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ENTREVISTADOR  SÉRIE Nº LAR Nº QUEST Nº 

NOME (D02) Sexo: 
Masculino  
Feminino    
Não consegue  
identificar  

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: _________________________________________|___|___|  
 
REGIÃO:  
Norte  ..................................................... 1  
Centro .................................................... 2  
Lisboa e Vale do Tejo  ........................... 3 
Alentejo  ................................................ 4 
Algarve  ................................................. 5 

 
RECENSEADOS: 
Menos de 2.000  .................................... 1  
De 2.000 a 9.999. ................................... 2 
De 10.000 a 99.999. ............................... 3 
Mais de 100.000 .................................... 4 
Cidade de Lisboa ................................... 5 
Cidade do Porto ..................................... 6 
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LER ALTO: 
  
O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e a GfK Portugal estão a realizar um 
estudo sobre os comportamentos e as atitudes eleitorais dos portugueses, à semelhança do que 
aconteceu noutros países, visto tratar-se de um projeto 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. 
 
Q01. De um modo geral, considera-se uma pessoa muito interessada, razoavelmente, pouco ou nada interessada pela 
política? [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito interessada  ................................................. 1  
Razoavelmente interessada ................................... 2  
Pouco interessada .................................................. 3  
Nada interessada ................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
Q02. E em que medida diria que segue atentamente a política na TV, rádio, jornais, ou internet? Muito atentamente, 
razoavelmente atentamente, pouco atentamente ou nada atentamente? [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito atentamente  ................................................ 1  
Razoavelmente atentamente .................................. 2  
Pouco atentamente ................................................ 3  
Nada atentamente .................................................. 4  
Não sabe [NÃO LER)  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER) .................................. 7 
 
Q03. Por favor diga-me se concorda completamente, concorda, não concorda nem discorda, discorda, ou discorda 
completamente desta afirmação: Sinto que compreendo os Assuntos políticos mais importantes do país?  
[MOSTRAR CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1 
Concorda ............................................................... 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
Q04. Usando a mesma escala, diga-me em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações: 
 
a) Em política, aquilo que se chama “chegar a um compromisso” significa na verdade abdicar dos próprios 
princípios. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
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b) A maioria dos políticos não se interessa pelo povo. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1 
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
c) A maioria dos políticos é de confiança. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 

Concorda completamente  ..................................... 1 
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
d) Os políticos são o principal problema em Portugal. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
e) Ter um líder forte no governo é bom para Portugal mesmo que esse líder contorne as regras para fazer as coisas 
avançar.  
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 

f) As decisões políticas mais importantes deviam ser tomadas pelo povo e não pelos políticos. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
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g) A maioria dos políticos só se preocupa com os interesses dos ricos e poderosos. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1 
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
 
Q05. Mantendo a mesma escala, em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações:  
 
a) As minorias deviam adaptar-se aos costumes e tradições de Portugal. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
b) A vontade da maioria devia prevalecer sempre, mesmo sobre os direitos das minorias. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1 
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
c) Em geral, os imigrantes são bons para a economia portuguesa. Chamamos a sua atenção para o facto de imigrantes 
serem estrangeiros a viver em Portugal. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 98 
Não responde [NÃO LER] .................................. 97 
 
d) Em geral, a cultura portuguesa é prejudicada pelos imigrantes. 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1 
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
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e) Os imigrantes aumentam a taxa de criminalidade em Portugal.  
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 4 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
Q06. Algumas pessoas afirmam que as seguintes coisas são importantes para se ser verdadeiramente português. 
Outras afirmam que estas não são importantes. Em que medida pensa que as seguintes coisas são muito importantes, 
razoavelmente importantes, pouco importantes ou nada importantes. para se ser verdadeiramente português: 
 
a) Ter nascido em Portugal. [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito importante .................................................. 1  
Razoavelmente importante .................................... 2  
Pouco importante .................................................. 3  
Nada importante .................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
b) Ter antepassados portugueses. [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito importante .................................................. 1  
Razoavelmente importante .................................... 2  
Pouco importante .................................................. 3  
Nada importante .................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
c) Saber falar português. [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito importante .................................................. 1 
Razoavelmente importante .................................... 2  
Pouco importante .................................................. 3  
Nada importante .................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
d) Seguir os costumes e as tradições portuguesas. [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito importante .................................................. 1  
Razoavelmente importante .................................... 2  
Pouco importante .................................................. 3  
Nada importante .................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
Q07. Até que ponto pensa que certas práticas de corrupção, tais como aceitar subornos, se encontram difundidas 
entre os políticos portugueses: acha que elas se encontram muito difundidas, razoavelmente difundidas, pouco 
difundidas ou nada difundidas? [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito difundidas  .................................................. 1 
Razoavelmente difundidas .................................... 2  
Pouco difundidas ................................................... 3  
Nada difundidas .................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
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Q08. Por favor diga até que ponto concorda ou discorda da seguinte afirmação: "O Governo devia tomar medidas 
para reduzir diferenças nos níveis de rendimento". Diga-me, por favor, se concorda completamente, concorda, não 
concorda nem discorda, discorda ou discorda completamente? 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 3. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Concorda completamente  ..................................... 1  
Concorda  .............................................................. 2  
Não concorda nem discorda .................................. 3  
Discorda  ............................................................... 3 
Discorda completamente ....................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 98 
Não responde [NÃO LER] .................................. 97 
 
Q09. Agora pensando no desempenho geral do governo de António Costa, como avaliaria o trabalho desse governo nos 
últimos quatro anos? Diria que o governo fez um trabalho muito bom, bom, mau ou muito mau? 
[LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito bom ............................................................ 1  
Bom ...................................................................... 2  
Mau ....................................................................... 3  
Muito Mau ............................................................ 4  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
Q10a. Diria que algum dos partidos políticos em Portugal representa as suas opiniões razoavelmente bem? 
[UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Sim  ................................................... 1  
Não ................................................... 5  
Não sabe [NÃO LER] ...................... 8  
Não responde [NÃO LER]  ............. 7  
 
[Se respondeu Não (5), Não sabe (8) ou Não responde (7) passe para a pergunta Q13] 
 
Q10b. Importa-se de me dizer qual é o partido que melhor representa as suas opiniões?  
[NÃO LER A LISTA DOS PARTIDOS. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
A - Aliança ........................................ …………... 1  
BE – Bloco de Esquerda  ...................................... 2 
CDS-PP – Partido Popular .................................... 3  
CHEGA ................................................................ 4 
CDU – (PCP/PEV) ................................................ 12  
PAN – Partido Pessoas-Animais-Natureza ............ 19 
PPD/PSD – Partido Social Democrata  ................. 21 
PS – Partido Socialista  ......................................... 22 
Outro. Qual? _____________________________90 
Não sabe [NÃO LER] ...................... ……………98 
Não responde [NÃO LER]............... ……………97 
 
Q11. Considera que, nos últimos doze meses, a situação da economia portuguesa melhorou muito, melhorou 
ligeiramente, ficou na mesma, piorou ligeiramente, ou piorou muito? 
[MOSTRAR CARTÃO 1. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Melhorou muito  ................................................... 1  
Melhorou ligeiramente .......................................... 2  
Ficou na mesma .................................................... 3  
Piorou Ligeiramente .............................................. 4 
Piorou muito ......................................................... 5   
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
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Q12LH - As questões seguintes têm a ver com as eleições recentes para a Assembleia da República, que ocorreram em 
6 de outubro de 2019 e resultaram na vitória do _________. Quando falamos com as pessoas sobre eleições, ficamos a 
saber que há muitas pessoas que não puderam votar porque estavam doentes, não tiveram tempo ou simplesmente não 
estavam interessadas.  
 
Q12LHa. – Das seguintes frases, qual a que melhor descreve o seu caso? [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Não votou nas eleições legislativas de 2019 porque não pôde.……….…..........1  
Pensou em votar desta vez mas não o fez……………………………………....2  
Normalmente vota mas desta vez não o fez.…………………………………....3  
Votou nas eleições legislativas de 2019.………………………………………..4  
Não sabe [NÃO LER]. ........................ …………………………………...........8  
Não responde [NÃO LER).................. …………………………………...........7  
 
[se respondeu “Não votou nas eleições legislativas de 2019 porque não pôde” (1),“pensou em votar mas não o fez” (2), 
Normalmente vota mas desta vez não o fez (3), Não sabe (8), Não responde (7) passe para a Q15] 
 
Q12LHb. – Importa-se de me dizer em que partido/coligação votou?  
[NÃO LER A LISTA DOS PARTIDOS. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
A - Aliança ........................................ …………... 1  
BE – Bloco de Esquerda  ...................................... 2 
CDS-PP – Partido Popular .................................... 3  
CHEGA ................................................................ 4 
CDU – (PCP/PEV) ................................................ 12  
PAN – Partido Pessoas-Animais-Natureza ............ 19 
PPD/PSD – Partido Social Democrata  ................. 21 
PS – Partido Socialista  ......................................... 22 
Outro. Qual? _____________________________90 
Votou em branco ou votou nulo ............................ 96  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 98 
Não responde [NÃO LER] ……………………...97 
 
Q13 - As eleições legislativas anteriores a estas foram em 2015, em Outubro. Nessas eleições, muita gente não pôde 
votar ou optou por não votar por várias razões, e já passou algum tempo desde essas eleições. 
 
Q13a. Das seguintes frases, qual é a que se aplica melhor ao seu caso? [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Tenho a certeza que não votei nas legislativas de 2015……………………………..…...1 
Não tenho a certeza se votei mas é mais provável que não tenha votado …………...…..2  
Não tenho a certeza se votei mas é mais provável que tenha votado………………...…..3  
Tenho a certeza que votei nas legislativas de 2015……………………………………....4  
Não sabe [NÃO LER] …………………………………………………………………..8  
Não responde [NÃO LER].................. ………………………………………………….7  
 
[se respondeu “Tenho a certeza que não votei nas legislativas de 2015” (1), “Não tenho a certeza se votei mas é mais provável 
que não tenha votado” (2); Não sabe (8), Não responde (7) passe para a Q16a.] 
 
Q13b. Importa-se de me dizer em que partido ou coligação votou nas eleições legislativas de 2015? 
[NÃO LER A LISTA DOS PARTIDOS. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
BE – Bloco de Esquerda  ...................................... 2 
CDS-PP – Partido Popular .................................... 3  
CDU – (PCP/PEV) ................................................ 12  
PAN – Partido Pessoas-Animais-Natureza ............ 19 
PPD/PSD – Partido Social Democrata  ................. 21 
PS – Partido Socialista  ......................................... 22 
Outro. Qual? _____________________________90 
Votou em branco ou votou nulo ............................ 96  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 98 
Não responde [NÃO LER] .............. ……………97 
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Q14a. 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 não faz qualquer diferença quem está no poder e 
CINCO significa que faz uma grande diferença, onde é que se posicionaria a si próprio/a? 
[MOSTRAR CARTÃO 5. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Não faz qualquer diferença quem está no poder………............................1  
…………………………………………………………………………...2  
…………………………………………………………………………...3  
…………………………………………………………………………...4  
Faz uma grande diferença quem está no poder…………………………..5  
Não sabe [NÃO LER] ………………………………………………….8  
Não responde [NÃO LER] …………………………………………….7 
 
Q14b. 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 deste cartão, onde é que se posicionaria a si próprio/a?  
[MOSTRAR CARTÃO 6. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Em quem as pessoas votam não faz qualquer diferença……..…………...1  
……………………………………………………………………………2  
……………………………………………………………………………3  
……………………………………………………………………………4  
Em quem as pessoas votam pode fazer uma grande diferença.…………..5  
Não sabe [NÃO LER] …………………………………………………..8  
Não responde [NÃO LER] ……………………………………………..7  
 
Q15. Gostaria de saber o que pensa de cada um dos nossos partidos políticos ou coligações. 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 …[ROTACIONAR PARTIDOS].  
[MOSTRAR CARTÃO 8 COM ESCALA. UMA SÓ RESPOSTA POR LINHA] 
 

 PARTIDO REGISTAR  
RESPOSTA 

Não Conheço  
 [NÃO LER] 

Não Sabe  
 [NÃO LER] 

Não Responde 
[NÃO LER] 

A Bloco de Esquerda  96 98 97 
B CDS-PP  96 98 97 
C CDU (PCP-PEV)  96 98 97 
D PAN  96 98 97 
E PPD-PSD  96 98 97 
F PS  96 98 97 

 
Q16. Gostaria agora de saber o que pensa de cada um DOS LÍDERES PARTIDÁRIOS QUE CONCORRERAM ÀS 
ÚLTIMAS ELEIÇÕES, 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/a … [ROTACIONAR LÍDERES PARTIDÁRIOS].  
[MOSTRAR CARTÃO 9 COM ESCALA. UMA SÓ RESPOSTA POR LINHA] 
 

 LÍDERES REGISTAR  
RESPOSTA 

Não Conheço  
 [NÃO LER] 

Não Sabe  
 [NÃO LER] 

Não Responde 
[NÃO LER] 

A Catarina Martins  96 98 97 
B Assunção Cristas  96 98 97 
C Jerónimo de Sousa    96 98 97 
D André Silva  96 98 97 
E Rui Rio  96 98 97 
F António Costa   96 98 97 
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Q17. 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? [ROTACIONAR PARTIDOS] 
[MOSTRAR CARTÃO 10 COM ESCALA. UMA SÓ RESPOSTA POR LINHA] 
 

 PARTIDO REGISTAR  
RESPOSTA 

Não Conheço  
 [NÃO LER] 

Não Sabe  
 [NÃO LER] 

Não Responde 
[NÃO LER] 

A Bloco de Esquerda  96 98 97 
B CDS-PP  96 98 97 
C CDU (PCP-PEV)  96 98 97 
D PAN  96 98 97 
E PPD-PSD  96 98 97 
F PS  96 98 97 

 
Q18. E onde é que se posicionaria a si próprio/a numa escala de 0 a 10, onde 0 significa esquerda e 10 significa direita? 
[MOSTRAR DE NOVO CARTÃO 10 COM ESCALA] 
 

O/A PRÓPRIO/A ...................................................  
Não sabe [NÃO LER] .......................................... 98 
Não responde [NÃO LER]……………………....97 
 
Q21. Em geral, diria que está muito satisfeito/a, razoavelmente satisfeito/a, não muito satisfeito/a ou nada satisfeito/a 
com o modo como a democracia funciona em Portugal. 
[LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito satisfeito  .................................................... 1  
Razoavelmente satisfeito ....................................... 2 
Não muito satisfeito .............................................. 4 
Nada satisfeito ....................................................... 5  
Não sabe [NÃO LER]  ......................................... 8 
Não responde [NÃO LER] .................................. 7 
 
Q22a. Considera-se próximo/a de um partido político em particular?  
[UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Sim  ................................................... 1  
Não ................................................... 5  
Não sabe [NÃO LER] ...................... 8  
Não responde [NÃO LER]............... 7  
 
[Se respondeu SIM (1) passe para a P24c] 
 
Q22b. Mas, considera-se um pouco mais próximo/a de um dos partidos políticos do que dos outros?  
[UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Sim  ................................................... 1  
Não ................................................... 5  
Não sabe [NÃO LER] ...................... 8  
Não responde [NÃO LER]............... 7  
 
[Se respondeu Não (5), Não sabe (8) ou Não Responde (7) passe para a Q25] 
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Q22c. – Importa-se de me dizer qual é esse partido?  
[NÃO LER A LISTA DOS PARTIDOS. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
A - Aliança ........................................ …………... 1  
BE – Bloco de Esquerda  ...................................... 2 
CDS-PP – Partido Popular .................................... 3  
CHEGA ................................................................ 4 
CDU – (PCP/PEV) ................................................ 12  
PAN – Partido Pessoas-Animais-Natureza ............ 19 
PPD/PSD – Partido Social Democrata  ................. 21 
PS – Partido Socialista  ......................................... 22 
Outro. Qual? _____________________________90 
Não sabe [NÃO LER] ...................... ……………98 
Não responde [NÃO LER]............... ……………97 
 
[Se respondeu Não sabe (98) ou Não Responde (97) passe para a Q25] 
 
Q22d. Sente-se muito próximo/a desse partido, razoavelmente próximo/a, ou diria que é meramente simpatizante 
desse partido? [LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Muito próximo  ..................................................... 1  
Razoavelmente próximo ........................................ 2  
Meramente simpatizante ....................................... 3  
Não sabe [NÃO LER] .......................................... 8 
Não responde [NÃO LER]................................... 7 
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Variáveis Demográficas  
 
D01. Importa-se de me dizer em que mês e ano nasceu, por favor?  
 

a) Mês_______  Não sabe [NÃO LER]............8  Não responde [NÃO LER]…......7 
b) Ano_______  Não sabe [NÃO LER]............8  Não responde [NÃO LER] ….....7 

 
D03. Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que concluiu? 
[LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Nenhum ........................................................................ 1  
Primário incompleto ...................................................... 2  
Primário completo (4ª classe) ........................................ 3  
Secundário incompleto .................................................. 4  
Secundário completo (antigo 7º/ atual 12º ano) ............. 5  
Superior incompleto  ..................................................... 6  
Superior completo (bacharelato/licenciatura…) ............ 7  
Não sabe [NÃO LER] .................................................. 8 
Não responde [NÃO LER]........................................... 7 
 
D04. Qual é o seu estado civil atual?   
[NÃO LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Casado(a)/ vive em união de facto  ............................... 1  
Viúvo(a) ........................................................................ 2  
Divorciado(a) ou separado(a) ........................................ 3  
Solteiro(a) ..................................................................... 4  
Não sabe [NÃO LER] .................................................. 8 
Não responde [NÃO LER] .......................................... 7 
 
D05. Pode dizer-me se é filiado ou membro de um sindicato? [UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Sim  ...................................................... 1  
Não ...................................................... 2  
Não sabe [NÃO LER] ......................... 8  
Não responde [NÃO LER].................. 7  
 
D06. Vamos agora falar da sua situação face ao trabalho. Qual é a sua situação profissional atual?  
[LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Empregado a tempo inteiro ……………………………..…………………………….…..1  
Empregado a tempo parcial ………………………………..………………………...........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 ou pré-reformado (exceto 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]........................................... ………………………………….97 
 
[Se respondeu “Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar” 9; “Outra situação” 10 ; “Não sabe” 98 ou “Não responde” 97 passe 
para a D06] 
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D07. [NO CASO DE O INQUIRIDO SER ESTUDANTE, FAZER ESTA PERGUNTA EM RELAÇÃO AO 
PRINCIPAL CONTRIBUINTE DO AGREGADO FAMILIAR DO INQUIRIDO] Da maneira mais detalhada possível, 
diga-me por favor, qual é a sua ocupação/atividade profissional principal? Caso esteja atualmente reformado, 
desempregado ou inválido para o trabalho, indique a última profissão principal que desempenhava anteriormente. 
(REGISTAR TUDO O QUE O INQUIRIDO DISSER) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

|__|__|                                                                           CNP – Classificação Nacional das Profissões – 2 dígitos (ISC088) 
[ENTREVISTADOR: NÃO PREENCHER CÓDIGO] 

 
D08. [NO CASO DE O INQUIRIDO SER ESTUDANTE, FAZER ESTA PERGUNTA EM RELAÇÃO AO 
PRINCIPAL CONTRIBUINTE DO AGREGADO FAMILIAR DO INQUIRIDO] Qual o sector em que trabalha (ou 
trabalhava)?  
(MOSTRAR CARTÃO 16. UMA SÓ 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] .................................................. …………8 
Não responde [NÃO LER]................... …………………………7 
 
[Se respondeu 1, 2, 4, 5, 7, 8 passe para a D06] 
 
D09. Qual dos seguintes escalões corresponde ao rendimento do seu agregado familiar (médio, mensal, líquido)?  
[MOSTRAR CARTÃO 18. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
B – Entre 0 a 300 euros ................................................. 1  
G – Entre 301 e 750 euros ............................................. 2  
C – Entre 751 a 1500 Euros .......................................... 3  
L – Entre 1501 a 2500 Euros ........................................ 4  
D – Mais de 2500 Euros ................................................ 5  
Não sabe [NÃO LER] .................................................. 8 
Não responde [NÃO LER]........................................... 7 
 
D10. Qual é a sua religião atualmente?  
[NÃO LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Católico(a)   ........................ 1  
Outra ................................... 2  
Nenhuma ............................. 3 
Não sabe  ............................ 8  
Não responde  ..................... 7  
 
[Se respondeu “Nenhuma”, “Não sabe” ou “Não responde” passe para a D10] 
 
D11 – Diga-me, por favor, com que frequência vai à igreja/local de culto?  
[MOSTRAR CARTÃO 19. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Nunca ……………………………………………………………….1  
Uma vez por ano ............................ …………………………………2  
Duas a 11 vezes por ano ................. …………………………………3  
Uma vez por mês ........................... ………………………..………..4 
Duas ou mais vezes por mês .......... ………………………………....5 
Uma vez por semana/mais do que uma vez por semana …………….6 
Não sabe [NÃO LER] ................... …………………………………8  
Não responde [NÃO LER]............ …………………………………7  
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D12. Portugal é hoje uma sociedade com pessoas de diversas origens. Qual ou quais das seguintes opções considera que 
melhor descrevem a sua pertença ou origem?  
[MOSTRAR CARTÃO 20. ASSINALE TODAS AS RESPOSTAS] 
 
Branca. ………………………………………....…………………...1 
Negra………………………..……….………………………………2 
Cigana. ………………………………….…………………………...3 
Asiática……………………………………………………………….4 
Outra. Qual? ……………………………………….………………...5 
Não me revejo em nenhuma destas opções. [NÃO LER] ……….……6  
Não sabe [NÃO LER] ................ .......................................................8  
Não responde [NÃO LER]................................................................9 
 
D14. Pode dizer-me em que país nasceu? 
[NÃO LER. UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Portugal   ..................................... 1  
Ex-Colónia (Angola, Cabo  
Verde, Goa, Guiné-Bissau, 
Macau, Moçambique, São  
Tomé) .......................................... 2  
Brasil ........................................... 3  
Noutro país .................................. 4  
Não sabe [NÃO LER] ................ 8  
Não responde [NÃO LER]......... 7  
 
D15. O seu pai ou a sua mãe nasceram fora de Portugal?  
[UMA SÓ RESPOSTA- NÃO LER] 
 
Sim, ambos   ................................ 1  
Sim, apenas um deles .................. 2 
Não, nenhum deles ...................... 5  
Não sabe [NÃO LER] ................ 8  
Não responde [NÃO LER]......... 7  
 
D16. Fala-se predominantemente português em sua casa? [UMA SÓ RESPOSTA] 
 
Sim   ............................................ 1 
Não ............................................. 5  
Não sabe [NÃO LER] ................ 8  
Não responde [NÃO LER]......... 7  
 
E17/E18– Distrito de Residência: 
 
_____________________________________________________ 
 
E19 – 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 
 
D20. Contando consigo, quantas pessoas vivem em sua casa (excluindo empregadas (os) domésticas (os) pagos e 
inquilinos)?  
 
|__|__| N.º EXACTO DE PESSOAS NO AGREGADO FAMILIAR 
 
Chegámos ao final deste questionário. Uma vez mais agradeço a sua colaboração e o tempo que 
nos dispensou. Em nome do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e da GfK 
Portugal, desejo-lhe muito bom (boa) dia/ tarde/ noite. 
 
 
 


