENTOS 
B. DEVIA HAVER MAIS INCENTIVOS À INICIATIVA INDIVIDUAL 
 
 
 
 
P.8_4 – (MOSTRAR LISTA 4) 
A. DEVEMOS MANTER A LEI E A ORDEM 
B. DEVEMOS DEFENDER AS LIBERDADES CÍVICAS 
 
 
 
 
P.8_5 – (MOSTRAR LISTA 5) 
A. DEVÍAMOS PRIVATIZAR AS EMPRESAS PÚBLICAS 
B. DEVEMOS MANTER AS EMPRESAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
P.8_6 – (MOSTRAR LISTA 6) 
A. O ABORTO DEVIA SER SEMPRE ILEGAL 
B. O ABORTO DEVE PERMANECER LEGAL 
 
 
 
 
 
P.8_7 – (MOSTRAR LISTA 7) 
A. O GOVERNO DEVE SER O PRINCIPAL RESPONSÁVEL 

PELO BEM-ESTAR DA POPULAÇÃO 
B. NA VIDA, AS PESSOAS DEVEM CUIDAR DE SI E SER 

RESPONSÁVEIS PELO SEU PRÓPRIO ÊXITO 
 
 
 
 
 
 

P.8_8 – (MOSTRAR LISTA 8) 
A. É MELHOR PARA A SOCIEDADE OS DIFERENTES GRUPOS 

RACIAIS E ÉTNICOS MANTEREM OS SEUS PRÓPRIOS 
COSTUMES E TRADIÇÕES 

B. É MELHOR QUE ESSES GRUPOS SE ADAPTEM E 
INTEGREM NA SOCIEDADE EM GERAL 

 
 
 
 
P.8_9 – (MOSTRAR LISTA 9) 
A. O ESTADO DEVIA SER RESPONSÁVEL PELAS 

PENSÕES/REFORMAS DE TODOS 
B. CADA PESSOA DEVIA SER RESPONSÁVEL POR GARANTIR 

A SUA PENSÃO/REFORMA 
 
 
 
 
P.8_10 – (MOSTRAR LISTA 10) 
A. O SISTEMA DE SAÚDE NACIONAL DEVIA SER 

CONTROLADO PELA INICIATIVA PRIVADA 
B. O SISTEMA DE SAÚDE NACIONAL DEVIA SER 

CONTROLADO PELO ESTADO 
 
 
 
 
P.8_11 – (MOSTRAR LISTA 11) 
A. O SISTEMA DE ENSINO DEVIA SER CONTROLADO 
PELA INICIATIVA PRIVADA 
B. O SISTEMA DE ENSINO DEVIA SER CONTROLADO PELO 

ESTADO 
 
 
 
 
 
P.8_12 – (MOSTRAR LISTA 12) 
A. DEVE REDUZIR-SE SIGNIFICATIVAMENTE O PAPEL DO 

ESTADO NA SOCIEDADE E NA ECONOMIA 
B. NÃO DEVE REDUZIR-SE O PAPEL DO ESTADO NA 

SOCIEDADE E NA ECONOMIA 
 
 
 
 
 

P10 – Fala-se muito nos objectivos que Portugal deverá alcançar 
nos próximos 10 anos. Se tivesse que escolher, qual dos 
seguintes objectivos consideraria o mais importante?  

 MOSTRAR LISTA 13/ UMA RESPOSTA POR COLUNA 

E qual seria o segundo mais importante? 

 
Nos próximos 10 anos, em Portugal devia-se….  
 1ª 

Prioridade 
2ª 

Prioridade 

Manter a ordem e segurança no país … 1 1

Dar aos cidadãos maior capacidade de 
participação nas decisões importantes 
do governo ……………………………….. 2 2

Combater o aumento do desemprego … 3 3

Manter a liberdade de expressão ……… 4 4

Não sabe (NÃO LER) …………………...  98 98

Não responde (NÃO LER) ……………...  99 99

 

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  NS  NR
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P11 – Indique por favor até que ponto concorda ou discorda das 
seguintes afirmações. Relativamente a… [LER ALTO AS 
FRASES] diria que… [LER CARTÃO]? 

 
 MOSTRAR LISTA 14 E MANTER ATÉ AO FIM DA P11 

 UMA RESPOSTA POR FRASE 
 
P.11_1 – “A democracia pode ter problemas, mas é melhor do 
que qualquer outro regime político”.  

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 
 
P.11_2 – “Para mim, era muito importante que o país fosse 
governado por um partido com maioria absoluta”  

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 
 
P.11_3 –  “As pessoas como eu não têm nenhuma influência 
naquilo que o governo faz.” 

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 
 
P.11_4 – “Geralmente, a política parece tão complicada que as 
pessoas como eu não conseguem perceber o que se está a 
passar.” 

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 
 
P.11_5 –  “Os políticos não se importam muito com aquilo que 
pensam pessoas como eu. “ 

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 

P12 – As pessoas associam a democracia a muitos atributos 
diferentes como aqueles que vou mencionar a seguir. Considera 
que cada um deles é absolutamente essencial, importante, não 
muito importante ou nada importante para se poder dizer que 
uma sociedade é democrática? 

 MOSTRAR LISTA 15 E MANTER ATÉ AO FIM DA P12 
 UMA RESPOSTA POR FRASE 

 
P.12_1 – “Liberdade de criticar o governo.”  

Essencial  ................................................................ 4  

Importante ............................................................... 3  

Não muito importante .............................................. 2  

Nada importante ...................................................... 1  

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

Não responde (NÃO LER)  .................................... 99 
 
P.12_2 – “Haver empregos para todos.” 

Essencial  ................................................................ 4  

Importante ............................................................... 3  

Não muito importante .............................................. 2  

Nada importante ...................................................... 1  

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

Não responde (NÃO LER)  .................................... 99 
 
P.12_3 – “Haver eleições livres e justas.” 

Essencial  ................................................................ 4  

Importante ............................................................... 3  

Não muito importante .............................................. 2  

Nada importante ...................................................... 1  

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

Não responde (NÃO LER)  .................................... 99 
 
P.12_4 – “Haver menos diferenças entre ricos e pobres em 
termos de rendimentos.”  

Essencial  ................................................................ 4  

Importante ............................................................... 3  

Não muito importante .............................................. 2  

Nada importante ...................................................... 1  

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

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

P14 – Seguem-se algumas afirmações sobre a forma como o 
nosso país é governado. Diga, por favor, se concorda totalmente, 
concorda, não concorda nem discorda, discorda ou discorda 
totalmente com cada afirmação. 

 MOSTRAR LISTA 16 E MANTER ATÉ AO FIM DA P14 
 UMA RESPOSTA POR FRASE 

 
P.14_1 – “Sem partidos políticos não pode haver democracia.”  

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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P.14_2 – “Todos os grupos devem ter o direito de participar nas 
eleições, por muito que as suas opiniões nos desagradem, 
desde que respeitem a lei.” 

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 
 
 
 
P.14_3 – “Os partidos políticos apenas servem para dividir as 
pessoas.” 

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 
 

 

P15 – Tendo em conta o modo como funciona a democracia em 
Portugal, no geral diria que está… [LER ALTO ESCALA]? 

• 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 
 

 

P16 – 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?  

• MOSTRAR LISTA 17/ UMA RESPOSTA 

1. FAZ UMA GRANDE DIFERENÇA QUEM ESTÁ NO PODER 
5. NÃO FAZ QUALQUER DIFERENÇA QUEM ESTÁ NO PODER 
 
 
 
 
 
P17 – 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 nesta lista, onde é que se posicionaria a si próprio/a?  

• MOSTRAR LISTA 18/ UMA RESPOSTA 

1. EM QUEM AS PESSOAS VOTAM NÃO FAZ QUALQUER 
DIFERENÇA 

5. EM QUEM AS PESSOAS VOTAM PODE FAZER UMA 
GRANDE DIFERENÇA 

 

CAIXA 3 

Falando agora sobre a campanha eleitoral para as legislativas. 

 
P18 – Durante a campanha eleitoral, diria que existiram, grandes 
diferenças entre os partidos, pequenas diferenças, ou que não 
existiram diferenças nenhumas? 

 UMA RESPOSTA 

Grandes diferenças ................................................. 3  

Pequenas diferenças .............................................. 2  

Nenhumas diferenças ............................................. 1  

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

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

 
 
P19 – E diria que seguiu a campanha para as legislativas com 
muita atenção, alguma atenção, pouca atenção ou nenhuma 
atenção?   

 UMA RESPOSTA 

Muita atenção  ......................................................... 4  

Alguma atenção ...................................................... 3  

Pouca atenção ........................................................ 2  

Nenhuma atenção ................................................... 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?  

 UMA RESPOSTA 

Muito interessado  ................................................... 4  

Razoavelmente interessado ................................... 3  

Pouco interessado .................................................. 2  

Nada interessado .................................................... 1  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   2   3   4   5   NS  NR 

1   2   3   4   5   NS  NR 
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P21 – Durante a campanha eleitoral, qual a frequência com que 
acompanhou as notícias sobre política na televisão?  

 MOSTRAR LISTA 19/ 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 PASSA PARA P22 

Não sabe (NÃO LER)  .................................. 98  PASSA PARA P22  

Não responde (NÃO LER) ............................ 99  PASSA PARA P22 
 
 
 
P.21A – Na televisão, qual foi o canal em que viu noticiários com 
mais frequência?  

 NÃO LER, AJUDAR O ENTREVISTADO NO SENTIDO DE 
OBTER INFORMAÇÃO CANAL&PROGRAMA.  

 UMA RESPOSTA 

RTP1  ................................................... 1  

RTP2 .................................................... 2  

RTPN ................................................... 3  

SIC  ...................................................... 4  

SIC Notícias ......................................... 5  

TVI ........................................................ 6  

TVI24  ................................................... 7  

Outro .................................................... 8  

Não sabe  ............................................. 98 PASSA PARA P22 

Não responde  ..................................... 99 PASSA PARA P22 

 
 
P.21B – Considera que esse canal favorecia um partido político 
específico?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0 PASSA PARA P22 

Não sabe .............................................. 98 PASSA PARA P22 

Não responde ...................................... 99 PASSA PARA P22 

 
 
 
P.21C – Que partido político?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP .................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ...................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................. 4  

PS............................................................................. 5  

Outro ........................................................................ 90  

Não sabe .................................................................. 98 

Não responde  ......................................................... 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?  

 MANTER LISTA 19/ 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 PASSA PARA P23 

Não sabe (NÃO LER)  ................................... 98  PASSA PARA P23  

Não responde (NÃO LER) ............................ 99  PASSA PARA P23 
 

 
P.22A – Durante a campanha, qual o jornal ou revista que leu com 
mais frequência, em papel ou na internet?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

24 Horas  ........................................................ 1  

Jornal de Negócios ........................................ 2  

Comércio do Porto ......................................... 3  

Correio da Manhã  ......................................... 4  

Diário de Notícias ........................................... 5  

Jornal de Notícias .......................................... 6  

Público  ........................................................... 7  

Jornal i  ........................................................... 8  

Diário Económico  .......................................... 9  

Expresso  ....................................................... 10  

Focus  ............................................................. 11  

Visão  ............................................................. 12  

Sábado  .......................................................... 13  

Sol  ................................................................. 14  

Gratuitos (Metro, Destak, Meia-Hora, OJE, Global Notícias) 15 

Desportivos  ................................................... 16 

Outro  ............................................................. 90 

Não sabe ........................................................ 98 PASSA PARA P23 

Não responde ................................................ 99 PASSA PARA P23 

 
P.22B – Considera que esse jornal ou revista favorecia um 
partido político específico?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ............................................................... 1  

Não ................................................................. 0 PASSA PARA P23 

Não sabe ........................................................ 98 PASSA PARA P23 

Não responde ................................................ 99 PASSA PARA P23 

 
 
P.22C – Que partido político? 

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ........................................................... 1  

CDS-PP ............................................................................. 2  

CDU (PCP/PEV) ............................................................... 3  

PPD-PSD .......................................................................... 4  

PS ...................................................................................... 5  

Outro ................................................................................. 90  

Não sabe  .......................................................................... 98 

Não responde  .................................................................. 99 
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P23 – Durante a campanha eleitoral, qual a frequência com que 
acompanhou as notícias sobre política na rádio?  

 MANTER LISTA 19/ 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 PASSA PARA P24 

Não sabe (NÃO LER)  .................................. 98  PASSA PARA P24  

Não responde (NÃO LER) ............................ 99  PASSA PARA P24 
 
 
 
P.23A – Qual a estação de rádio em que seguiu mais 
frequentemente as notícias?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Rádio Renascença  ....................................... 1  

Antena 1 ......................................................... 2  

TSF ................................................................ 3  

Rádio Clube Português  ................................ 4  

Outra .............................................................. 90  

Não sabe ....................................................... 98 PASSA PARA P24 

Não responde  ............................................... 99 PASSA PARA P24 

 
 
 
P.23B – Considera que essa estação de rádio favorecia algum 
partido político específico?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ............................................................... 1  

Não ................................................................. 0 PASSA PARA P24 

Não sabe   ..................................................... 98 PASSA PARA P24 

Não responde   .............................................. 99 PASSA PARA P24 

 
 
 
 
P.23C – Que partido político? 

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ........................................................... 1  

CDS-PP ............................................................................. 2  

CDU (PCP/PEV) ................................................................ 3  

PPD-PSD ........................................................................... 4  

PS ...................................................................................... 5  

Outro .................................................................................. 90  

Não sabe  .......................................................................... 98 

Não responde  ................................................................... 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P24 – Finalmente, durante a campanha eleitoral com que 
frequência leu blogues ou sites sobre temas políticos (sem 
contar com sites de jornais ou televisões)? 

 MANTER LISTA 19/ 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 PASSA PARA P27 

Não sabe (NÃO LER)  ................................... 98  PASSA PARA P27  

Não responde (NÃO LER) ............................ 99  PASSA PARA P27 
 
 
 
P24A – Considera que esses blogues ou sites favoreciam um 
partido político específico?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0 PASSA PARA P27 

Não sabe   ............................................ 98 PASSA PARA P27 

Não responde   .................................... 99 PASSA PARA P27 

 
 
 
P.24B – Que partido político?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP ................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ..................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................ 4  

PS ............................................................................ 5  

Outro ........................................................................ 90  

Não sabe  ................................................................ 98 

Não responde  ........................................................ 99 
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CAIXA 4 

Seguidamente vou fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu voto 
nas recentes eleições para a Assembleia da República, 
realizadas em 27 de Setembro de 2009.  

Antes queria lembrar-lhe que, como sabe, votar é um direito que 
todos temos, mas ninguém é obrigado a votar se não quiser ou 
não puder fazê-lo. 

P27 – Em relação a essas eleições, qual das seguintes situações 
é adequada ao seu caso?  

 LER ALTO/ UMA RESPOSTA 

Votou .............................................................. 1  

Não votou porque não quis ou não pôde ...... 2 PASSA PARA P34 

Não votou porque não estava recenseado ... 3 PASSA PARA P34 

Não sabe (NÃO LER)  .................................. 98  PASSA PARA P34  

Não responde (NÃO LER) ............................ 99  PASSA PARA P34 
 

P28 – Importa-se de me dizer em que partido/coligação votou?  

 MOSTRAR LISTA 20/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP .................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ...................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................. 4  

PS............................................................................. 5  

Outro. Qual?_____________________________   
Votou em branco ou votou nulo ............................... 97  

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

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

P29 – Nestas eleições, quando é que decidiu em que partido ia 
votar?  

 MOSTRAR LISTA 21/ 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   
 

P29A – Destas frases qual a que melhor se aplica ao seu caso?  

 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 
 
 
P30 – Considerou votar noutro(s) partido(s)? 

 NÃO LER / UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0 PASSA PARA P32 

Não sabe  ............................................ 98 PASSA PARA P32 

Não responde   .................................... 99 PASSA PARA P32 

P31 – Importa-se de me dizer qual ou quais eram esses 
partidos?  

 NÃO LER/ 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 
 
 
P32 – Importa-se de me dizer se existe algum partido, ou 
partidos, no qual jamais votaria?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0 PASSA PARA P35 

Não sabe   ............................................ 98 PASSA PARA P35 

Não responde   .................................... 99 PASSA PARA P35 

 
 
P33 – E qual era ou eram esses partidos?  

 NÃO LER/ RESPOSTA MÚLTIPLA 

Bloco de Esquerda  .............................. 1  

CDS-PP ................................................ 2  

CDU (PCP/PEV) .................................. 3  

PPD-PSD ............................................. 4    PASSA PARA P35 

PS ......................................................... 5  

Outro. Qual?_____________________ 
Não sabe  ............................................. 98 

Não responde  ..................................... 99 
 
 
P34 – Se tivesse votado, em que partido teria sido?  

 MOSTRAR LISTA 22/ 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 
 

CAIXA 5 

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?  

 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… [LER ALTO TODAS AS 
ÁREAS UMA A UMA]? Considera muito bom, bom, mau ou muito mau? 

 MOSTRAR LISTA 23/ UMA RESPOSTA POR LINHA 
 

ÁREAS 
Muito 
Bom 

Bom Mau 
Muito 
Mau 

Não 
sabe 
(NÃO 
LER) 

Não 
Responde 

(NÃO 
LER) 

P36 Economia e finanças públicas 4 3 2 1 98 99

P37 Educação 4 3 2 1 98 99

P38 Saúde 4 3 2 1 98 99

P39 Emprego e Segurança Social 4 3 2 1 98 99

P40 Justiça e Segurança 4 3 2 1 98 99

  
P41 – E que partido lhe parece estar em melhores condições para lidar com os problemas do/da … [LER ALTO TODAS AS ÁREAS UMA 
A UMA]?  

 MOSTRAR LISTA 24/ UMA RESPOSTA POR LINHA 
 

ÁREAS 
Bloco 

Esquer
da 

CDS-
PP 

CDU 
(PCP/ 
PEV) 

PPD-
PSD 

PS Outro 
Nenhum  
(NÃO 
LER) 

Não 
sabe 
(NÃO 
LER) 

NR 
(NÃO 
LER) 

P41 Economia e finanças públicas 1 2 3 4 5 90 97 98 99

P42 Educação 1 2 3 4 5 90 97 98 99

P43 Saúde 1 2 3 4 5 90 97 98 99

P44 Emprego e Segurança Social 1 2 3 4 5 90 97 98 99

P45 Justiça e Segurança 1 2 3 4 5 90 97 98 99

  
CAIXA 6 

Passemos, agora, ao seu papel na comunidade… 

 
  
P46 – Pode dizer-me se pertence, é sócio ou membro de… [LER ALTO AS ORGANIZAÇÕES UMA A UMA]? 

 NÃO LER RESPOSTAS/ UMA RESPOSTA POR LINHA 
 

ORGANIZAÇÕES Não Sim Não Sabe  
Não 

Responde  

1 Sindicatos 0 1 98 99

2 Associações profissionais 0 1 98 99

3 Organizações religiosas ou ligadas à igreja 0 1 98 99

4 Partidos ou grupos políticos 0 1 98 99

5 Grupos educacionais, artísticos ou culturais 0 1 98 99

6 Grupos ambientalistas 0 1 98 99

7 Grupos sociais de jovens, mulheres ou idosos 0 1 98 99

8 Clubes Desportivos 0 1 98 99

9 Organizações feministas 0 1 98 99

10 Associações locais 0 1 98 99

11 Organizações de pais 0 1 98 99

12 Associações étnicas 0 1 98 99

13 Organizações de agricultores 0 1 98 99

14 Associações de veteranos de guerra 0 1 98 99

15 Confrarias 0 1 98 99

16 Associações empresariais 0 1 98 99

17 
Há mais alguma organização de que seja membro ou 
sócio, que não tenha referido? 0 1 98 99 

 
  SE NA P46: 

 ASSINALOU MAIS DO QUE UM “SIM” – PASSAR PARA P.46A 
 ASSINALOU SÓ UM “SIM” – PASSAR PARA P.46B 
 NÃO ASSINALOU NENHUM “SIM” – PASSAR PARA P47 
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 P.46A – Das organizações a que pertence, qual é a mais 
importante para si?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA  

Sindicatos  ......................................................................... 1  

Associações profissionais ................................................. 2  

Organizações religiosas ou ligadas à igreja ..................... 3  

Partidos ou grupos políticos .............................................. 4  

Grupos educacionais, artísticos ou culturais .................... 5  

Grupos ambientalistas ...................................................... 6  

Grupos sociais de jovens, mulheres ou idosos ................ 7  

Clubes Desportivos ........................................................... 8  

Organizações feministas ................................................... 9  

Associações locais ............................................................ 10  

Organizações de pais ....................................................... 11  

Associações étnicas .......................................................... 12  

Organizações de agricultores ........................................... 13  

Associações de veteranos de guerra ............................... 14  

Confrarias .......................................................................... 15 

Associações empresariais ................................................ 16 

Outra  ................................................................................. 90 

Não sabe ....................................................... 98 PASSA PARA P47 

Não responde ................................................ 99 PASSA PARA P47 

 
 
P.46B – No caso dessa organização a que pertence e que 
considera mais importante para si, com que frequência participa 
em reuniões e noutras actividades nessa organização? 

 LER ALTO/UMA RESPOSTA 

Frequentemente  ...................................................... 4  

Algumas vezes  ........................................................ 3  

Ocasionalmente ....................................................... 2  

Nunca ....................................................................... 1  

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

Não responde (NÃO LER)  ..................................... 99 
 SE A ORGANIZAÇÃO É “Partidos ou grupos políticos” 

(P46A=4 OU SE NA P46 ASSINALOU APENAS UM SIM NA 
LINHA 4) PASSAR PARA P47 

 
 
P.46C – Recebeu dessa organização alguma informação sobre a 
recente campanha eleitoral para as legislativas?  

 NÃO LER /UMA RESPOSTA 

Sim   .............................................. 1  

Não  ............................................... 0   

Não sabe  ..................................... 98  

Não responde   ............................. 99  
 
 
P.46D – Essa organização apoiou algum partido político nas 
últimas eleições legislativas?  

 NÃO LER /UMA RESPOSTA 

Sim   .............................................. 1  

Não  ............................................... 0  PASSA PARA P47 

Não sabe  ..................................... 98 PASSA PARA P47 

Não responde   ............................. 99 PASSA PARA P47 
 
 
 

P.46E – Qual ou quais os partidos que a organização apoiou?  
 NÃO LER / RESPOSTA MÚLTIPLA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP ................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ..................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................ 4  

PS ............................................................................ 5  

Outro.  ...................................................................... 90 
Não sabe (NÃO LER)  ............................................ 98 

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

 

P47 – Há alguma pessoa do seu agregado familiar que seja 
sindicalizado?  

 NÃO LER /UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0  

Não sabe   ............................................ 98  

Não responde   .................................... 99  
 

P48 – Durante a última campanha para as legislativas, foi 
contactado (pessoalmente, por telefone, por carta ou de outra 
forma) por algum candidato ou membro de um partido político, 
para convencê-lo/a a votar nesse partido?  

 NÃO LER /UMA RESPOSTA 

Sim   .............................................. 1  

Não  ............................................... 0  PASSA PARA P53 

Não sabe   ..................................... 98 PASSA PARA P53 

Não responde  .............................. 99 PASSA PARA P53 
 
 
P48B – Das seguintes formas de contacto diga qual ou quais 
foram usadas consigo…? 

 LER ALTO UM A UM / RESPOSTA MÚLTIPLA 

Correio ..................................................................... 1  

Telefone  ................................................................. 2  

Correio electrónico .................................................. 3  

Contacto pessoal .................................................... 4  

SMS ......................................................................... 5  

Outro. Qual?_____________________________  
Não sabe (NÃO LER)  ............................................ 98   

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

 

P49 – Qual ou quais foram os partidos que o contactaram?  

 NÃO LER/ RESPOSTA MÚLTIPLA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP ................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ..................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................ 4  

PS ............................................................................ 5  

Outro ........................................................................ 90  

Não sabe   ............................................................... 98 

Não responde   ....................................................... 99 
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CAIXA 7 

Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu voto nas 
últimas eleições europeias, realizadas em Junho de 2009. 

 

P53 – Em relação a essas eleições, qual das seguintes situações 
é adequada ao seu caso?  

 LER ALTO/ UMA RESPOSTA 

Votou .............................................................. 1  

Não votou porque não quis ou não pôde  ..... 2 PASSA PARA P54 

Não votou porque não estava recenseado ... 3 PASSA PARA P54 

Não sabe (NÃO LER)  .................................. 98 PASSA PARA P54  

Não responde (NÃO LER) ............................ 99 PASSA PARA P54 
 
 

P53A – Importa-se de me dizer em que partido ou coligação 
votou nas eleições europeias de 2009? 

 MOSTRAR LISTA 25/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP .................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ...................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................. 4  

PS............................................................................. 5  

Outro. Qual?_____________________________   
Votou em branco ou votou nulo ............................... 97  

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

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

CAIXA 8 

Agora falemos sobre as suas opiniões políticas. 

 

P54 – Tendo em conta o funcionamento das eleições em 
Portugal, até que ponto acha que as opiniões dos deputados 
representam as opiniões dos votantes? Acha que representam 
muito bem, bem, mal, ou muito mal?  

 UMA RESPOSTA 

Muito bem  ............................................................... 4  

Bem .......................................................................... 3  

Mal............................................................................ 2  

Muito mal .................................................................. 1  

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

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

 
 

P55 – Diria que algum dos partidos políticos em Portugal 
representa as suas opiniões razoavelmente bem?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0 PASSA PARA P56 

Não sabe  ............................................ 98 PASSA PARA P56 

Não responde   .................................... 99 PASSA PARA P56 

 
 
 
 
 

P.55A – Qual é o partido que melhor representa as suas 
opiniões?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................................. 1  

CDS-PP ................................................................... 2  

CDU (PCP/PEV) ..................................................... 3  

PPD-PSD ................................................................ 4  

PS ............................................................................ 5  

Outro ........................................................................ 90  

Não sabe   ............................................................... 98 

Não responde   ....................................................... 99 
 
 
 
 

CAIXA 9 

Voltando às últimas eleições legislativas de Setembro de 2009. 

P56 – Independentemente do que pensa sobre os partidos, diria 
que algum dos líderes partidários que concorreram nestas 
últimas eleições legislativas representa as suas opiniões 
razoavelmente bem?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0  PASSA PARA P57 

Não sabe   ............................................ 98 PASSA PARA P57 

Não responde   .................................... 99 PASSA PARA P57 

 
 
P.56A – Importa-se de dizer qual é esse líder partidário?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Francisco Louçã   .................................................... 1  

Jerónimo de Sousa ................................................. 2  

José Sócrates .......................................................... 3  

Paulo Portas ............................................................ 4  

Manuela Ferreira Leite ............................................ 5  

Outro ........................................................................ 90  

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

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

 

P57 – Considera-se próximo/a de um partido político em 
particular?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ................................................. 1  

Não ................................................... 0  PASSA PARA P57B 

Não sabe   ........................................ 98 PASSA PARA P57B 

Não responde   ................................ 99 PASSA PARA P57B 
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P.57A – Importa-se de me dizer qual é esse partido? 
 NÃO LER / UMA RESPOSTA 

Bloco de Esquerda  ................................. 1  

CDS-PP ................................................... 2  

CDU  ........................................................ 3  

Partido Ecologista – Os Verdes   ............ 4  

PCP   ....................................................... 5    PASSA PARA P57D 

PPD-PSD ................................................. 6  

PS ............................................................ 7  

Outro ........................................................ 90  

Não sabe   ............................................... 98 

Não responde   ........................................ 99 
 
 
 
P.57B – Mas, considera-se um pouco mais próximo/a de um dos 
partidos políticos do que dos outros?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   .................................................. 1 PASSA PARA P57C 

Não .................................................... 0  PASSA PARA P61 

Não sabe  ......................................... 98 PASSA PARA P61 

Não responde   ................................. 99 PASSA PARA P61 

 
 
P.57C – Importa-se de me dizer qual é esse partido?  

 NÃO LER / 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 
 
 
 
P.57D – Sente-se muito próximo/a desse partido, razoavelmente 
próximo/a, ou diria que é meramente simpatizante desse 
partido?  

 UMA RESPOSTA 

Muito próximo   ........................................................ 3  

Razoavelmente próximo .......................................... 2  

Meramente simpatizante ......................................... 1  

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

Não responde  (NÃO LER) ..................................... 99 
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CAIXA 10 

Continuando a falar de política… 

P61 – 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 [Bloco de Esquerda].  

 MOSTRAR LISTA 26 /LER ALTO OS PARTIDOS UM A UM/ UMA RESPOSTA POR PARTIDO 
 

PARTIDO 
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 

  
P62 – Gostaria de saber o que pensa de cada um dos nossos líderes políticos, 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 [Francisco Louçã]. 

 MOSTRAR LISTA 27 /LER ALTO OS LÍDERES UM A UM/ UMA RESPOSTA POR LÍDER 
 

LÍDERES 
REGISTAR  
RESPOSTA 

Não Sabe  
 (NÃO LER) 

Não Responde 
(NÃO LER) 

1 Francisco Louçã  98 99 
2 Jerónimo de Sousa   98 99 
3 José Sócrates  98 99 
4 Paulo Portas  98 99 
5 Manuela Ferreira Leite  98 99 
6 Cavaco Silva  98 99 

  
P63 – De seguida, vou ler-lhe uma lista de qualidades. Gostaria por favor que me dissesse em que medida concorda que José Sócrates 
tem ou não cada uma dessas qualidades. Pedia-lhe que me respondesse se concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda 
totalmente que o líder em causa tenha essa qualidade.  

 MOSTRAR LISTA 28 /LER ALTO OS ATRIBUTOS/ UMA RESPOSTA POR ATRIBUTO
 

ATRIBUTOS 
Concorda 

Totalmente 
Concorda Discorda 

Discorda 
Totalmente 

NS   
(NÃO LER) 

NR  
 (NÃO LER) 

1 É honesto 4 3 2 1 98 99

2 
É um líder que defende políticas 
responsáveis 4 3 2 1 98 99 

3 É um líder forte 4 3 2 1 98 99

4 É um líder que toma decisões 4 3 2 1 98 99

5 
É um líder que sabe como fortalecer a 
economia do país 4 3 2 1 98 99 

6 É um líder carismático 4 3 2 1 98 99

7 É um líder que fala bem 4 3 2 1 98 99
 

P64 – De seguida gostaria que me dissesse em que medida concorda que Manuela Ferreira Leite tem cada uma dessas qualidades. 
  MANTER LISTA 28/LER ALTO OS ATRIBUTOS/ UMA RESPOSTA POR ATRIBUTO

 
ATRIBUTOS 

Concorda 
Totalmente 

Concorda Discorda 
Discorda 

Totalmente 
NS   

(NÃO LER) 
NR  

 (NÃO LER) 

1 É honesta 4 3 2 1 98 99

2 
É uma líder que defende políticas 
responsáveis 4 3 2 1 98 99 

3 É uma líder forte 4 3 2 1 98 99

4 É uma líder que toma decisões 4 3 2 1 98 99

5 
É uma líder que sabe como fortalecer 
a economia do país 4 3 2 1 98 99 

6 É uma líder carismática 4 3 2 1 98 99

7 É uma líder que fala bem 4 3 2 1 98 99
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P65 - De seguida vou mostrar uma lista de palavras. Qual 
dessas palavras melhor descreve os seus sentimentos quando 
pensa em José Sócrates?  

 MOSTRAR LISTA 29/ UMA RESPOSTA 

Satisfação ............................................ 1  

Esperança ............................................ 2  

Confiança  ............................................ 3  

Orgulho   .............................................. 4  

Irritação    ............................................. 5     

Desilusão ............................................. 6  

Desconfiança ....................................... 7  

Receio .................................................. 8  

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

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

 

P66- Usando a mesma lista, qual dessas palavras melhor 
descreve os seus sentimentos quando pensa em Manuela 
Ferreira Leite? 

 MANTER LISTA 29/ UMA RESPOSTA 

Satisfação ............................................ 1  

Esperança ............................................ 2  

Confiança  ............................................ 3  

Orgulho   .............................................. 4  

Irritação    ............................................. 5     

Desilusão ............................................. 6  

Desconfiança ....................................... 7  

Receio .................................................. 8  

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

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

 

P67 – 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?  

 MOSTRAR LISTA 30 
 LER ALTO TODOS OS PARTIDOS UM A UM 
 UMA RESPOSTA POR PARTIDO 

 

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 
 
 

CAIXA 11 

Vamos mudar de assunto e falar de economia. 

 

 

 

P68 – O que pensa do estado da economia em Portugal? Diria 
que é… (LER ALTO)? 

 MOSTRAR LISTA 31/ 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 
 

P69 – Na sua opinião, no último ano, o estado da economia em 
Portugal… (LER ALTO)? 

 MOSTRAR LISTA 32/ 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 

 

P70 – Até que ponto acha que a situação da economia 
portuguesa tem sido afectada pela situação económica 
internacional? Diria que tem sido… (LER ALTO)? 

 MOSTRAR LISTA 33/ UMA RESPOSTA 

Muito afectada ......................................................... 4  

Algo afectada .......................................................... 3  

Pouco afectada ....................................................... 2  

Nada afectada ......................................................... 1  

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

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

 

P71 – O que pensa do seu nível de vida? Diria que o seu nível de 
vida é… (LER ALTO)? 

 MOSTRAR LISTA 34/ 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 

 

P72 – Na sua opinião, no último ano, o seu nível de vida… (LER 
ALTO)? 

 MOSTRAR LISTA 35/ 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 
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P76 – Em política, as pessoas por vezes falam de esquerda e 
direita. Onde é que se posicionaria numa escala de 0 a 10, 
onde 0 significa esquerda e 10 significa direita?  

 MOSTRAR LISTA 36/ UMA RESPOSTA 

         O PRÓPRIO ............................................................  

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

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

 

P77 – Lembra-se qual foi o partido mais votado nas eleições 
legislativas de 2005?  

 NÃO SUGERIR / UMA RESPOSTA 

Correcto (PS)  .......................................................... 1  

Incorrecto – REFERE OUTROS PARTIDOS .......... 2  

Não sabe  ................................................................ 98 

Não responde   ........................................................ 99 

 

P78 – E lembra-se quem foi o Primeiro-Ministro antes de José 
Sócrates? 

 NÃO SUGERIR / UMA RESPOSTA 

Correcto (PEDRO SANTANA LOPES)  .................. 1  

Incorrecto – REFERE OUTROS NOMES ............... 2  

Não sabe  ................................................................ 98 

Não responde   ........................................................ 99 

 

P79 – Quantos países fazem parte da União Europeia?  

 NÃO SUGERIR / UMA RESPOSTA 

Correcto (27 países)  ............................................... 1  

Incorrecto – REFERE OUTROS Nº ......................... 2  

Não sabe  ................................................................ 98 

Não responde   ........................................................ 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAIXA 13 

Voltando aos seus hábitos. 

 

P80 – Agora, gostaria que pensasse na pessoa com quem fala 
mais frequentemente sobre assuntos que são importantes para si, 
mesmo sem ser de política. Qual é a relação dessa pessoa 
consigo?  

 SE NECESSÁRIO, LER ALGUMAS OPÇÕES PARA 
AJUDAR O INQUIRIDO A RESPONDER 

 UMA REPOSTA 
Avó 1 Avô 10

Mãe 2 Pai 11

Filho  3 Filha 12

Tia 4 Tio 13

Irmã 5 Irmão 14

Colega sexo feminino 6 Colega sexo masculino 15

Amiga 7 Amigo 16

Vizinha 8 Vizinho 17

Outra pessoa sexo feminino 9 Outra pessoa masculino 18

Cônjuge 19   

Figura de destaque na 
comunidade 

20   

Não responde (NÃO LER) 99   

 
 
P.80A – Com que frequência falou com essa pessoa sobre as 
últimas eleições legislativas?  

 LER ALTO / UMA RESPOSTA 

Frequentemente  ..................................................... 4  

Algumas vezes ........................................................ 3  

Raramente ............................................................... 2  

Nunca ...................................................................... 1  

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

Não responde (NÃO LER)  .................................... 99 
 
 
P80B – Em que partido pensa que essa pessoa votou nas 
últimas eleições legislativas?   

 MOSTRAR LISTA 37/ UMA RESPOSTA 

Não votou  ............................................ 0  

Bloco de Esquerda  .............................. 1  

CDS-PP ................................................ 2  

CDU (PCP-PEV) .................................. 3  

PPD-PSD ............................................. 6  

PS ......................................................... 7  

Outro ..................................................... 90  

Votou branco ou votou nulo ................. 97 

Não se lembra (NÃO LER) .................. 96 

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

Não responde (NÃO LER)   ................ 99 
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P81 – Agora gostaria que pensasse noutra pessoa com a qual 
tenha falado frequentemente sobre assuntos que são 
importantes para si. Qual é a relação dessa pessoa consigo?  

 SE NECESSÁRIO, LER ALGUMAS OPÇÕES PARA 
AJUDAR O INQUIRIDO A RESPONDER 

 UMA REPOSTA 
Avó 1 Avô 10

Mãe 2 Pai 11

Filho  3 Filha 12

Tia 4 Tio 13

Irmã 5 Irmão 14

Colega sexo feminino 6 Colega masculino 15

Amiga 7 Amigo 16

Vizinha 8 Vizinho 17

Outra pessoa sexo feminino 9 Outra pessoa sexo 
masculino 

18

Cônjuge 19   

Figura de destaque na 
comunidade 

20   

Nenhum (NÃO LER) 98  PASSA PARA P82  

Não responde (NÃO LER) 99   

 
P.81A – Com que frequência falou com essa pessoa sobre as 
últimas eleições legislativas?  

 LER ALTO / UMA RESPOSTA 

Frequentemente  ...................................................... 4  

Algumas vezes ......................................................... 3  

Raramente ............................................................... 2  

Nunca ....................................................................... 1  

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

Não responde (NÃO LER)  ..................................... 99 
 
 
P.81B – Em que partido pensa que essa pessoa votou nas 
últimas eleições legislativas?  

 MOSTRAR LISTA 37/ UMA RESPOSTA 

Não votou  ............................................ 0  

Bloco de Esquerda  ............................. 1  

CDS-PP ................................................ 2  

CDU (PCP-PEV) .................................. 3  

PPD-PSD ............................................. 6  

PS......................................................... 7  

Outro .................................................... 90  

Votou branco ou votou nulo ................. 97 

Não se lembra (NÃO LER) ................. 96 

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

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

P82 – Durante a última campanha eleitoral com que frequência 
leu, ouviu ou viu alguns resultados de sondagens? Diria que o 
fez frequentemente, ocasionalmente, raramente ou nunca? 

 UMA RESPOSTA 

Frequentemente  ...................................................... 4  

Ocasionalmente ....................................................... 3  

Raramente ............................................................... 2  

Nunca ....................................................................... 1  

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

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

P83 – Durante a última campanha eleitoral, respondeu ao 
inquérito da Bússola Eleitoral? 

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Sim   ..................................................... 1  

Não ....................................................... 0  

Não sabe   ............................................ 98  

Não responde   .................................... 99  
 

CAIXA 14 

Vou agora pedir-lhe alguns dados pessoais. 

 
 
D.1 – Actualmente está inscrito no recenseamento eleitoral? Se 
sim, qual é o distrito em que está inscrito/a?  

 NÃO LER/ UMA RESPOSTA 

Não ....................................................... 0  

Sim. Qual? ............................................ 1  

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 
 
D.2 – Importa-se de me dizer a sua idade, por favor? 

  Anos  
 
D.3 – Algumas pessoas sentem que a sociedade portuguesa 
está dividida em classes sociais, em que classe é que o(a) 
senhor(a) se incluiria?  

 MOSTRAR LISTA 38/ 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 
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D.4 – Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que 
atingiu?  

 NÃO LER/ 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 
 
D.5 – Qual é o seu estado civil actual?  

 NÃO LER/ 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 
 
D.6 – Vamos agora falar da sua situação face ao trabalho. Qual 
é a sua situação profissional actual?  

 MOSTRAR LISTA 39/ 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  

Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar ......................................9  

Outra situação .............................................................................10 

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

Não responde (NÃO LER) ..........................................................99 
 
 SE ESTUDANTE (D6=6) – PASSAR PARA D7A 
 SE REFORMADO (D6=7), DESEMPREGADO (D6=5) OU 

INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D6=8) – PASSAR PARA D7B 
 SE DOMÉSTICA (D6=9) – PASSAR PARA D9 
 OUTROS – PASSAR PARA D7C 

 
D.7A – 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?  
 
D.7B – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, 
qual foi a última ocupação/actividade profissional principal 
que desempenhou anteriormente?  
 
D.7C – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, 
qual é a sua ocupação/actividade profissional principal?  

 REGISTAR TUDO  
______________________________________________________
____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 

 SE ESTUDANTE (D6=6) – PASSAR PARA D8A 
 SE REFORMADO (D6=7), DESEMPREGADO (D6=5) OU INVÁLIDO 

PARA O TRABALHO (D6=8) – PASSAR PARA D8B 
 OUTROS – PASSAR PARA D8C 

 
D.8A – Pensando apenas na actividade principal da pessoa que 
mais contribui para o agregado familiar, qual o sector em que 
trabalha?  
 
D.8B – Pensando apenas na última actividade principal que 
desempenhaou anteriormente, qual o sector em que trabalhava?  
 
D.8C – Pensando apenas na sua actividade principal, qual o 
sector em que trabalha?  

 MOSTRAR LISTA 40/ 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 

 
D.9 – Qual é a situação profissional actual do seu cônjuge?  

 MOSTRAR LISTA 41/ 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  

Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar ..................................... 9  

Outra situação ............................................................................ 10 

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

Não responde (NÃO LER) ......................................................... 99 
 
  SE REFORMADO (D9=7), DESEMPREGADO (D9=5) OU 

INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D9=8) – PASSAR PARA D10A 
 SE DOMÉSTICA (D9=9) – PASSAR PARA D12 
  OUTROS – PASSAR PARA D10B 
 
D.10A – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, 
qual foi a última ocupação/actividade profissional principal do 
seu cônjuge/companheiro(a)?  
  
D.10B – Da maneira mais detalhada possível, diga-me por favor, 
qual é a ocupação/actividade profissional principal do seu 
cônjuge/companheiro(a)?  

 REGISTAR TUDO  
_______________________________________________________

___________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 
CNP - Classificação Nacional das Profissões – 2 dígitos (ISC088) 
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  SE REFORMADO (D9=7), DESEMPREGADO (D9=5) OU 
INVÁLIDO PARA O TRABALHO (D9=8) – PASSAR PARA 
D11A 

  OUTROS – PASSAR PARA D11B 
 
D.11A – Pensando apenas na última actividade principal que  o 
seu cônjuge desempenhou anteriormente, qual o sector em 
que trabalhava?  
 
D.11B – Pensando apenas na actividade principal do seu 
cônjuge, qual o sector em que trabalha o seu cônjuge? 

 MOSTRAR LISTA 42 / 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 
 
 
D.12 – Qual dos seguintes escalões corresponde ao 
rendimento do seu agregado familiar (médio, mensal, líquido)?  

 MOSTRAR LISTA 43/ 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 
 
 
D.13 – Contando consigo, quantas pessoas vivem em sua casa 
(excluindo empregadas(os) domésticas(os) pagos e 
inquilinos)? 

  N.º EXACTO DE PESSOAS NO AGREGADO FAMILIAR 
 
 
D.14 – Quantos menores vivem em sua casa? 

 N.º EXACTO DE MENORES NO AGREGADO FAMILIAR 
 
 
D.15 – Onde nasceu: em Portugal, numa ex-colónia 
portuguesa, Brasil ou noutro país? 

 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 
 

 
D.16- Que idade tinha quando veio para Portugal? 

 
 
 
 
 
 

CAIXA 15 

Para terminar, gostaria de o/a inquirir sobre a sua prática 
religiosa. 

 
D.17 – Considera-se uma pessoa muito, razoavelmente, pouco 
ou nada religiosa?  

 UMA RESPOSTA 

Nada religiosa    ............................. 1  

Pouco religiosa .............................. 2  

Razoavelmente religiosa ............... 3  

Muito religiosa ............................... 4  

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

Não responde (NÃO LER) ............ 99  
 
D.18 – Qual é a sua religião actualmente?  

 NÃO LER/UMA RESPOSTA 

Católico(a)    ........................ 1  

Outra .................................... 2  

Nenhuma ............................. 97  AGRADEÇA E TERMINE 

Não sabe  ............................ 98  

Não responde  ..................... 99  
 
D.19 – Diga-me, por favor, com que frequência vai à igreja/local 
de culto?  

 MOSTRAR LISTA 44/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  
 
 

AGRADEÇA E TERMINE 
 
 
 

 ATENÇÃO: 
 ANEXAR FICHA DE RECRUTAMENTO AO QUESTIONÁRIO 
 PREENCHER FOLHA DE ROSTO DO QUESTIONÁRIO 

 PREECHER ÚLTIMA FOLHA DO QUESTIONÁRIO 
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ENTREVISTADOR REGISTE: 
 
E.1 – Raça do inquirido 

Não determinado    .................................. 1  

Europeia .................................................. 2  

Asiática .................................................... 3  

Africana ................................................... 4  

Indiana ..................................................... 5  

Outra ........................................................ 6 
 
 
E.2 – 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  
 
 
E.3 – Distrito de Residência  
 
_____________________________________________________ 

 

  
E.4 – Tipo de Habitação 

Luxo    ...................................................... 1  

Semi-luxo ................................................ 2  

Média (pequena burguesia) .................... 3  

Média baixa ............................................. 4  

Pobre ....................................................... 5  

Barraca .................................................... 6 

Não sabe ................................................. 99 

 
 
E.5 – Tipo de Zona Habitacional 

Classe alta    ............................................ 1  

Classe média alta .................................... 2  

Classe média baixa ................................. 3  

Classe trabalhadora ................................ 4  

Pobre ....................................................... 5  

Não sabe ................................................. 99 

 
 
E.6 – 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINAL:  
 
- VERIFICAR SE TODAS AS PERGUNTAS FORAM FEITAS E 

RESPONDIDAS.  
 
- AGRADECER E DESPEDIR-SE. 
 
- OBSERVAÇÕES SOBRE A ENTREVISTA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ACEITAÇÃO: 

Muito boa    .............................................. 1  

Boa .......................................................... 2  

Razoável .................................................. 3  

Difícil ........................................................ 4  
 

 
PRONTIDÃO NA MAIORIA DAS RESPOSTAS:   

Prontas    ................................................. 1  

Muito pensada ......................................... 2  

Pedindo opinião a familiares ................... 3  
 

 
PARA O INQUIRIDOR: 
 
“Declaro por minha honra que esta entrevista foi realizada 
estritamente de acordo com as orientações que me foram prestadas 
pela Motivação e que todas e cada uma das respostas são 
autênticas, salvo lapso de preenchimento da minha parte ou erro de 
interpretação ou má fé por parte do entrevistado” 
 
 
 

——————————————————————— 
 Assinatura legível 

 
 


