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Bom dia / Boa tarde. O meu nome é …. Sou entrevistador(a) da …Gostaria de lhe colocar algumas questões
sobre a sua opinião em relação a diversos assuntos. O seu lar foi seleccionado a partir de um processo aleatório
de amostragem, quer dizer ao acaso como na lotaria. A sua colaboração é muito importante para compreender
o que pessoas de diferentes países da Europa acreditam e desejam na vida.
Todas as respostas são confidenciais, não havendo respostas certas ou erradas.
Hora do início da entrevista:
Horas

Minutos

GOSTARIA DE COMEÇAR POR LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE A SUA VIDA EM
GERAL, AS SUAS ACTIVIDADES DE LAZER E O SEU TRABALHO.
MOSTRAR CARTÃO 1

Q1

Q2

Diga, por favor, a importância que atribui a cada um dos seguintes aspectos na sua vida.
muito importante

importante

pouco
importante

nada
importante

NS (não
sabe)

NR (não
responde)

v1

Trabalho

1

2

3

4

8

9

v2

Família

1

2

3

4

8

9

v3

Amigos e conhecidos

1

2

3

4

8

9

v4

Tempos livres

1

2

3

4

8

9

v5

Política

1

2

3

4

8

9

v6

Religião

1

2

3

4

8

9

Quando está com pessoas amigas, com que frequência discute assuntos políticos: frequentemente,
raramente ou nunca?
1 – frequentemente
2 – raramente
(v7)
3 – nunca
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 3
Q3

Considerando todos os aspectos da sua vida diria que é muito feliz, feliz, pouco feliz ou nada feliz?
1 – muito feliz
(v8)
2 – feliz
3 – pouco feliz
4 – nada feliz
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 4
Q4

Em termos gerais, como caracterizaria o seu estado de saúde actual?
1 – Muito bom
2 – Bom
3 – Razoável
4 – Mau
5 – Muito mau
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

Mostrar cartão 5
Q5

Da seguinte lista de organizações e actividades voluntárias diga:
a) Aquela(s) a que pertence?

2

(v9)
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INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: Resposta multipla - assinalar todas as respostas
mencionadas
b) Aquela(s) para que trabalha, actualmente, como voluntário(a) / não pago

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: Resposta multipla - assinalar todas as respostas
mencionadas
(a)

(b)

NS
NR
não
mencionado
(não (não
mencionado
sabe) responde)

mencionado

NS
NR
não
(não
(não
mencionado
sabe) responde)

A Serviços sociais para idosos, deficientes ou
pessoas incapacitadas

v10

1

2

8

9

v28

1

2

8

9

B Organizações religiosas ou ligadas à Igreja

v11

1

2

8

9

v29

1

2

8

9

C Educação, artes, música ou actividades culturais v12

1

2

8

9

v30

1

2

8

9

D Sindicato

v13

1

2

8

9

v31

1

2

8

9

E Partidos ou grupos políticos

v14

1

2

8

9

v32

1

2

8

9

F Acções comunitárias locais de apoio à pobreza,
v15
ao emprego, ao alojamento, à igualdade racial

1

2

8

9

v33

1

2

8

9

G Desenvolvimento do Terceiro Mundo ou
Direitos Humanos

v16

1

2

8

9

v34

1

2

8

9

H Património, ambiente, ecologia, direitos dos
animais

v17

1

2

8

9

v35

1

2

8

9

I Associações profissionais

v18

1

2

8

9

v36

1

2

8

9

J Trabalho com/para jovens (por ex., escuteiros,
guias, clubes de jovens, etc)

v19

1

2

8

9

v37

1

2

8

9

K Desporto e recreio

v20

1

2

8

9

v38

1

2

8

9

L Grupos femininos

v21

1

2

8

9

v39

1

2

8

9

M Movimentos para a Paz

v22

1

2

8

9

v40

1

2

8

9

N Organizações voluntárias para promover a
Saúde

v23

1

2

8

9

v41

1

2

8

9

O Outros grupos

v24

1

2

8

9

v42

1

2

8

9

v25

1

2

8

9

v43

1

2

8

9

Nenhum (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 6 – ASSINALAR UMA RESPOSTA PARA CADA
Q6

v46
v47
v48
v49
v50
v51
v52
v53
v54
v55
v56
v57
v58
v59
v60

Dos grupos de pessoas que se apresentam na seguinte lista, diga, por favor, aqueles que não gostaria de
ter como vizinhos.
NR (não
não
NS (não sabe)
mencionado
responde)
mencionado
A Pessoas com passado criminal
1
2
8
9
B Pessoas de outra raça
1
2
8
9
C Extremistas de esquerda
1
2
8
9
D Alcoólicos
1
2
8
9
E Extremistas de direita
1
2
8
9
F Famílias numerosas
1
2
8
9
G Pessoas desequilibradas
1
2
8
9
H Muçulmanos
1
2
8
9
I Trabalhadores imigrantes
1
2
8
9
J Pessoas com SIDA
1
2
8
9
K Toxicodependentes
1
2
8
9
L Homossexuais
1
2
8
9
M Judeus
1
2
8
9
N Ciganos
1
2
8
9
O Cristãos
1
2
8
9
3
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Q7

De uma forma geral, acha que se pode confiar na maioria das pessoas ou, pelo contrário, acha que todo o
cuidado é pouco?
1 – Pode-se confiar na maioria das pessoas
(v62)
2 – Todo o cuidado é pouco
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 8
Q8

Utilizando este cartão, diga em que medida acha que a maior parte das pessoas tentam aproveitar-se de
si sempre que podem, ou pensa que são honestas? Como situaria a sua perspectiva nesta escala?
(v63)

Tentam aproveitar-se de
mim

São honestas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
88
99

MOSTRAR CARTÃO 9
Q9

Acha que, na maior parte das vezes, as pessoas estão preocupadas com elas próprias ou acha que tentam
ajudar os outros? Utilize por favor este cartão.
(v64)
As pessoas estão
As pessoas tentam
NS
NR
sobretudo preocupadas
ajudar os outros
(não
(não
com elas próprias
sabe) responde)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
88
99

MOSTRAR CARTÃO 10
Q10

Algumas pessoas sentem que têm total liberdade de escolha e capacidade de controlo sobre as suas vidas,
outras sentem que as suas acções não tem qualquer efeito sobre aquilo que lhes acontece. Utilizando a
seguinte escala, diga, por favor, qual o grau de liberdade de escolha e capacidade de controlo que sente
ter sobre aquilo que lhe acontece na vida.
(v65)

Nenhum

Muitíssimo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
88
99

MOSTRAR CARTÃO 11
Q11

Considerando todos os aspectos da sua vida, qual o grau de satisfação que sente actualmente? Utilize,
por favor, o seguinte cartão.
(v66)

Insatisfeito

satisfeito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NS
(não
sabe)
88

NR
(não
responde)
99

Mostrar Cartão 12
Q12

Várias razões podem explicar porque é que algumas pessoas em Portugal vivem com dificuldades
económicas. Das quatro que a seguir se apresentam, diga qual a razão que, pessoalmente, considera mais
importante.

4
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INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: ASSINALAR UMA RESPOSTA (Q12)
Q13

E qual a segunda mais importante?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: Assinalar uma resposta (Q13)
Q12

Q13

(v67)

(v68)

mais importante

A porque não têm sorte

1

B porque são preguiçosos ou não têm força de
vontade

2

C porque a sociedade é injusta

3

D porque é uma consequência inevitável do
progresso

4

nenhuma destas (espontâneo)

5

NS
NR (não
(não
responde)
sabe)

8

9

8

9

8

9

8

9

8

9

segunda mais
importante

NS (não sabe)

NR (não
responde)

1

8

9

8

9

8

9

8

9

8

9

2
3
4
5

MOSTRAR CARTÃO 14 – ASSINALAR TODOS OS
ASPECTOS MENCIONADOS
Q14

Seguidamente apresentamos alguns aspectos que as pessoas consideram importantes no trabalho. Diga,
por favor, quais os aspectos que, pessoalmente, considera importantes no trabalho.
mencionado

não
mencionado

NS (não
sabe)

NR (não
responde)

v69 A Ser bem pago

1

2

8

9

v70 B Ter um bom ambiente de trabalho com os colegas

1

2

8

9

v71 C Não ser muito pressionado

1

2

8

9

v72 D Um emprego seguro/estável

1

2

8

9

v73 E Um bom horário

1

2

8

9

v74 F Possibilidade de ter iniciativa

1

2

8

9

v75 G Um trabalho útil à sociedade

1

2

8

9

v76 H Bons períodos de férias

1

2

8

9

v77 I Possibilidade de contactar com pessoas

1

2

8

9

1

2

8

9

v79 K Um trabalho com responsabilidade(s)

1

2

8

9

v80 L Um trabalho interessante

1

2

8

9

v81 M Um trabalho em que possa usar as suas capacidades

1

2

8

9

v82 N Aquisição de novas competências

1

2

8

9

v83 O Articulação com a vida familiar

1

2

8

9

v84 P Participação em decisões importantes

1

2

8

9

v85 Q Igualdade de tratamento no local de trabalho

1

2

8

9

1

2

8

9

v78 J

v86

Um trabalho em que sinta que pode realizar alguma
coisa

nenhum destes (espontâneo)

5
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Q15

Actualmente está empregado?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: INCLUIR TRABALHADORES POR CONTA PRÓPRIA!
1 – sim
2 – não --------------------------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q18
8 – não sabe (espontâneo) ----------------------------------------------> PASSAR PARA A Q18
9 – não responde (espontâneo) ----------------------------------------> PASSAR PARA A Q18

(v89)

MOSTRAR CARTÃO 16
Q16

Considerando todos os aspectos da sua actividade profissional, qual o grau de satisfação que sente?
(v90)

insatisfeito

satisfeito

NS
(não sabe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

NR
(não
responde)
99

NAP
(não se aplica)
77

MOSTRAR CARTÃO 17
Q17

Utilizando a seguinte escala, diga, por favor, qual o grau de liberdade que sente que tem para tomar
decisões no seu trabalho.
(v91)

nenhum

Muito

NS
NR
(não sabe) (não responde)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

88

NAP
(não se
aplica)
77

99

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: PERGUNTAR A TODOS

MOSTRAR CARTÃO 18
Q18

Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações.

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: LER UMA A UMA E ASSINALAR UMA RESPOSTA PARA CADA
AFIRMAÇÃO

concordo
concordo
totalmente

nem
concordo
nem
discordo

discordo

discordo
totalmente

NS
(não
sabe)

NR
(não
responde)

v92

As pessoas têm que trabalhar para
desenvolver plenamente as suas aptidões.

1

2

3

4

5

8

9

v93

É humilhante receber dinheiro sem ter
trabalhado para isso

1

2

3

4

5

8

9

v94

As pessoas que não trabalham ficam
preguiçosas

1

2

3

4

5

8

9

v95 Trabalhar é um dever para com a sociedade

1

2

3

4

5

8

9

O trabalho devia ser sempre o mais
v96 importante, mesmo que isso significasse
menos tempo livre

1

2

3

4

5

8

9

6
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MOSTRAR CARTÃO 19 – LER UM ITEM DE CADA VEZ E ASSINALAR A RESPECTIVA RESPOSTA
Q19

Vou agora referir-lhe alguns aspectos que as pessoas podem considerar importantes na ocupação dos
tempos de lazer. Diga-me, por favor, em que medida cada um deles é importante para si.

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: DEFINIR TEMPO DE LAZER COMO AQUELE QUE NÃO É PASSADO
NA PROFISSÃO NEM NAS TAREFAS DOMÉSTICAS

v97
v98
v99
v100

Conviver com pessoas simpáticas
Descontrair
Fazer o que me apetece
Aprender coisas novas

Muito
importante

Bastante
importante

1
1
1
1

2
2
2
2

Pouco
Nada importante
importante
3
3
3
3

4
4
4
4

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
8
9
8
9
8
9
8
9

MOSTRAR CARTÃO 20
Q20

As pessoas têm diferentes opiniões sobre cumprir ordens no local de trabalho. Algumas pessoas acham
que devemos cumprir as ordens dos nossos superiores mesmo quando não concordamos com elas.
Outras acham que só devemos cumprir as ordens quando estamos convencidos de que são correctas.
Qual destas duas opiniões se aproxima mais da sua?
1 – Temos que cumprir as ordens em quaisquer circunstâncias................... [A]
(v101)
2 – Devemos cumprir as ordens quando estamos convencidos de que elas são correctas............................[B]
3 – Depende ..................................................................................................[C]
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 21 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q21

Em que medida concorda ou discorda com cada umas das seguintes afirmações?
concordo

discordo

nem concordo
nem discordo
(espontâneo)

NS (não
sabe)

NR (não
responde)

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

Quando os empregos são poucos devia-se dar
v102 prioridade aos portugueses em relação aos
imigrantes
v103

Quando os empregos são poucos os homens têm
mais direito ao trabalho do que as mulheres

VOU AGORA COLOCAR-LHE ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O SIGNIFICADO E SENTIDO DA VIDA
MOSTRAR CARTÃO 22 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q22

Estão aqui três afirmações que as pessoas algumas vezes usam quando discutem sobre o bem e o mal.
Com qual das afirmações está mais de acordo?
A: Há forma de sabermos, com toda a clareza e segurança, onde está o bem e o mal. E isso aplica-se a todas as
pessoas quaisquer que sejam as circunstâncias
B: Há forma de sabermos, com toda a clareza e segurança, onde está o bem e o mal. Contudo, um desvio destas
orientações sobre o bem e o mal é, por vezes justificado em circunstâncias especiais.
C: Não há meios seguros para sabermos onde está o bem e o mal. O bem e o mal dependem das circunstâncias de cada
momento
1 – Concorda com a afirmação A
(v104)
2 – Concorda com a afirmação B
3 – Concorda com a afirmação C
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

Q23

Pertence a alguma religiao?
1 – sim
2 – não --------------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q24
8 – não sabe (espontâneo) ----------------------------------------- > PASSAR PARA A Q24
9 – não responde (espontâneo) -----------------------------------> PASSAR PARA A Q24
7

(v105)
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MOSTRAR CARTÃO 23a
Q23a Qual?
1 – Católica ................................................................................................................... [A]
2 – Protestante ............................................................................................................... [B]
3 – Islâmica ................................................................................................................... [C]
4 – Hindu....................................................................................................................... [D]
5 – Judaica......................................................................................................................[E]
16 – Outra, especifique (Escreva): ..................................................................................
88 – não sabe (espontâneo)
99 – não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v106)

(v106a)

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO RESPONDEU QUE PERTENCE A UMA
RELIGIÃO (Q23=1), PERGUNTAR:
Q24

Alguma vez pertenceu a outra religião?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO NÃO É ACTUALMENTE MEMBRO (Q23=2),
PERGUNTAR:
E no passado, já pertenceu a uma religião?
1 – sim
2 – não --------------------------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q25
8 – não sabe (espontâneo) ----------------------------------------------> PASSAR PARA A Q25
9 – não responde (espontâneo) ----------------------------------------> PASSAR PARA A Q25

(v107)

MOSTRAR CARTÃO 24A – ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q24a Qual?
1 – Católica ................................................................................................................... [A]
2 – Protestante ............................................................................................................... [B]
3 – Islâmica ................................................................................................................... [C]
4 – Hindu....................................................................................................................... [D]
5 – Judaica......................................................................................................................[E]
16 – Outra, especifique (ESCREVA):...............................................................................
88 – não sabe (espontâneo)
99 – não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v108)

(v108a)

PERGUNTAR A TODOS

MOSTRAR CARTÃO 25 – LER UMA DE CADA VEZ – ASSINALAR APENAS UMA
RESPOSTA
Q25

Sem contar com casamentos, funerais e baptizados, com que frequência vai, actualmente, à Igreja?
1 – mais de uma vez por semana
(v109)
2 – uma vez por semana
3 – uma vez por mês
4 – Apenas nos dias religiosos / festivos
5 – uma vez por ano
6 – muito raramente
7 – nunca ou quase nunca
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

8
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MOSTRAR CARTÃO 26 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q26

E quando tinha 12 anos, com que frequência é que ia à Igreja sem contar com casamentos, funerais e
baptizados?
1 – mais de uma vez por semana
(v110)
2 – uma vez por semana
3 – uma vez por mês
4 – Apenas nos dias religiosos / festivos
5 – uma vez por ano
6 – muito raramente
7 – nunca ou quase nunca
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

Q27

Acha que é importante realizar uma celebração religiosa para cada um dos seguintes acontecimentos?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA
RESPOSTA POR LINHA

v111

Nascimento

1

2

8

NR (não
responde)
9

v112

Casamento

1

2

8

9

v113

Morte

1

2

8

9

Q28

sim

não

NS (não sabe)

Independentemente de ir ou não à Igreja, diria que é...

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: LER UM ITEM DE CADA VEZ – ASSINALAR APENAS
UMA RESPOSTA
1 – uma pessoa religiosa
2 – uma pessoa não religiosa
3 – um ateu convicto
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v114)

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: PARA OS QUE TÊM UMA RELIGIÃO DIZER A SUA
IGREJA/COMUNIDADE RELIGIOSA; (SE Q23=1)
Q29

De um modo geral, pensa que a sua igreja, no seu país, fornece respostas convincentes a cada um dos
seguintes aspectos?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: PARA OS QUE NÃO TÊM RELIGIÃO DIZER AS
IGREJAS. (SE Q23=2)
De um modo geral, pensa que a(s) igreja(s), no seu país, fornece(m) respostas convincentes a cada um
dos seguintes aspectos?
INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR
LINHA

v115

Os problemas morais e as necessidades do indivíduo

1

2

NS (não
sabe)
8

v116

Os problemas da vida familiar

1

2

8

9

v117

As necessidades espirituais das pessoas

1

2

8

9

v118

Os problemas sociais com que o nosso país se defronta

1

2

8

9

9

sim

não

NR (não
responde)
9
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Q30

Diga, por favor se acredita ou não:

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR
LINHA
sim

não

NS (não
sabe)

NR (não
responde)

v119

Em Deus

1

2

8

9

v120

Na vida depois da morte

1

2

8

9

v121

No Inferno

1

2

8

9

v122

No Céu

1

2

8

9

v123

No pecado

1

2

8

9

Q31

Acredita na reincarnação, ou seja, que nós vivemos mais do que uma vez?
1 – sim
2 – não
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v124)

MOSTRAR CARTÃO 32 – LER UMA DE CADA VEZ – ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q32

Qual das seguintes afirmações corresponde melhor às suas crenças?
1 – Existe um Deus ....................................................................................................... [A]
2 – Existe uma espécie de espírito ou força viva........................................................... [B]
3 – Não sei realmente o que pensar............................................................................... [C]
4 – No fundo, penso que não existe nenhum espírito absoluto, Deus ou força viva ..... [D]
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v125)

MOSTRAR CARTÃO 33
Q33

Numa escala de 1 a 5, em que 1 significa ‘nada’ e 5 significa ‘muito’, diga por favor em que medida a
seguinte frase se aplica a si.
Tenho uma maneira pessoal de me relacionar com o Divino, sem precisar de ir a locais de culto ou
serviços religiosos
(v126)

Nada
1

Muito
2

3

4

NS
(não sabe)
8

5

NR
(não responde)
9

MOSTRAR CARTÃO 34
Q34

Independentemente de se considerar uma pessoa religiosa ou não, até que ponto acha que é uma pessoa
espiritual – isto é, em que medida sente interesse pelo sagrado ou pelo sobrenatural?
1 – muito interesse
(v127)
2 – algum interesse
3 – pouco interesse
4 – nenhum interesse
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

10
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MOSTRAR CARTÃO 35 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA
RESPOSTA
Q35

Seguidamente, vou ler-lhe algumas opiniões que é comum ouvirmos. Por favor, diga a que melhor
corresponde ao seu ponto de vista
1 – Só existe uma religião verdadeira
(v128)
2 – Só existe uma religião verdadeira, mas há outras que também defendem algumas
verdades básicas
3 – Não existe uma religião verdadeira; todas as grandes religiões do mundo defendem algumas
verdades básicas
4 – Nenhuma das grandes religiões oferece qualquer tipo de verdade
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 36
Q36

Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa nenhuma importância e 10 muita importância, indique,
por favor, qual a importância que Deus tem na sua vida
(v129)

nada importante

muito importante

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q37

Q38

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88
99

Pessoalmente, acha que a religião lhe dá conforto e força?
1 – sim
2 – não
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v130)

Costuma dedicar alguns momentos à oração, à meditação, à contemplação ou a algo semelhante?
1 – sim
(v131)
2 – não
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 39 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q39

Sem contar com as cerimónias religiosas, com que frequência é que reza?
1 – todos os dias
2 – mais de uma vez por semana
3 – uma vez por semana
4 – pelo menos uma vez por mês
5 – várias vezes por ano
6 – com menos frequência
7 – nunca
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v132)

MOSTRAR CARTÃO 40
Q40

Acredita que os amuletos protegem ou dão sorte?
(v133)

não acredito
1 2

acredito totalmente
3

4

5

6

7

8

9 10

11

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88
99
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MOSTRAR CARTÃO 41 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA POR
LINHA!
Q41

Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações
nem
NS
NR
discordo
concordo
concordo
discordo
concordo
(não
(não
totalmente
totalmente
nem
sabe) responde)
discordo
v134 Os políticos que não crêem em Deus
1
2
3
4
5
8
9
não deviam ocupar cargos públicos
v135 As autoridades religiosas não devem
1
2
3
4
5
8
9
influenciar as decisões dos Governantes

AS QUESTÕES QUE SE SEGUEM SÃO SOBRE FAMÍLIA E CASAMENTO
MOSTRAR CARTÃO 42 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA POR LINHA!
Q42

Seguidamente apresentamos uma lista com uma série de aspectos que muitas pessoas acham importantes
para garantir um casamento feliz. Diga, por favor, se acha cada um deles muito importante, importante
ou nada importante para manter a felicidade no casamento.
NS
NR
muito
bastante
pouco
(não
(não
importante importante importante
sabe) responde)
v136 A Fidelidade
1
2
3
8
9
v137 B Um rendimento adequado

1

2

3

8

9

v138 C Ter as mesmas origens sociais

1

2

3

8

9

v139 D Partilhar as mesmas crenças religiosas

1

2

3

8

9

v140 E Ter uma boa habitação

1

2

3

8

9

v141 F Ter as mesmas opiniões políticas

1

2

3

8

9

v142 G Viver separados dos sogros

1

2

3

8

9

v143 H Ter satisfação na relação sexual

1

2

3

8

9

v144 I Partilhar as tarefas domésticas

1

2

3

8

9

v145 J Ter filhos

1

2

3

8

9

v146 K

Estar disposto a conversar sempre que haja problemas
no casal

1

2

3

8

9

v147 L

Ter tempo disponível para estar com os seus amigos e
dedicar-se aos seus passatempos e actividades

1

2

3

8

9

Q43

Se lhe disserem que uma criança só pode ser feliz se crescer num lar com um pai e uma mãe, tende a
concordar ou a discordar?
1 – tende a concordar
2 – tende a discordar
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

Q44

(v148)

Com qual das seguintes frases está de acordo?
1 – Uma mulher precisa de ter filhos para se sentir realizada
2 – Uma mulher não precisa de ter filhos para se sentir realizada
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

Q45

(v149)

Concorda ou não com a seguinte afirmação: O casamento é uma instituição antiquada
1 – Sim
2 – Não
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v150)

12

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

Q46

Acha bem ou mal que uma mulher deseje um filho sem querer ter uma relação estável com um homem?
1 – acha bem
(v151)
2 – acha mal
3 – depende (espontâneo)
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 47 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR
LINHA
Q47

v152
v153

v154
v155
v156
v157
v158

Em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações
nem
concordo
concordo
concordo
nem
totalmente
discordo
Um homem só se sente realizado se
1
2
3
tiver filhos
Para que uma pessoa seja feliz precisa
1
2
3
ter um casamento ou uma relação
estável
Os casais homossexuais deviam ter a
1
2
3
possibilidade de adoptar crianças
Não faz mal duas pessoas viverem
1
2
3
juntas, sem quererem casar
Ter filhos é um dever para com a
1
2
3
sociedade
Compete a cada um decidir se há-de ter
1
2
3
filhos ou não
Quando um dos pais adoece gravemente
ou fica incapacitado, o dever de tomar
1
2
3
conta dele(a) é sobretudo dos filhos
adultos.

discordo

NS
NR
discordo
(não
(não
totalmente
sabe) responde)

4

5

8

9

4

5

8

9

4

5

8

9

4

5

8

9

4

5

8

9

4

5

8

9

4

5

8

9

MOSTRAR CARTÃO 48 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q48

Hoje em dia fala-se da mudança de papéis/funções entre homens e mulheres. Diga-me, por favor, se
concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações
concordo
concordo
totalmente

discordo

NS
NR
discordo
(não
(não
totalmente
sabe) responde)

v159 Uma mãe que trabalha fora de casa pode ter uma

v160
v161
v162
v163
v164
v165
v166

relação tão carinhosa e sólida com os seus filhos
como uma mãe que não trabalha fora de casa
Uma criança pequena (até ir para a escola) pode
sofrer se a mãe trabalhar fora de casa
Está certo que a mulher trabalhe, mas o que a
maior parte das mulheres realmente quer é um lar e
filhos
Ser dona de casa/doméstica é tão compensador
como ter um emprego
A melhor maneira de a mulher ser independente é
ter um emprego
Marido e mulher devem ambos contribuir para o
rendimento do agregado familiar
De uma forma geral, os pais são capazes de cuidar
dos filhos tão bem como as mães
Os homens deviam ter tantas responsabilidades
como as mulheres em relação à casa e aos filhos
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1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9
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MOSTRAR CARTÃO 49 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q49
A:
B:

Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião?
Devemos sempre amar e respeitar o pai e a mãe, independentemente das suas qualidades e defeitos
Só devemos amar e respeitar o pai e a mãe se o seu comportamento e atitudes forem merecedores disso
1 – Tende a concordar com a afirmação A
2 – Tende a concordar com a afirmação B
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v167)

MOSTRAR CARTÃO 50 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q50

Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião

(v168)

1 – É dever dos pais fazerem o melhor pelos filhos, mesmo que seja à custa
do seu próprio bem-estar......................................................................................... [A]
2 – Os pais têm a sua própria vida e não devem ser obrigados a sacrificar o
seu bem-estar por causa dos filhos.......................................................................... [B]
3 – nenhuma delas (espontâneo)
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)
MOSTRAR CARTÃO 51 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q51

Qual das seguintes afirmações traduz melhor a sua opinião sobre as responsabilidades que cabem aos
filhos adultos quando os pais necessitam de cuidados continuados?
1 – Os filhos adultos têm o dever de prestar cuidados continuados aos pais,
mesmo que seja à custa do seu próprio bem-estar .................................................. [A]
(v169)
2 – Os filhos adultos têm a sua própria vida para viver e não devem sacrificar o
seu bem-estar pessoal por causa dos pais................................................................ [B]
3 – Nenhuma (espontâneo)
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 52
Q52

Da seguinte lista fazem parte uma série de qualidades que podem ser ensinadas às crianças em casa.
Diga quais as que considera particularmente importantes.

ENTREVISTADOR: ACEITAR NO MÁXIMO 5 RESPOSTAS
NS (não NR (não
sabe) responde)
8
9

mencionado

não mencionado

v170 A Ter boas maneiras

1

2

v171 B Ser independente

1

2

8

9

v172 C Ser trabalhador

1

2

8

9

v173 D Sentido de responsabilidade

1

2

8

9

v174 E Ter imaginação

1

2

8

9

v175 F Ser tolerante e respeitar os outros

1

2

8

9

v176 G Ser poupado com o dinheiro e as coisas

1

2

8

9

v177 H Ser determinado e perseverante

1

2

8

9

v178 I Ter fé religiosa

1

2

8

9

v179 J Não ser egoísta

1

2

8

9

v180 K Ser obediente

1

2

8

9
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v181

Nenhuma (espontâneo)

1

2

8

9

MOSTRAR CARTÃO 53 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q53

Aprova ou desaprova o aborto nas seguintes circunstâncias
aprova

desaprova

v184

Quando a mulher não é casada

1

2

v185

Quando o casal não quer ter mais filhos

1

2

NS (não NR (não
sabe) responde)
8
9
8

9

VOU DE SEGUIDA COLOCAR-LHE ALGUMAS QUESTÕES SOBRE ALGUNS ASSUNTOS ACTUAIS
MOSTRAR CARTÃO 54
Q54

Qual o seu interesse pela política?
1 – muito interesse
2 – algum interesse
3 – pouco interesse
4 – nenhum interesse
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v186)

MOSTRAR CARTÃO 55 – LER UMA DE CADA VEZ – ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA POR
LINHA
Q55

Para cada uma das diferentes formas de acção política que a seguir lhe vou ler, gostava que me dissesse
se alguma vez fez, se não fez, mas admite fazer ou se não fez e não admite fazer em qualquer
circunstância.
sim, já fez

não fez, mas
admite fazer

não fez e não admite
fazer

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

v190 Participar em greves não legais

1

2

3

8

9

v191 Ocupar edifícios ou fábricas

1

2

3

8

9

v187

Assinar uma petição ou um
abaixo-assinado

v188 Participar em boicotes
v189

Participar em manifestações
legais

NS (não NR (não
sabe) responde)

MOSTRAR CARTÃO 56 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q56

Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião

A. Acho que a liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse que escolher entre as duas, escolheria a
liberdade, ou seja, cada um poder viver em liberdade e desenvolver-se à vontade.
B. A liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse que escolher entre as duas, escolheria a igualdade, ou
seja, que ninguém seja desfavorecido e que as diferenças entre as classes sociais não sejam tão acentuadas.
1 – concorda com a afirmação A
(v192)
2 – concorda com a afirmação B
3 – não concorda com nenhuma (espontâneo)
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)
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MOSTRAR CARTÃO 57
Q57

Em política as pessoas falam de esquerda e direita. Como se situaria, quanto às suas posições políticas,
nesta escala em que 1 representa a posição mais à esquerda e 10 a posição mais à direita?
(v193)

esquerda
1

direita
2

3

4

5

6

7

8

9

10

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88
99

MOSTRAR CARTÃO 58 – LER UMA DE CADA VEZ
Q58

Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes questões. Como é que se
posicionaria face a cada um delas.

A.

(v194)

As pessoas devem ser as
principais responsáveis
por assegurar a sua
sobrevivência
1 2

3

4

5

6

7

8

O Estado deve ser o
NS
NR
principal responsável em (não sabe) (não responde)
assegurar a sobrevivência
de todos
9 10
88
99

B.
(v195)

Os desempregados
deviam aceitar qualquer
emprego ou então
perder o subsídio de
desemprego
1 2

Os desempregados
deviam ter o direito de
recusar um emprego que
não querem
3

4

5

6

7

8

9 10

NS
NR
(não sabe) (não responde)

88

99

C.

(v196)

A competição é uma
coisa boa. Estimula as
pessoas a trabalhar mais
e a desenvolver novas
ideias
1 2

A competição é uma
coisa má. As pessoas
NS
NR
acabam por revelar o pior (não sabe) (não responde)
que há nelas
3

4

5

6

7

8

9 10

88

99

D.

(v197)

O Estado devia dar mais
liberdade de acção às
empresas
1 2

O Estado devia controlar
NS
NR
mais as empresas
(não sabe) (não responde)
3

4

5

6

7

8

9 10

8

Deveria haver mais
incentivos para
recompensar o esforço
individual
9 10

88

99

E.

(v198)

Os salários deveriam ser
tanto quanto possível
iguais
1 2

3

4

5

6

7

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88

99

F.
A propriedade privada
na indústria e nos
negócios devia
aumentar
1 2

(v199)

A propriedade do Estado
na indústria e nos
NS
NR
negócios devia aumentar (não sabe) (não responde)
3

4

5

6

7

8

9 10
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99
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MOSTRAR CARTÃO 59 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q59

Neste cartão, encontram-se algumas opiniões sobre a sociedade em que vivemos. Por favor, indique
aquela que melhor corresponde à sua opinião.
(v200)

1 – A nossa sociedade deve ser radicalmente mudada através de acções
revolucionárias ..................................................................................................... [A]
2 – A nossa sociedade deve ser mudada com base em reformas graduais .................... [B]
3 – A nossa sociedade deve ser mantida como está ...................................................... [C]
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)
MOSTRAR CARTÃO 60 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA PARA
Q60
Q60

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?

MANTER CARTÃO 60 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA PARA Q61
Q61

E qual seria o segundo mais importante

Q60 (v201)

Q61 (v202)

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
8
9

primeira
escolha

segunda
escolha
1

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
8
9

A Manter a ordem no país

1

B Dar aos cidadãos maior capacidade de
participação nas decisões importantes do
Governo

2

8

9

2

8

9

C Combater o aumento dos preços

3

8

9

3

8

9

D Defender a liberdade de expressão

4

8

9

4

8

9

MOSTRAR CARTÃO 62 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA POR LINHA!
Q62

Tenho aqui uma lista de mudanças que podem vir a ocorrer num futuro próximo no nosso modo de vida.
Diga, para cada uma delas se acha que isso seria uma coisa boa, indiferente ou má.
NS
NR
bom
mau
indiferente
(não
(não
sabe) responde)
v203 Menos importância ao dinheiro e aos bens materiais
1
2
3
8
9
v204 Mais respeito pela autoridade

1

2

3

8

9

MOSTRAR CARTÃO 63 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA
RESPOSTA POR LINHA!
Q63 Das seguintes instituições, diga, por favor, qual o grau de confiança que lhe inspira cada uma
delas
muita
alguma
pouca
nenhuma
confiança confiança confiança confiança

NR
NS
(não
(não
respo
sabe)
nde)
8
9

v205 a igreja

1

2

3

4

v206 as forças armadas

1

2

3

4

8

9

v207 o sistema educativo

1

2

3

4

8

9

v208 a comunicação social/imprensa

1

2

3

4

8

9

v209 os sindicatos

1

2

3

4

8

9
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v210 a polícia

1

2

3

4

8

9

v211 o parlamento

1

2

3

4

8

9

v212 a administração pública

1

2

3

4

8

9

v213 o sistema de segurança social

1

2

3

4

8

9

v214 a união europeia

1

2

3

4

8

9

v215 a NATO

1

2

3

4

8

9

v216 a organização das nações unidas (ONU)

1

2

3

4

8

9

v217 o sistema nacional de saúde

1

2

3

4

8

9

v218 o sistema judicial/os tribunais

1

2

3

4

8

9

v219 as grandes empresas

1

2

3

4

8

9

v220 as organizações ambientalistas

1

2

3

4

8

9

v221 os partidos políticos

1

2

3

4

8

9

v222 o governo

1

2

3

4

8

9

MOSTRAR CARTÃO 64

Q64 De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação com o modo como a democracia tem
evoluído em Portugal?
1 – muito satisfeito
2 – satisfeito
3 – pouco satisfeito
4 – nada satisfeito
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

(v223)

MOSTRAR CARTÃO 65
Q65

As pessoas têm opiniões diferentes sobre a forma como os países deviam ser governados. Em relação a
Portugal como é que acha que o país está a ser governado, na seguinte escala, em que 1 significa muito
mal e 10 muito bem?
(v224)

muito mal
1 2

muito bem
3

4

5

6

7

8

9 10

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88
99

MOSTRAR CARTÃO 66 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q66

Diga como avalia cada uma das seguintes formas de governo para Portugal
NR
NS
(não
muito má (não
respo
sabe)
nde)

muito boa

boa

má

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

v227 Serem as Forças Armadas a governar o país

1

2

3

4

8

9

v228 Ter um sistema político democrático

1

2

3

4

8

9

v225

Ter um líder forte que não tenha que se preocupar
nem com o parlamento nem com as eleições
Serem os especialistas e não os governantes a

v226 tomar as decisões de acordo com o que consideram

ser melhor para o país.
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MOSTRAR CARTÃO 67 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q67

Vou ler-lhe algumas opiniões que as pessoas têm sobre o sistema político democrático. Diga, por favor,
em que medida concorda ou discorda com cada uma delas.
NR
discorda NS
concorda
(não
concorda discorda totalment (não
respo
totalmente
e
sabe)
nde)
A democracia pode ter alguns problemas mas é a
v229
1
2
3
4
8
9
melhor forma de governo
v230 Em democracia o sistema económico funciona mal

1

2

3

4

8

9

v231 Em democracia há muitas indecisões e conflitos

1

2

3

4

8

9

v232 Em democracia é difícil manter a ordem

1

2

3

4

8

9

MOSTRAR CARTÃO 68 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q68

Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa Nunca e 10 Sempre, diga se acha que se justificam as
seguintes acções
NS
NR
sempre
justificável (não (não
sabe) responde)

nunca
justificável
v233

Reivindicar benefícios do Estado a
que não se tem direito

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v234

Não pagar impostos se tiver
oportunidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v236 Fumar marijuana ou haxixe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v237 Mentir no seu próprio interesse

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

Apropriar-se do carro de outra
v235 pessoa, sem lhe pedir licença, para

dar uma volta

v238

Ter uma ligação com outra pessoa
sendo casado(a)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v239

Aceitar um suborno no
cumprimento dos seus deveres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v240 Homossexualidade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v241 Aborto

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v242 Divórcio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v243

Eutanásia (por termo à vida de um
doente incurável)

v244 Suicídio
v245

Não passar recibos para não pagar
impostos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v246

Ter relações sexuais com parceiros
ocasionais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v247

Não pagar a tarifa num transporte
público

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

Experiências científicas com
embriões humanos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v250 Manipulação genética de alimentos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v248 Prostituição
v249
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v251

Inseminação artificial ou fertilização
in vitro

v252 Pena de morte

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

MOSTRAR CARTÃO 69 – ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA NA Q69
Q69

A qual destes grupos sente que pertence em primeiro lugar

MANTER CARTÃO 69 – ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA NA Q70
Q70

E em segundo lugar?
Q69 (v253)
NR
NS
(não
(não
sabe) responde)

1º lugar
A a localidade ou cidade em que vive

Q70 (v254)

8

9

B a região do país em que vive

1
2

8

C Portugal

3

D Europa
E Mundo
Q71

Q72

NR
NS
(não
(não
sabe) responde)

2º lugar

8

9

9

1
2

8

9

8

9

3

8

9

4

8

9

4

8

9

5

8

9

5

8

9

É cidadão português?
1 – sim
2 – não --------------------------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q73
8 – não sabe (espontâneo) ----------------------------------------------> PASSAR PARA A Q73
9 – não responde (espontâneo) ----------------------------------------> PASSAR PARA A Q73

(v255)

Sente orgulho em ser português?
1 – muito orgulho
2 – algum orgulho
3 – pouco orgulho
4 – nenhum orgulho
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)
7 – não se aplica (espontâneo)

(v256)

MOSTRAR CARTÃO 73 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q73

Há quem manifeste alguns receios em relação à construção da União Europeia. Vou ler-lhe uma lista de
exemplos. Gostaria que me dissesse se, actualmente, também sente alguns desses receios.
muito
receio

nenhum
receio

NS
(não
sabe)

NR
(não
responde)

v257 Perda de segurança social

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v258 Perda da identidade e da cultura
nacionais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v259 O país ter de pagar cada vez
mais para a União Europeia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v260 Diminuição da influência de
Portugal no Mundo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99

v261 Diminuição de postos de
trabalho em Portugal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

88

99
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MOSTRAR CARTÃO 74
Q74

Algumas pessoas acham que a unificação da Europa devia ir mais longe. Outras pessoas acham que já
foi longe de mais. Utilizando este cartão, qual a sua posição relativamente a este assunto, numa escala de
1 a 10 em que 1 significa que “devia ir mais longe” e 10 que “já foi longe de mais”?
(v262)

A unificação
devia ir mais
longe
1 2
Q75

3

4

5

6

7

8

A unificação
NS
NR
já foi longe (não sabe) (não responde)
de mais
9 10
88
99

Se amanhã houvesse eleições para a Assembleia da República votava ou não?
1 – Sim, votava --------------------------------------- > PASSAR PARA A Q75a
2 – Não, não votava --------------------------------- > PASSAR PARA A Q75b
8 – Não sabe (espontâneo) ----------------------------> PASSAR PARA A Q76
9 – Não responde (espontâneo) ----------------------> PASSAR PARA A Q76
7 - Não tem direito de voto (espontâneo) --------> PASSAR PARA A Q76

(v263)

MOSTRAR CARTÃO 75a
Q75a

SE SIM: em que partido votaria?
1 – Bloco de esquerda ................................................................................................... [A]
2 – CDS/PP ................................................................................................................... [B]
3 – CDU-PCP................................................................................................................ [C]
4 – MRPP ...................................................................................................................... [D]
5 – PPD/PSD..................................................................................................................[E]
6 – PS .............................................................................................................................[F]
7 – PSR ......................................................................................................................... [G]
8 – UDP......................................................................................................................... [H]
26 – Outra, Por favor, especifique (ESCREVA)::...............................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v264)

(v264a)

MOSTRAR CARTÃO 75b
Q75b

Se NÃO: com qual dos partidos simpatiza mais?
1 – Bloco de esquerda ................................................................................................... [A]
2 – CDS/PP ................................................................................................................... [B]
3 – CDU-PCP................................................................................................................ [C]
4 – MRPP ...................................................................................................................... [D]
5 – PPD/PSD..................................................................................................................[E]
6 – PS .............................................................................................................................[F]
7 – PSR ......................................................................................................................... [G]
8 – UDP......................................................................................................................... [H]
26 – Outra, Por favor, especifique (ESCREVA)::...............................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 – não se aplica
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PERGUNTAR A TODOS
(MOSTRAR CARTÃO 76) – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q76

Há pessoas de países menos desenvolvidos que vêm trabalhar para Portugal. Na sua opinião, o que é que
o Governo português devia fazer?
1 – Devia deixar vir trabalhar para Portugal todos os quisessem .................................. [A]
(v266)
2 – Devia deixar desde que houvesse empregos disponíveis ........................................ [B]
3 – Devia estabelecer limites rigorosos ao número de trabalhadores estrangeiros em
Portugal ......................................................................................................................... [C]
4 – Devia proibir a vinda de trabalhadores estrangeiros para Portugal ......................... [D]
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 77 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA
Q77

O terrorismo está na ordem do dia. Por princípio, a maioria das pessoas condena-o, mas mesmo assim
pode haver diferentes opiniões. Das seguintes afirmações, qual se aproxima mais da sua opinião pessoal?
1 – Pode haver determinadas circunstâncias em que o terrorismo se justifica .............. [A]
(v267)
2 – O terrorismo é sempre condenável, seja qual for o seu motivo............................... [B]
3 – Nenhuma (espontâneo)
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

MOSTRAR CARTÃO 78 – LER UMA DE CADA VEZ
Q78

Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da escala se situa a sua
opinião pessoal?

A.

(v268)

Os imigrantes tiram
postos de trabalho às
pessoas dos países para
onde vão.
1 2

3

4

5

6

7

8

Os imigrantes não tiram
postos de trabalho às
pessoas dos países para
onde vão.
9 10

8

Os imigrantes não
empobrecem a vida
NS
NR
cultural do país para onde (não sabe) (não responde)
vão
9 10
88
99

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88

99

B.

(v269)

Os imigrantes
empobrecem a vida
cultural do país para
onde vão
1 2

3

4

5

6

7

C.

(v270)

Os imigrantes
contribuem para o
aumento da
criminalidade
1 2

D.
Os imigrantes são uma
sobrecarga para a
segurança social de um
país
1 2

Os imigrantes não
contribuem para o aumento
NS
NR
da criminalidade
(não sabe) (não responde)
3

4

5

6

7

8

9 10

88

99

8

Os imigrantes não são uma
sobrecarga para a
NS
NR
segurança social de um
(não sabe) (não responde)
país
9 10
88
99

(v271)

3

4

5

6

7
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E.
No futuro, o número de
imigrantes constituirá
uma ameaça para a
sociedade.
1 2

(v272)

3

4

5

6

7

8

No futuro, o número de
imigrantes não constituirá
NS
NR
uma ameaça para a
(não sabe) (não responde)
sociedade
9 10
88
99

8

É melhor, para o bem da
sociedade, que os
NS
NR
imigrantes não mantenham
os seus costumes e
(não sabe) (não responde)
tradições, mas que adoptem
os costumes do país
9 10
88
99

F.
É melhor, para o bem da
sociedade, que os
imigrantes mantenham
os seus costumes e
tradições.
1 2

(v273)

3

4

5

6

7

MOSTRAR CARTÃO 79 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA
Q79

Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre os imigrantes que
vivem em Portugal.
nem
NS
NR
concordo
concordo
discordo
concordo
discordo
(não
(não
nem
totalmente
totalmente
sabe) responde)
discordo
Há tantos imigrantes em Portugal que por
v274
1
2
3
4
5
8
9
vezes me sinto como um estrangeiro.
v275

Hoje em dia há demasiados imigrantes em
Portugal

1

2

3

4

5

8

9

MOSTRAR CARTÃO 80
Q80

Há quem diga que para se ser verdadeiramente português é importante possuir certas características.
Também há quem, pelo contrário, não as considere importantes. Qual o grau de importância que atribui
a cada uma delas?
Muito
Bastante
Pouco
Nada
importante importante importante importante

v276 Ter nascido em Portugal

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
8
9

1

2

3

4

1

2

3

4

8

9

v278 Ter antepassados portugueses

1

2

3

4

8

9

v279 Saber falar português

1

2

3

4

8

9

v280 Ter vivido em Portugal durante muito tempo

1

2

3

4

8

9

v277

Respeitar as leis e as instituições políticas
portuguesas

MOSTRAR CARTÃO 81
Q81

Com que frequência segue os acontecimentos políticos através dos meios de comunicação social (jornal,
rádio ou televisão)?
1 – todos os dias
(v281)
2 – várias vezes por semana
3 – uma a duas vezes por semana
4 – menos vezes
5 – nunca
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)
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MOSTRAR CARTÃO 82 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA!
Q82

Diga, por favor em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações
nem
NS
NR
concorda conco concorda
discorda
(não
(não
discorda
totalmente rda
nem
totalmente
sabe) responde)
discorda
Quando alguém sabe alguma coisa que pode ajudar
v282
1
2
3
4
5
8
9
a justiça, deve informar as autoridades
v283

Cada um deve preocupar-se com a sua vida e não
ligar muito ao que os outros dizem ou fazem.

1

2

3

4

5

8

9

MOSTRAR CARTÃO 83 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA!
Q83

Em que medida se preocupa com as condições em que vivem os seguintes grupos de pessoas:
NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
8
9

muito

bastante

em certa
medida

pouco

nada

v284 A sua família

1

2

3

4

5

v285 As pessoas do seu bairro

1

2

3

4

5

8

9

v286 As pessoas da sua região

1

2

3

4

5

8

9

v287 Os portugueses

1

2

3

4

5

8

9

v288 Os europeus

1

2

3

4

5

8

9

v289 A Humanidade

1

2

3

4

5

8

9

MOSTRAR CARTÃO 84 – LER UM ITEM DE CADA VEZ E ASSINALAR A RESPECTIVA RESPOSTA
Q84 E em que medida se preocupa com as condições de vida das seguintes pessoas em Portugal
muito
v290 Os idosos em Portugal
v291 Os desempregados em Portugal
v292 Os imigrantes (estrangeiros a viver em Portugal)
v293 Os doentes e deficientes em Portugal
v294 Crianças de famílias pobres que vivem em Portugal

bastan em certa
te
medida

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

pouco

nada

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

NS
NR
(não
(não
sabe) responde)
8
9
8
9
8
9
8
9
8
9

MOSTRAR CARTÃO 85 – LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA!
Q85

Vou agora ler-lhe algumas afirmações sobre o ambiente. Para cada uma delas, diga por favor em que
medida concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda totalmente?
NS
NR
Discordo
Concordo
(não
(não
Concordo Discordo
totalmente
totalmente
sabe) responde)
Eu daria uma parte do meu rendimento se tivesse a

v295 certeza que o dinheiro seria usado para prevenir a
v296
v297
v298
v299
v300
v301

poluição ambiental
O planeta Terra já quase não consegue suportar todos os
seres humanos que nele vivem.
As intervenções humanas sobre a Natureza têm muitas
vezes consequências desastrosas.
A capacidade inventiva do Homem será suficiente para
que a vida no planeta Terra não se torne inviável
A Natureza conseguirá sempre superar os efeitos
negativos da industrialização
A humanidade foi criada para “governar” a Natureza
Se as coisas continuarem como até aqui, uma catástrofe
ecológica generalizada será inevitável.
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1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9

1

2

3

4

8

9
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Vamos agora falar sobre as pessoas que vieram trabalhar e viver para cá, ou seja, os imigrantes
Para o conjunto de frases que se segue, diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma
delas.
MOSTRAR CARTÃO PT 133
PT1 - É importante que os imigrantes mantenham a sua cultura de origem, desde que não a misturem com a cultura
portuguesa
1- Discorda totalmente
2- Discorda
3- Nem concorda nem discorda
4- Concorda
5- Concorda totalmente
8 – Não sabe
9 – Não responde
MANTER CARTÃO PT 133
PT2 - É importante que os imigrantes abandonem a sua cultura de origem e adoptem a cultura portuguesa
1- Discorda totalmente
2- Discorda
3- Nem concorda nem discorda
4- Concorda
5- Concorda totalmente
8 – Não sabe
9 – Não responde
MANTER CARTÃO PT 133
PT3 - É importante que os imigrantes mantenham a sua cultura de origem e que adoptem também a cultura
portuguesa.
1- Discorda totalmente
2- Discorda
3- Nem concorda nem discorda
4- Concorda
5- Concorda totalmente
8 – Não sabe
9 – Não responde
MOSTRAR CARTÃO PT 134
PT4 - E, actualmente, acha que o número de imigrantes em Portugal devia:
1 - Aumentar bastante
2 - Aumentar um pouco
3 - Manter-se como está
4 - Diminuir um pouco
5 - Diminuir muito
8 - Não sabe
9 - Não Responde
Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda, com seguinte afirmação
MOSTRAR CARTÃO PT 135
PT5 - Portugal deve deixar que pessoas de raça ou grupo étnico diferente da maioria portuguesa venham e fiquem a
viver cá.
1- Discorda totalmente
2- Discorda
3- Nem concorda nem discorda
4- Concorda
5- Concorda totalmente
8 – Não sabe
9 – Não responde
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MANTER CARTÃO PT 135
As pessoas têm diferentes opiniões sobre a diferença e semelhança entre os grupos humanos.
Para o conjunto de frases que se seguem, diga por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma
delas.

PT6 A espécie humana está
dividida em grupos raciais que
são muito diferentes entre si.
PT7 Devemos proteger os
valores e crenças que revelam
a nossa verdadeira natureza
dos valores e crenças de outras
culturas.
PT8 Devemos deixar que as
nossas características
biológicas adquiram as
características biológicas dos
outros grupos humanos
PT9 A espécie humana está
dividida em grupos que são
culturalmente muito
semelhantes entre si.

Concordo
totalmente

Concordo

Nem concordo,
nem discordo

Discordo

Discordo
totalmente

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

(NS)

(NR)

Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda, com seguinte afirmação:
MANTER CARTÃO PT 135
PT10 - Portugal deve deixar que pessoas dos países mais pobres fora da Europa venham e fiquem a viver cá.
1- Discorda totalmente
2- Discorda
3- Nem concorda nem discorda
4- Concorda
5- Concorda totalmente
8 – Não sabe
9 – Não responde
MANTER CARTÃO PT 135
Em relação às seguintes frases, diga por favor em que medida concorda ou discorda com cada uma delas.

PT11 Portugal deve proibir que
pessoas de raça ou grupo
étnico diferente do nosso
obtenham a nacionalidade
portuguesa.
PT12 Portugal deve deixar que
pessoas dos países mais pobres
fora da Europa obtenham a
nacionalidade portuguesa.

Discordo
totalmente

Discordo

Nem concordo,
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

(NS)

(NR)

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9
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Vou agora colocar-lhe algumas perguntas sobre a nossa vida em sociedade.
MOSTRAR CARTÃO PT 136
PT13 - Em que medida se sentiria incomodado se um imigrante de raça ou grupo étnico diferente da maioria
portuguesa fosse nomeado seu chefe.
não me incomodava
nada.
1 2

incomodava-me muito
3

4

5

6

7

8

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88
99

9 10

MANTER CARTÃO PT 136
PT14 - Em que medida se sentiria incomodado se um imigrante de raça ou grupo étnico diferente da maioria
portuguesa casasse com um familiar próximo.
não me incomodava
nada.
1 2

incomodava-me muito
3

4

5

6

7

8

NS
NR
(não sabe) (não responde)
88
99

9 10

Discordo

Concordo

Concordo
completamente

Não sabe

Não responde

PT15

Basicamente, o mundo em que vivemos é justo.

1

2

3

4

5

6

8

9

PT16

De uma maneira geral, as pessoas merecem aquilo que lhes
acontece.

1

2

3

4

5

6

8

9

PT17

A justiça vence sempre a injustiça.

1

2

3

4

5

6

8

9

PT18

Ao longo da vida as pessoas acabam por ser compensadas pelas
injustiças sofridas.

1

2

3

4

5

6

8

9

PT19

As injustiças em todas as áreas da vida (por exemplo, profissão,
família, politica) acontecem raramente.

1

2

3

4

5

6

8

9

PT20

As pessoas tentam ser justas quando tomam decisões
importantes.

1

2

3

4

5

6

8

9

Discordo
ligeiramente
Concordo
ligeiramente

Discordo
completamente

MOSTRAR CARTÃO PT 137
Seguidamente vou ler-lhe um conjunto de afirmações e gostaria que me dissesse em que medida concorda
completamente ou discorda completamente de cada uma delas.

MOSTRAR CARTÃO PT 138
Relativamente às seguintes frases, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma delas.

PT21 Todos os grupos devem ter as
mesmas oportunidades na vida.
PT22 Certos grupos devem ser
mantidos no lugar que lhes pertence
PT23 Devemos fazer o possível para
que haja condições iguais para os
diferentes grupos de pessoas
PT24 Os grupos inferiores devem
manter-se no lugar em que estão
PT25 Aumentar a igualdade é uma
coisa boa
PT26 É bom que certos grupos estejam
em cima e outros em baixo
PT27 Certos grupos merecem mais do
que outros

Discordo
totalmente

Discordo

Nem concordo,
nem discordo

Concordo

Concordo
totalmente

(NS)

(NR)

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9

1

2

3

4

5

8

9
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Instrução ao Entrevistador: Se o inquirido for do sexo masculino perguntar PT28a. Se o inquirido for do
sexo feminino perguntar PT28b
SE O INQUIRIDO É DO SEXO MASCULINO
MOSTRAR CARTÃO PT 139

B

C

D

E

F

Um homem para quem é
importante ser rico. Quer ter
muito dinheiro e coisas caras.
Um homem que acha
importante que todas as pessoas
no mundo sejam tratadas
igualmente. Acredita que todos
devem ter as mesmas
oportunidades na vida.
Um homem que dá importância
a viver num sítio onde se sinta
seguro. Evita tudo o que possa
por a sua segurança em risco.
Um homem para quem é
importante ouvir pessoas
diferentes de si. Mesmo quando
discorda de alguém continua a
querer compreender essa
pessoa.
Um homem para quem é
importante que o Governo
garanta a sua segurança, contra
todas as ameaças. Quer que o
Estado seja forte, de modo a
poder defender os cidadãos.
Um homem para quem é
importante que os outros lhe
tenham respeito. Quer que as
pessoas façam o que ele diz.

Muito
parecido
comigo

Parecido
comigo

Um
bocadinho
parecido
comigo

Nada
parecido
comigo

Não tem
nada a ver
comigo

(NS)

A

Exactamente
como eu

(Recusa)

PT28a: Vou descrever-lhe pessoas com diferentes características e vou pedir-lhe que me diga em que medida cada uma dessas
pessoas é ou não parecida consigo. Para isso utilizará o seguinte cartão:

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8
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SE O INQUIRIDO É DO SEXO FEMININO

B

C

D

E

F

Uma mulher para quem é
importante ser rica. Quer ter
muito dinheiro e coisas caras.
Uma mulher que acha
importante que todas as pessoas
no mundo sejam tratadas
igualmente. Acredita que todos
devem ter as mesmas
oportunidades na vida.
Uma mulher que dá importância
a viver num sítio onde se sinta
seguro. Evita tudo o que possa
por a sua segurança em risco.
Uma mulher para quem é
importante ouvir pessoas
diferentes de si. Mesmo quando
discorda de alguém continua a
querer compreender essa
pessoa.
Uma mulher para quem é
importante que o Governo
garanta a sua segurança, contra
todas as ameaças. Quer que o
Estado seja forte, de modo a
poder defender os cidadãos.
Uma mulher para quem é
importante que os outros lhe
tenham respeito. Quer que as
pessoas façam o que ela diz.

Muito
parecida
comigo

Parecida
comigo

Um
bocadinho
parecida
comigo

Nada
parecida
comigo

Não tem
nada a ver
comigo

(NS)

A

Exactamente
como eu

(Recusa)

MOSTRAR CARTÃO PT 140
PT28b: Vou descrever-lhe pessoas com diferentes características e vou pedir-lhe que me diga em que medida cada
uma dessas pessoas é ou não parecida consigo. Para isso utilizará o seguinte cartão:

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

De seguida vou colocar-lhe algumas questões sobre o ambiente.
MOSTRAR CARTÃO PT 141
PT29 Como avalia o estado do ambiente, hoje?
1- Nada preocupante
2- Pouco preocupante
3- Preocupante
4- Muito preocupante
8 – Não sabe
9 – Não responde
MOSTRAR CARTÃO PT 142
PT30 Onde lhe parece que ocorrem as situações ambientais mais graves?
1- Na localidade/cidade onde vive
2- Na região onde vive
3- No país
4- Na Europa
5- No mundo
8 – Não sabe
9 – Não responde
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MOSTRAR CARTÃO PT 143
PT31 - Do seguinte conjunto de problemas ambientais, por favor, indique os 3 (três) que lhe parecem mais
graves (assinalar apenas três)
1- Desertificação (avanço dos desertos)
2- Poluição dos rios, lagos e albufeiras
3- Escassez de água potável
4- Poluição do ar
5- Poluição dos oceanos/mar
6- Contaminação de origem nuclear
7- Extinção de espécies animais e vegetais
8- Aumento da população mundial
9- Contaminação de origem industrial
10- Destruição das florestas
11- Alterações climáticas
12- Crescimento desordenado das cidades
13- Excesso de produção de lixo
14- Escassez energética
15- Poluição dos solos (por pesticidas e agro-químicos)
88 – Não sabe
99 – Não responde
MOSTRAR CARTÃO PT 144
PT32 Relativamente às emissões de dióxido de carbono que provocam as alterações do clima pensa que:
(assinalar uma só resposta)
1- O problema não é tão grave como nos querem fazer pensar
2- O problema é tão grave que não há nada que possamos fazer para o resolver
3- O problema é grave, mas pode ser resolvido através da ciência e da técnica
4- O problema é grave e só pode ser resolvido à custa da mudança de comportamentos
8 – Não sabe
9 – Não responde
MOSTRAR CARTÃO PT 145
PT33 Relativamente à energia nuclear há várias posições possíveis. Das seguintes afirmações por favor indique
aquela com que concorda mais:
1- A energia nuclear é limpa e, sendo produzida com regras apertadas, não representa risco
2- Apesar de conter riscos, a energia nuclear é uma boa solução
3- É muito caro, moroso e complexo produzir energia nuclear, por isso não vale a pena investir nela
4- A energia nuclear é demasiado perigosa para se optar por ela
8 – Não sabe
9 – Não responde
MOSTRAR CARTÃO PT 146
PT34 As pessoas podem participar em vários tipos de acções, para influenciar as decisões políticas em matéria
ambiental. Das seguintes, indique por favor, três em que já tenha participado.
(assinalar até três opções)
1- Um plano, um projecto, ou um estudo de impacto ambiental;
2- Contribuir por escrito na consulta pública de planos, projectos, estratégias, estudos de impacto ambiental…;
3- Participar numa assembleia da Junta de Freguesia ou municipal
4- Assinar petições em defesa do património ambiental;
5- Fazer donativos a grupos / organizações de defesa do ambiente;
6- Contactar por escrito, por e-mail (correio electrónico) ou por telefone uma entidade pública sobre um
problema ambiental;
7- Denunciar uma situação de degradação ambiental aos jornais, rádio ou televisão;
8- Participar em manifestações em defesa do ambiente / património cultural;
9- Boicotar o consumo de produtos fabricados por empresas que prejudicam o ambiente;
10- Outra, qual ______________________________________________________
11 – Nenhum
88 – Não sabe
99 – Não responde
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Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se posicionaria face a cada uma
delas.
MOSTRAR CARTÃO PT 147
PT35
Não vale a pena participar nos
processos de tomada de decisão
porque os políticos acabam sempre
por decidir aquilo que querem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para defenderem os seus interesses,
os cidadãos devem participar nos
processos de tomada de decisão e
exigir que as suas opiniões sejam
levadas em conta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nos processos de tomada de decisão
sobre políticas a pôr em prática, a
participação activa dos cidadãos é
um factor fundamental

PT36
Nos processos de tomada de decisão
sobre políticas a pôr em prática, o
mais importante é o contributo dos
técnicos e especialistas

MOSTRAR CARTÃO PT 148
PT37 Há vários tipos de acções que se podem fazer para contribuir para melhorar ambiente. Das seguintes,
indique, por favor, as que já faz no seu dia-a-dia
1- Usar lâmpadas economizadoras de energia
2- Consumir produtos agrícolas biológicos (sem pesticidas nem agro-químicos)
3- Levar os seus próprios sacos para o supermercado (para evitar usar os sacos do supermercado).
4- Preferir produtos feitos a partir de materiais reciclados
5- Tomar duche em vez de banho de imersão
6- Desligar totalmente a televisão (no aparelho e não apenas no comando)
7- Escolher um carro que seja menos poluente
8- Apagar sempre as luzes quando sai do seu gabinete de trabalho
9- Fechar a torneira da água enquanto lava os dentes
10- Escolher produtos não embalados ou com menos embalagem
11- Separar o lixo (papel, embalagens, vidro) para reciclar
12- Evitar o uso do carro nas deslocações diárias
13- Nenhuma
88 – Não sabe
99 – Não responde
MOSTRAR CARTÃO PT 149
PT 38 A resolução dos problemas ambientais no mundo actual depende principalmente
(Assinalar uma só resposta):
1- Dos avanços da ciência e da técnica;
2- De uma mudança de comportamentos de cada um de nós;
3- De uma intervenção política do Estado mais rigorosa na defesa do ambiente;
4- De uma alteração no comportamento das empresas e dos grupos económicos
8 – Não sabe
9 – Não responde
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Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se posicionaria face a cada uma
delas.
MOSTRAR CARTÃO PT 150
PT39
Em Portugal deve ser dada
prioridade à protecção do ambiente,
mesmo que isso implique maior
desemprego e menor crescimento
económico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Em Portugal deve ser dada
prioridade à criação de emprego e ao
crescimento económico, mesmo que
isso implique degradação ambiental.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

As dinâmicas de mercado acabarão
por resolver os problemas de
ambiente mais graves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A conservação do ambiente é um
luxo que só os países mais ricos
podem praticar

PT40
É preciso uma acção firme do
Estado para forçar a resolução dos
problemas ambientais mais graves

PT41
Todos os países têm de contribuir
para a conservação do ambiente,
mesmo que isso implique uma
desaceleração
do
crescimento
económico

MOSTRAR CARTÃO PT 151
PT42 Relativamente ao local onde vive considera que a qualidade do ambiente é:
1- Muito boa
2- Boa
3- Razoável
4- Má
5- Muito má
8 – Não sabe
9 – Não responde
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PERGUNTAR A TODOS

Demográficas
Q86

Sexo
1 – masculino
2 – feminino

(v302)

Q87 Ano de nascimento
19 ...........
98 – não sabe (espontâneo)
99-– não responde (espontâneo)
Q88

(v303)

Tem nacionalidade portuguesa?

ENTREVISTADOR: NACIONALIDADE DEVE CONSTAR NO BILHETE DE IDENTIDADE E/OU
PASSAPORTE
1 – sim ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q90
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo) ------------ > PASSAR PARA A Q90
9 – Não responde (espontâneo) ------ > PASSAR PARA A Q90
Q89

(v304)

Qual é a sua nacionalidade?

ENTREVISTADOR: NACIONALIDADE DEVE CONSTAR NO BILHETE DE IDENTIDADE E/OU
PASSAPORTE
Escreva:...........................................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v305a)

- PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA
Código:

Q90

Nasceu em Portugal?
1 – sim ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q93
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo) ------------ > PASSAR PARA A Q93
9 – Não responde (espontâneo) ------ > PASSAR PARA A Q93

Q91

(v305b)

(v306)

Em que país nasceu?

Escreva: ...........................................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 - não se aplica
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- PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA
Código:

Q92

(v307b)

Em que ano veio viver para Portugal?
Escreva Ano: ..............................
8888 – Não sabe (espontâneo)
9999 – Não responde (espontâneo)
7777 – não se aplica

(v308)

PERGUNTAR A TODOS
Q93

O seu pai nasceu em Portugal?
1 – sim --------------------------------- > PASSAR PARA A Q95
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo) ----------- > PASSAR PARA A Q95
9 – Não responde (espontâneo) ----- > PASSAR PARA A Q95

Q94

(v309)

Em que país nasceu o seu pai?
Escreva:...........................................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v310a)

- PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA
Código:

Q95

A sua mãe nasceu em Portugal?
1 – sim ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q97
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo) ------------ > PASSAR PARA A Q97
9 – Não responde (espontâneo) ------ > PASSAR PARA A Q97

Q96

(v310b)

(v311)

Em que país nasceu a sua mãe?
Escreva:...........................................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 - não se aplica

(v312a)

- PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA
Código:
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Q97

Qual é o seu estado civil actual?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: APENAS SE O ENTREVISTADO É VIÚVO(A) OU DIVORCIADO(A)
DE UM CASAMENTO
1 – casado(a)
3 – viúvo(a)
4 – divorciado(a)
5 – separado(a)
6 – solteiro(a) -------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q99
8 – não sabe (espontâneo) ------------------------------------ > PASSAR PARA A Q99
9 – não responde (espontâneo) ------------------------------ > PASSAR PARA A Q99
Q98

(v313)

Viveu com o seu cônjuge antes de casarem?
1 – sim
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica

(v314)

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO FOR CASADO (Q97 = 1)
PASSAR PARA A Q101
Q99

Vive com um(a) companheiro(a) ?
1 – sim ------- > PASSAR PARA A Q101
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 - não se aplica

Q100

(v315)

Tem uma relação estável?
1 – sim
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica

(v316)

ENTREVISTADOR:
SE O ENTREVISTADO FOR DIVORCIADO, SEPARADO OU VIÚVO (Q97 = 3, 4 OU 5) PASSAR PARA A
Q105
SE O ENTREVISTADO FOR CASADO (Q97 =1) PERGUNTAR:
Q101

Antes do seu actual casamento, esteve casado(a) ou viveu em comum com alguém?

ENTREVISTADOR:
SE O ENTREVISTADO FOR SOLTEIRO (Q97=6) PERGUNTAR:
Já alguma vez viveu em comum com alguém?
1 – sim
2 – não -------------------------------8 – Não sabe (espontâneo) ---------9 – Não responde (espontâneo) ---7 – não se aplica ---------------------

(v317)

> PASSAR PARA A Q105
> PASSAR PARA A Q105
> PASSAR PARA A Q105
> PASSAR PARA A Q105

ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO NUNCA CASOU (Q97 É 6) PASSAR PARA A Q104
PERGUNTAR A CASADOS (Q97 = 1)
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Q102

E era casado(a) com essa pessoa?
1 – sim, era casado(a)
3 – não -------------------------------8 – Não sabe (espontâneo) ---------9 – Não responde (espontâneo) ---7 – não se aplica----------------------

Q103

(v318)

> PASSAR PARA A Q104
> PASSAR PARA A Q104
> PASSAR PARA A Q104
> PASSAR PARA A Q104

E viveu com essa pessoa antes de casar com ela?
1 – sim
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica

Q104

(v319)

E essa relação terminou porque se separaram ou porque o seu companheiro(a) faleceu?
1 – separação
2 – morte
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 - não se aplica

(v320)

PERGUNTAR A TODOS
Q105

Quantos filhos(as) tem?
Escreva: ..................................................
00 – Não tem filhos(as) -------------- > PASSAR PARA A Q107
99 – Não responde (espontâneo)

Q106

(v321)

Em que ano nasceu o seu primeiro filho(a)? Por favor, tenha em conta todos os seus filhos(as), mesmo
os eventalmente falecidos.
Escreva Ano:..............................
9999 – não responde (espontâneo)
7777 – não se aplica

(v322)

MOSTRAR CARTÃO 107
Q107

Para além de si, quem mais vive em sua casa? Utilizando este cartão, diga, por favor, quantas pessoas
vivem consigo?

ENTREVISTADOR: CONSIDERA-SE QUEM VIVE NA MESMA CASA, QUEM NELA DORME PELO MENOS
4 VEZES POR SEMANA. OS FILHOS INCLUEM OS ENTEADOS, OS ADOPTADOS E OS DE
ACOLHIMENTO.

SE SIM
sim

NAP
NS
NR
(não
Número (não
(não
se
sabe) responde)
aplica)

NS
NR
não (não (não
sabe) responde)

v323 companheiro(a) ou cônjuge

1

2

8

9

v324a filhos(as)

1

2

8

9

v324b

…….

88

99

77

v325a Pais

1

2

8

9

v325b

…….

88

99

77

v326a Avós

1

2

8

9

v326b

…….

88

99

77

v327a Outros familiares (irmãos, primos, etc.)

1

2

8

9

v327b

…….

88

99

77

v328a Não familiares

1

2

8

9

v328b

…….

88

99

77
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Q108 Já passou por alguma das seguintes situações? Se sim, que idade tinha quando isso aconteceu pela
primeira vez?

SE SIM
sim

NS
NR
não (não (não
sabe) responde)

idade

NAP
NS
NR
(não
(não
(não
se
sabe) responde)
aplica)
98
99
97

v329a Morte de um(a) filho(a)

1

2

8

9

v329b

…….

v330a Divórcio de um(a) filho(a)

1

2

8

9

v330b

…….

98

99

97

v331a Divórcio dos pais

1

2

8

9

v331b

98

99

97

v332a Divórcio de outro familiar

1

2

8

9

v332b

…….
…….

98

99

97

v333a Morte do pai

1

2

8

9

v333b

…….

98

99

97

v334a Morte da mãe

1

2

8

9

v334b

…….

98

99

97

Q109

Com que idade deixou, ou pensa vir a deixar, de ser estudante a tempo inteiro? (Sem contar com a
formação profissional)

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO AINDA ESTÁ A ESTUDAR, PERGUNTAR:
Quando é que pensa terminar os seus estudos?
Idade: ..............................
00 – sem escolaridade
88 – não sabe
99 – não responde (espontâneo)

(v335)

MOSTRAR CARTÃO 110
Q110

Qual foi o nível de escolaridade mais elevado que completou?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: COMPLETAR SIGNIFICA OBTER DIPLOMA OU CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO COM APROVAÇÃO
1 – Nenhum................................................................................................................... [A]
2 – Ensino Básico 1 (até à 4ª classe) ............................................................................. [B]
(v336)
3 – Ensino Básico 2 (preparatório/5º e 6º anos) ............................................................ [C]
4 – Ensino Básico 3 (até ao 9º ano/5º ano dos liceus, escola comercial / industrial) .... [D]
5 – Ensino Secundário Cursos Tecnológicos .................................................................[E]
6 – Ensino Secundário Cursos Gerais (12º/7º ano dos liceus completo, propedêutico, serviço cívico)
[F]
7 – Ensino Superior – Bacharelato ................................................................................ [G]
8 – Ensino Superior – Licenciatura ............................................................................... [H]
9 – Ensino Superior – Mestrado (Pré-Bolonha) ..............................................................[I]
10 – Ensino Superior – Mestrado (PósBolonha)..........................................................................................................................[J]
11 – Ensino Superior - Doutoramento........................................................................... [K]
88 – não sabe (espontâneo)
99 – não responde (espontâneo)
MOSTRAR CARTÃO 111
Q111

Tem actualmente um trabalho remunerado? Qual das seguintes situações se aplica à sua condição
perante o trabalho?

ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO TEM MAIS DO QUE UM TRABALHO REMUNERADO, PEDIR
PARA REFERIR O TRABALHO PRINCIPAL
Com trabalho remunerado
01 – 30 ou mais horas por semana ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q112
02 – menos de 30 horas por semana -------------------------------- > PASSAR PARA A Q112
03 – trabalha por conta própria -------------------------------------- > PASSAR PARA A Q112
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Sem trabalho remunerado
04 – A cumprir serviço militar ------------------------------------ > PASSAR PARA A Q111A
05 – Reformado(a)/pensionista ------------------------------------ > PASSAR PARA A Q111A
06 – A fazer trabalho doméstico ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q111A
07 – Estudante ------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q111A
08 – Desempregado(a) ---------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q111A
09 – Inválido --------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q111A
ENTREVISTADOR: PERGUNTAR APENAS SE O ENTREVISTADO NÃO TRABALHAR DEVIDO A
INVALIDEZ
10 – Outra, Por favor, especifique (ESCREVA):: ………….-- > PASSAR PARA A Q111A
88 – Não sabe -------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q111A
99 – não responde (espontâneo) ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q111A

(v337a)

Q111A No seu ÚLTIMO trabalho remunerado (a tempo inteiro ou parcial), trabalhou por conta de outrem ou
por conta própria?
1 – por conta de outrem
(v338)
2 – por conta própria
8 – Não sabe
9 – Não responde (espontâneo)
7 – nunca teve um trabalho remunerado ---------------------------- > PASSAR PARA A Q115
ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO TEM ACTUALMENTE UM TRABALHO REMUNERADO, Q111 =
01-03, PERGUNTAR:
Q112

Qual é a designação da sua profissão principal ?

ENTREVISTADOR: SE O ENTREVISTADO JÁ TEVE UM TRABALHO REMUNERADO ANTES, Q111A =1,2
PERGUNTAR:
Qual era a designação da sua profissão principal ?
ENTREVISTADOR:: SE O ENTREVISTADO TEM/TEVE MAIS DO UM TRABALHO REMUNERADO,
PERGUNTAR QUAL A SUA PROFISSÃO PRINCIPAL
DESCREVER DETALHADAMENTE
Escreva: .............................................................................................................................

(v339a)

Q112a No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade exerce na maior parte do tempo?
ENTREVISTADOR:: DESCREVER DETALHADAMENTE
Escreva: .......................................................
88888 – Não sabe (espontâneo)
99999 – Não responde (espontâneo)
77777 - não se aplica

(v339b)

PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA (ISCO88)
Código:
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ENTREVISTADOR: PERGUNTAR SE O ENTREVISTADO TRABALHA OU TRABALHAVA POR CONTA
PRÓPRIA (Q111 = 3 OU Q111A = 2)
Q113

Quantos empregados tem/teve?
1 – nenhum -----------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q115
2 – 1-9 ----------------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q115
3 – 10-24 -------------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q115
4 – 25 ou mais -------------------------------------------------> PASSAR PARA A Q115
8 – Não sabe (espontâneo) ------------------------------------> PASSAR PARA A Q115
9 – Não responde (espontâneo) ------------------------------> PASSAR PARA A Q115
7 – não se aplica

(v340)

ENTREVISTADOR: PERGUNTAR SE ENTREVISTADO TRABALHA / TRABALHAVA POR CONTA DE
OUTREM (Q111=1 OU 2 / Q111A=1)
Q114

Tem / tinha alguma responsabilidade de supervisão do trabalho de outras pessoas?
1 – sim
2 – não -------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q115
8 – Não sabe (espontâneo) ----------------------------------- > PASSAR PARA A Q115
9 – Não responde (espontâneo) ----------------------------- > PASSAR PARA A Q115
7 – não se aplica

(v341)

Q114a Quantas pessoas supervisiona?
1 – 1-9
2 – 10-24
3 – 25 ou mais
8 – não sabe (espontâneo)
9 – não responde (espontâneo)
7 - não se aplica

(v341a)

ENTREVISTADOR:: PERGUNTAR SE O ENTREVISTADO VIVE COM CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)
(Q97=1 OU Q99=1); SE NÃO, PASSAR PARA A Q121
Q115

O seu cônjuge/companheiro(a) nasceu em Portugal?
1 – sim -------------------------------- > PASSAR PARA A Q116
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo) ---------- > PASSAR PARA A Q116
9 – Não responde (espontâneo) ---- > PASSAR PARA A Q116
7 – não se aplica

(v342)

Q115a Em que país nasceu o seu cônjuge/companheiro(a)?
ENTREVISTADOR:: PERGUNTAR E DESCREVER DETALHADAMENTE
Escreva:.......................................................
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v343a)

- PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA
Código:
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MOSTRAR CARTÃO 116
Q116

Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que o seu cônjuge/companheiro(a) completou?

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: COMPLETAR SIGNIFICA OBTER DIPLOMA OU
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO COM APROVAÇÃO
1 – Nenhum................................................................................................................... [A]
2 – Ensino Básico 1 (até à 4ª classe) ............................................................................. [B]
3 – Ensino Básico 2 (preparatório/5º e 6º anos) ............................................................ [C]
4 – Ensino Básico 3 (até ao 9º ano/5º ano dos
liceus, escola comercial / industrial) ............................................................................. [D]
5 – Ensino Secundário Cursos Tecnológicos .................................................................[E]
6 – Ensino Secundário Cursos Gerais (12º/7º
ano dos liceus completo, propedêutico, serviço
cívico) ............................................................................................................................[F]
7 – Ensino Superior – Bacharelato ................................................................................ [G]
8 – Ensino Superior – Licenciatura ............................................................................... [H]
9 – Ensino Superior – Mestrado (Pré-Bolonha) ..............................................................[I]
10 – Ensino Superior – Mestrado (PósBolonha)..........................................................................................................................[J]
11 – Ensino Superior - Doutoramento........................................................................... [K]
88 – não sabe (espontâneo)
99 – não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

(v344)

MOSTRAR CARTÃO
117
Q117

O seu cônjuge/companheiro(a) tem actualmente um trabalho remunerado? Qual das seguintes
situações se aplica à sua condição perante o trabalho?

ENTREVISTADOR:: Se o entrevistado tem mais do que um trabalho remunerado, pedir para referir o trabalho
principal
Com trabalho remunerado
01 – 30 ou mais horas por semana ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q118
02 – menos de 30 horas por semana -------------------------------- > PASSAR PARA A Q118
03 – trabalha por conta própria -------------------------------------- > PASSAR PARA A Q118

(v345)

Sem trabalho remunerado
04 – A cumprir serviço militar ------------------------------------ > PASSAR PARA A Q117A
05 – Reformado(a)/pensionista ------------------------------------ > PASSAR PARA A Q117A
06 – A fazer trabalho doméstico ---------------------------------- > PASSAR PARA A Q117A
07 – Estudante ------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q117A
08 – Desempregado(a) ---------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q117A
09 – Inválido --------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q117A
ENTREVISTADOR: APENAS SE CÔNJUGE / COMPANHEIRO (A) NÃO TRABALHAR DEVIDO A
INVALIDEZ
10 – Outra, Por favor, especifique (ESCREVA):: ………...- > PASSAR PARA A Q117A
88 – Não sabe -------------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q117A
99 – Não responde (espontâneo) ----------------------------------- > PASSAR PARA A Q117A
77 – não se aplica

(v345b)

Q117A No último trabalho remunerado (a tempo inteiro ou parcial), que o seu cônjuge/ companheiro(a)
exerceu, trabalha por conta de outrem ou por conta própria?
1 – por conta de outrem
(v345a)
2 – por conta própria
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – nunca teve um trabalho remunerado ---------------------------- > PASSAR PARA A Q121
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Q118
ENTREVISTADOR: SE CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) EXERCE ACTUALMENTE TRABALHO
REMUNERADO (Q117 = 01-03), PERGUNTAR:
Qual é a designação da profissão principal do seu cônjuge/companheiro(a)?
ENTREVISTADOR: SE CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) JÁ EXERCEU TRABALHO REMUNERADO (Q117A =
1-2), PERGUNTAR:
Qual era a designação da profissão principal do seu cônjuge/companheiro(a)?
ENTREVISTADOR: SE CÔNJUGE/COMPANHEIRO TEM/ TEVE MAIS DO QUE UM TRABALHO
REMUNERADO, PERGUNTAR QUAL A PROFISSÃO PRINCIPAL. DESCREVER DETALHADAMENTE!
Escreva:.......................................................
(v346a)

Q118a No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade é/era exercida pelo seu
cônjuge/companheiro (a) a maior parte do tempo?
ENTREVISTADOR: ESCREVA!
Escreva:.......................................................
88888 – Não sabe (espontâneo)
99999 – Não responde (espontâneo)
66666 – nunca teve um emprego remunerado ---------------------- >PASSAR PARA A Q121
77777 – não se aplica
(v346b)

PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA (ISCO88)
Código:

(v346c)

ENTREVISTADOR: PERGUNTAR SE O CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) TRABALHA / TRABALHAVA POR
CONTA PRÓPRIA (Q117= 3 OU Q117A=2)
Q119

Quantos empregados o seu cônjuge/companheiro(a) tem/teve?
1 – nenhum ---------------------------------------- > PASSAR PARA A Q121
2 – 1-9 --------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q121
3 – 10-24 ------------------------------------------ > PASSAR PARA A Q121
4 – 25 ou mais ------------------------------------ > PASSAR PARA A Q121
8 – Não sabe (espontâneo) ----------------------- > PASSAR PARA A Q121
9 – Não responde (espontâneo) ----------------- > PASSAR PARA A Q121
7 – não se aplica

(v347)

ENTREVISTADOR: PERGUNTAR SE O CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) TRABALHA / TRABALHAVA POR
CONTA DE OUTREM (Q117 = 1 OU 2 / Q117A = 1)
Q120

No seu trabalho principal, o seu cônjuge/companheiro(a) tem / tinha alguma responsabilidade de
supervisão do trabalho de outras pessoas?
1 – sim
2 – não -------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q121
8 – Não sabe (espontâneo) ---------------------- > PASSAR PARA A Q121
9 – Não responde (espontâneo) ---------------- > PASSAR PARA A Q121
7 – não se aplica
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Q120a É / era responsável pelo trabalho de quantas pessoas?
1 – 1-9
2 – 10-24
3 – 25 ou mais
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica

(v348a)

PERGUNTAR A TODOS
Q121

Nos últimos cinco anos, alguma vez esteve desempregado durante mais de três meses seguidos?
1 – sim
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

(v349)

INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: PERGUNTAR SE O ENTREVISTADO VIVE COM
CÔNJUGE/COMPNAHEIRO(A) (Q97=1; Q99=1); SE NÃO, PASSAR PARA A Q123
Q122

Nos últimos cinco anos, o seu cônjuge/companheiro alguma vez esteve desempregado durante mais de
três meses seguidos?
1 – sim
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica

Q123

(v350)

Nos últimos cinco anos, alguma vez esteve dependente da segurança social?

ENTREVISTADOR: BENEFICIOS SOCIAIS INCLUEM TODOS AQUELES DA SEGURANÇA SOCIAL. NOTA
IMPORTANTE: NÃO SE INCLUEM AQUI OS SUBSÍDIOS DE DESEMPREGO NEM AS PENSÕES DE
INVALIDEZ OU OUTRAS PENSÕES
1 – sim
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)

(v351)

ENTREVISTADOR: SÓ SE O ENTREVISTADO VIVE COM CÔNJUGE COMPANHEIRO(A) (Q97=1; Q99=1);
SE NÃO, PASSAR PARA A Q125
Q124

Nos últimos cinco anos, o seu cônjuge/companheiro(a) passou por alguma situação em que dependesse
apenas da segurança social?

BENEFICIOS SOCIAIS INCLUEM TODOS AQUELES DA SEGURANÇA SOCIAL. NOTA IMPORTANTE:
NÃO SE INCLUEM AQUI OS SUBSÍDIOS DE DESEMPREGO NEM AS PENSÕES DE INVALIDEZ OU
OUTRAS PENSÕES
1 – sim
(v352)
2 – não
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica
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PERGUNTAR A TODOS
MOSTRAR CARTÃO 125
Q125

Se somar o rendimento de todas as fontes, qual é a letra que melhor descreve o rendimento das pessoas
que vivem nesta casa, retirando os descontos em impostos ou outro tipo de deduções.
(v353)

Aproximadamente POR
SEMANA

Aproximadamente POR MÊS

Aproximadamente POR ANO

1

A

Menos de 40 Euros

Menos de 150 Euros

Menos de 1800 Euros

2

B

Entre 40 e 70 Euros

Entre 150 e 300 euros

Entre 1800 e 3600 Euros

3

C

Entre 70 e 120 euros

Entre 300 e 500 Euros

Entre 3600 e 6000 Euros

4

D

Entre 120 e 230 Euros

Entre 500 e 1000 euros

Entre 6000 e 12000 Euros

5

E

Entre 230 e 350 Euros

Entre 1000 e 1500 Euros

Entre 12000 e 18000 Euros

6

F

Entre 350 e 460 Euros

Entre 1500 e 2000 Euros

Entre 18000 e 24000 Euros

7

G

Entre 460 e 580 Euros

Entre 2000 e 2500 Euros

Entre 24000 e 30000 Euros

8

H

Entre 580 e 690 Euros

Entre 2500 e 3000 Euros

Entre 30000 e 36000 Euros

9

I

Entre 690 e 1150 Euros

Entre 3000 e 5000 Euros

Entre 36000 e 60000 Euros

10

J

Entre 1150 e 1730 euros

Entre 5000 e 7500 Euros

Entre 60000 e 90000 Euros

11

K

Entre 1730 e 2310 euros

Entre 7500 e 10000 Euros

Entre 90000 e 120000 Euros

12

L

Mais de 2310 Euros

Mais de 10000 Euros

Mais de 120000 Euros

88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)
Q126

Quando tinha 14 anos, vivia com os seus pais?
1 – Sim, com ambos
2 – Só com o meu pai
3 – Só com a minha mãe

(v354)

ENTREVISTADOR: SUBSTITUIR “PAI” POR “MÃE” E “ELE” POR “ELA” NAS PERGUNTAS Q127 A Q131
SE Q126=3
4 – Não, não vivia com os meus pais ---------> PASSAR PARA A Q133
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MOSTRAR CARTÃO 127
Q127

Q128

Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que o seu pai [mãe] completou?
1 – Nenhum................................................................................................................... [A]
2 – Ensino Básico 1 (até à 4ª classe) ............................................................................. [B]
3 – Ensino Básico 2 (preparatório/5º e 6º anos) ............................................................ [C]
4 – Ensino Básico 3 (até ao 9º ano/5º ano dos
liceus, escola comercial / industrial) ............................................................................. [D]
5 – Ensino Secundário Cursos Tecnológicos .................................................................[E]
6 – Ensino Secundário Cursos Gerais (12º/7º
ano dos liceus completo, propedêutico, serviço
cívico) ............................................................................................................................[F]
7 – Ensino Superior – Bacharelato ................................................................................ [G]
8 – Ensino Superior – Licenciatura ............................................................................... [H]
9 – Ensino Superior – Mestrado (Pré-Bolonha) ..............................................................[I]
10 – Ensino Superior – Mestrado (PósBolonha)..........................................................................................................................[J]
11 – Ensino Superior - Doutoramento........................................................................... [K]
88 – não sabe (espontâneo)
99 – não responde (espontâneo)
77 – não se aplica

Quando tinha 14 anos de idade, o seu pai [mãe] trabalhava por conta de outrem, por conta própria ou
não tinha um trabalho remunerado?
1 – sim, trabalhava por conta de outrem
2 – sim, trabalhava por conta própria
3 – não, não tinha trabalho remunerado ---- > PASSAR PARA A Q132
8 – Não sabe (espontâneo) -------------------- > PASSAR PARA A Q132
9 – Não responde (espontâneo) --------------- > PASSAR PARA A Q132
7 – não se aplica -------------------------------- > PASSAR PARA A Q132

Q129

(v355)

(v356)

Qual era a designação da profissão principal do seu pai [mãe]?

ENTREVISTADOR: ESCREVA
Escreva:.......................................................

(v357a)

Q129a No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade é/era exercida pelo seu pai [mãe] a
maior parte do tempo?
ENTREVISTADOR: ESCREVA
Escreva:.......................................................
88888 – Não sabe (espontâneo)
99999 – Não responde (espontâneo)
77777 - não se aplica

(v357b)

- PARA POSTERIOR CODIFICAÇÃO E REVISÃO INFORMÁTICA (ISCO88)
Código:
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ENTREVISTADOR: PERGUNTAR NO CASO DE PAI/MÃE TRABALHAR POR CONTA PRÓPRIA (Q128=2)
Q130

Quantos empregados tinha o seu pai [mãe]?
1 – nenhum -------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q132
2 – 1-9 ------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q132
3 – 10-24 ---------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q132
4 – 25 ou mais ---------------------------------------- > PASSAR PARA A Q132
8 – Não sabe (espontâneo) --------------------------- > PASSAR PARA A Q132
9 – Não responde (espontâneo) --------------------- > PASSAR PARA A Q132
7 – não se aplica

(v358)

ENTREVISTADOR: PERGUNTAR NO CASO DE PAI/MÃE TRABAHAR POR CONTA DE OUTREM (Q128=1)
Q131

No seu trabalho principal, o seu pai [mãe] tinha alguma responsabilidade de supervisão do trabalho de
outras pessoas?
1 – sim
(v359)
2 – não ------------------------------------------------- > PASSAR PARA A Q132
8 – Não sabe (espontâneo) --------------------------- > PASSAR PARA A Q132
9 – Não responde (espontâneo) --------------------- > PASSAR PARA A Q132
7 – não se aplica

Q131a Era responsável pelo trabalho de quantas pessoas?
1 – 1-9
2 – 10-24
3 – 25 ou mais
8 – Não sabe (espontâneo)
9 – Não responde (espontâneo)
7 – não se aplica~

(v359a)

MOSTRAR CARTÃO 132
Q132

Pense agora nos seus pais quando o Sr. / Sra. tinha cerca de 14 anos. Em que medida considera que
cada uma das frases deste cartão correspondem ao seu pai / mãe?

ENTREVISTADOR: NÃO PERGUNTAR A, B E C A QUEM VIVIA SÓ COM O PAI (Q126=2)
ENTREVISTADOR: NÃO PERGUNTAR E, F E G A QUEM VIVIA SÓ COM A MÃE (Q126=3)
Sim

v360

A A minha mãe gostava de ler livros

1

Até
certo
ponto
2

v361

B Eu discutia política com a minha mãe, em casa

1

2

3

4

8

9

7

v362

C A minha mãe gostava de acompanhar as notícias

1

2

3

4

8

9

7

v363

D

1

2

3

4

8

9

7

v364

E O meu pai gostava de ler livros

1

2

3

4

8

9

7

v365

F Eu discutia política com o meu pai, em casa

1

2

3

4

8

9

7

v366

G O meu pai gostava de acompanhar as notícias

1

2

3

4

8

9

7

v367

H

1

2

3

4

8

9

7

Os meus pais tinham dificuldades em viver com o
dinheiro que ganhavam

Os meus pais tinham dificuldades em comprar coisas
novas para substituir aquelas que se estragavam.
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8
9
7
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PERGUNTAR A TODOS
Q133

Onde vivia, quando tinha cerca de 14 anos?

ENTREVISTADOR: ESCREVA
Escreva: .................................................................
888888 – Não sabe (espontâneo)
999999 – Não responde (espontâneo)

(v368a)

- CODIFICAR REGIÃO SEGUNDO NUTS III
Código:

Q134

(v368b)

Cidade em que vive HOJE.

ENTREVISTADOR: ESCREVA
Escreva: .................................................................
88888 – Não sabe (espontâneo)
99999 – Não responde (espontâneo)

(v369a)

- CODIFICAR SEGUNDO CÓDIGO POSTAL OU CÓDIGO ESTATÍSTICO OFICIAL
Código:

Q135

(v369)

Dimensão do aglomerado
01 – Menos de 2000 hab.
02 – 2 - 5.000
03 – 5 - 10.000
04 – 10 - 20.000
05 – 20 - 50.000
06 – 50 - 100.000
07 – 100 - 500.000
08 – Mais de 500.000 hab.
88 – Não sabe (espontâneo)
99 – Não responde (espontâneo)

(v370)

PT135a Caracterização da zona envolvente da residência:
(Entrevistador: pode registar mais do que uma resposta)
1. Zona de prédios até 7 alojamentos
2. Zona de prédios com 8 alojamentos ou mais
3. Zona de moradias com terreno
4. Zona de moradias sem terreno
5. Alojamento precário
6. Outro tipo de urbanização
PT135b Caracterização da zona envolvente da residência:
(Entrevistador: assinalar apenas uma resposta)
1. Elevada densidade de construção sem espaço entre prédios (tipo “dormitório”)
2. Densidade de construção média, com espaço entre os edifícios
3. Baixa densidade de construção
Q136

Região:
Escreva: .................................................................

(v371a)
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- CODIFICAR REGIÃO SEGUNDO NUTS III
Código:

Q137

Data da entrevista:
dia:

Q138

mês:

ano:

(v372)

Hora da entrevista
Hora de fim:

Minutos:
(v374a)

Q139

(v371b)

(v374b)

Durante a entrevista, o entrevistado mostrou:
1 – muito interesse
2 – algum interesse
3 – pouco interesse

Q140

(v375)

Em que língua foi feita a entrevista?
Escreva: ....Português.............................................................

(v376)

- UTILIZAR OS CÓDIGOS SELECCIONADOS DO ISO 639-1 PARA TODAS AS LÍNGUAS EM QUE O
QUESTIONÁRIO É TRADUZIDO
Código:

Q141

Número de entrevistador::

(v376a)

(v377)

47

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 1

muito importante
importante
pouco importante
nada importante
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CARTÃO 3

muito feliz
feliz
pouco feliz
nada feliz

49
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CARTÃO 4

Muito bom
Bom
Razoável
Mau
Muito mau
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CARTÃO 5
A

Serviços sociais para idosos, deficientes ou pessoas
incapacitadas

B

Organizações religiosas ou ligadas à Igreja

C

Educação, artes, música ou actividades culturais

D

Sindicato

E

Partidos ou grupos políticos

F

Acções comunitárias locais de apoio à pobreza, ao
emprego, ao alojamento, à igualdade racial

G

Desenvolvimento do Terceiro Mundo ou Direitos
Humanos

H

Património, ambiente, ecologia, direitos dos animais

I

Associações profissionais

J

Trabalho com/para jovens (por ex., escuteiros, guias,
clubes de jovens, etc)

K

Desporto e recreio

L

Grupos femininos

M

Movimentos para a Paz

N

Organizações voluntárias para promover a Saúde

O

Outros grupos
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CARTÃO 6

A

Pessoas com passado criminal

B

Pessoas de outra raça

C

Extremistas de esquerda

D

Alcoólicos

E

Extremistas de direita

F

Famílias numerosas

G

Pessoas desequilibradas

H

Muçulmanos

I

Trabalhadores imigrantes

J

Pessoas com SIDA

K

Toxicodependentes

L

Homossexuais

M

Judeus

N

Ciganos

O

Cristãos
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CARTÃO 8

Tentam
aproveitar-se de
mim
1

São honestas

2

3

4

5

6
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7

8

9
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CARTÃO 9

As pessoas estão
sobretudo
preocupadas com
elas próprias
1

As pessoas
tentam ajudar os
outros

2

3

4

5

6
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8
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CARTÃO 10

Nenhum

1

Muitíssimo

2

3

4

5

6
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7

8

9
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CARTÃO 11

Insatisfeito

1

Satisfeito

2

3

4

5

6
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7

8

9
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CARTÃO 12

A porque não têm sorte
B porque são preguiçosos ou não têm força de
vontade
C porque a sociedade é injusta
D porque é uma consequência inevitável do progresso
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CARTÃO 14

A Ser bem pago
B Ter um bom ambiente de trabalho com os colegas
C Não ser muito pressionado
D Um emprego seguro/estável
E Um bom horário
F Possibilidade de ter iniciativa
G Um trabalho útil à sociedade
H Bons períodos de férias
I

Possibilidade de contactar com pessoas

J Um trabalho em que sinta que pode realizar alguma
coisa
K Um trabalho com responsabilidade(s)
L Um trabalho interessante
M Um

trabalho

em

que

possa

usar

as

capacidades
N Aquisição de novas competências
O Articulação com a vida familiar
P Participação em decisões importantes
Q Igualdade de tratamento no local de trabalho

58

suas

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 16

insatisfeito

1

satisfeito

2

3

4

5

6
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7

8

9
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CARTÃO 17

Nenhum

1

Muito

2

3

4

5

6
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8
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CARTÃO 18

concordo totalmente
concordo
nem concordo nem discordo
discordo
discordo totalmente
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CARTÃO 19

Muito importante
Bastante importante
Pouco importante
Nada importante
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CARTÃO 20

A

Temos que cumprir as ordens em quaisquer
circunstâncias

B

Devemos cumprir as ordens quando estamos
convencidos de que elas são correctas

C

Depende
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CARTÃO 21

Quando os empregos são poucos devia-se dar prioridade aos
portugueses em relação aos imigrantes

Quando os empregos são poucos os homens têm mais direito
ao trabalho do que as mulheres
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CARTÃO 22

A: Há forma de sabermos, com toda a clareza e segurança, onde
está o bem e o mal. E isso aplica-se a todas as pessoas
quaisquer que sejam as circunstâncias

B: Há forma de sabermos, com toda a clareza e segurança, onde
está o bem e o mal. Contudo, um desvio destas orientações
sobre o bem e o mal é, por vezes justificado em
circunstâncias especiais.

C: Não há meios seguros para sabermos onde está o bem e o
mal. O bem e o mal dependem das circunstâncias de cada
momento
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CARTÃO 23a

A
B
C
D
E

Católica
Protestante
Islâmica
Hindu
Judaica
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CARTÃO 24a

A
B
C
D
E

Católica
Protestante
Islâmica
Hindu
Judaica
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CARTÃO 25

mais de uma vez por semana
uma vez por semana
uma vez por mês
apenas nos dias religiosos / festivos
uma vez por ano
muito raramente
nunca ou quase nunca
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CARTÃO 26

mais de uma vez por semana
uma vez por semana
uma vez por mês
apenas nos dias religiosos / festivos
uma vez por ano
muito raramente
nunca ou quase nunca
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CARTÃO 32

A Existe um Deus

B Existe uma espécie de espírito ou força viva

C Não sei realmente o que pensar

D No fundo, penso que não existe nenhum espírito
absoluto, Deus ou força viva
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CARTÃO 33

Nada

1

Muito

2

3
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4

5

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 34

muito interesse
algum interesse
pouco interesse
nenhum interesse
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CARTÃO 35

A Só existe uma religião verdadeira

B Só existe uma religião verdadeira, mas há outras que
também defendem algumas verdades básicas

C Não existe uma religião verdadeira; todas as grandes
religiões do mundo defendem algumas verdades
básicas

D Nenhuma das grandes religiões oferece qualquer tipo
de verdade
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CARTÃO 36

nada importante

1

muito importante

2

3

4

5

6
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8
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CARTÃO 39

todos os dias
mais de uma vez por semana
uma vez por semana
pelo menos uma vez por mês
várias vezes por ano
com menos frequência
nunca
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CARTÃO 40

acredito
totalmente

não acredito

1

2

3

4

5

6
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7

8

9
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CARTÃO 41

concordo totalmente
concordo
nem concordo nem discordo
discordo
discordo totalmente
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CARTÃO 42
A

Fidelidade

B

Um rendimento adequado

C

Ter as mesmas origens sociais

D

Partilhar as mesmas crenças religiosas

E

Ter uma boa habitação

F

Ter as mesmas opiniões políticas

G Viver separados dos sogros
H

Ter satisfação na relação sexual

I

Partilhar as tarefas domésticas

J

Ter filhos

K

Estar disposto a conversar sempre que haja
problemas no casal

L

Ter tempo disponível para estar com os seus
amigos e dedicar-me aos seus passatempos e
actividades
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CARTÃO 47

concordo totalmente
concordo
nem concordo nem discordo
discordo
discordo totalmente
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CARTÃO 48

concordo totalmente
concordo
discordo
discordo totalmente
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CARTÃO 49

A Devemos sempre amar e respeitar o pai e a mãe,
independentemente das suas qualidades e defeitos

B Só devemos amar e respeitar o pai e a mãe se o seu
comportamento e atitudes forem merecedores disso
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CARTÃO 50

A É dever dos pais fazerem o melhor pelos filhos, mesmo que
seja à custa do seu próprio bem-estar

B Os pais têm a sua própria vida e não devem ser obrigados a
sacrificar o seu bem-estar por causa dos filhos
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CARTÃO 51

A

Os filhos adultos têm o dever de prestar cuidados
continuados aos pais, mesmo que seja à custa do seu
próprio bem-estar

B

Os filhos adultos têm a sua própria vida viver e não devem
sacrificar o seu bem-estar pessoal por causa dos pais
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CARTÃO 52

A Ter boas maneiras
B Ser independente
C Ser trabalhador
D Sentido de responsabilidade
E Ter imaginação
F Ser tolerante e respeitar os outros
G Ser poupado com o dinheiro e as coisas
H Ser determinado e perseverante
I

Ter fé religiosa

J Não ser egoísta
K Ser obediente

Indique até 5 qualidades!
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CARTÃO 53

Quando a mulher não é casada

Quando o casal não quer ter mais filhos
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CARTÃO 54

muito interesse
algum interesse
pouco interesse
nenhum interesse
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CARTÃO 55

Assinar uma petição ou um abaixo-assinado

Participar em boicotes

Participar em manifestações legais

Participar em greves não legais

Ocupar edifícios ou fábricas

Categorias de resposta

sim, já fez
não fez, mas admite fazer
não fez e não admite fazer
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CARTÃO 56

A. Acho que a liberdade e a igualdade são importantes. Mas se
tivesse que escolher entre as duas, escolheria a liberdade, ou
seja, cada um poder viver em liberdade e desenvolver-se à
vontade.

B. A liberdade e a igualdade são importantes. Mas se tivesse que
escolher entre as duas, escolheria a igualdade, ou seja, que
ninguém seja desfavorecido e que as diferenças entre as
classes sociais não sejam tão acentuadas.
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CARTÃO 57

esquerda

1

direita

2

3

4

5

6
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8

9
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CARTÃO 58
A.

B.

C.

D.

As pessoas devem
ser as principais
responsáveis por
assegurar a sua
sobrevivência
1
Os desempregados
deviam aceitar
qualquer emprego
ou então perder o
subsídio de
desemprego
1
A competição é uma
coisa boa. Estimula
as pessoas a
trabalhar mais e a
desenvolver novas
ideias
1

F.

2

3

4

5

6

7

8

9

Os salários
deveriam ser tanto
quanto possível
iguais
1
A propriedade
privada na indústria
e nos negócios
devia aumentar
1

10

Os desempregados
deviam ter o direito de
recusar um emprego
que não querem
2

3

4

5

6

7

8

9

10

A competição é uma
coisa má. As pessoas
acabam por revelar o
pior que há nelas
2

3

4

5

6

7

8

9

O Estado devia dar
mais liberdade de
acção às empresas
1

E.

O Estado deve ser o
principal responsável
em assegurar a
sobrevivência de todos

10

O Estado devia
controlar mais as
empresas
2

2

2

3

3

3

4

4

4

5

6

5

6

5

6
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7

7

7

8

8

8

9

10

9

Deveria haver mais
incentivos para
recompensar o esforço
individual
10

9

A propriedade do
Estado na indústria e
nos negócios devia
aumentar
10
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CARTÃO 59

A

A nossa sociedade deve ser radicalmente mudada através de
acções revolucionárias

B

A nossa sociedade deve ser mudada com base em reformas
graduais

C

A nossa sociedade deve ser mantida como está
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CARTÃO 60

A Manter a ordem no país

B Dar aos cidadãos maior capacidade de participação nas
decisões importantes do Governo

C Combater o aumento dos preços

D Defender a liberdade de expressão
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CARTÃO 62

Menos importância ao dinheiro e aos bens materiais

Mais respeito pela autoridade
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CARTÃO 63
a igreja
as forças armadas
o sistema educativo
a comunicação social/imprensa
os sindicatos
a polícia
o parlamento
a administração pública
o sistema de segurança social
a união europeia
a NATO
a organização das nações unidas (ONU)
o sitema nacional de saúde
o sistema judicial/os tribunais
as grandes empresas
as organizações ambientalistas
os partidos políticos
o governo

Categorias de resposta

muita confiança
alguma confiança
pouca confiança
nenhuma confiança
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CARTÃO 64

muito satisfeito
satisfeito
pouco satisfeito
nada satisfeito
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CARTÃO 65

muito má

1

muito bem

2

3

4

5

6

96

7

8

9

10

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 66

muito boa
boa
má
muito má
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CARTÃO 67

concorda totalmente
concorda
discorda
discorda totalmente
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CARTÃO 68

nunca justificável

1

sempre justificável

2

3

4

5

6
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CARTÃO 69

A

a localidade ou cidade em que vive

B

a região do país onde vive

C

Portugal

D

Europa

E

Mundo
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CARTÃO 73

muito receio

1

nenhum receio

2

3

4

5

6
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CARTÃO 74

A unificação devia
ir mais longe

1

A unificação já foi
longe de mais

2

3

4

5

6

102

7

8

9

10

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 75a

A
B
C
D
E
F
G
H

Bloco de esquerda
CDS/PP
CDU-PCP
MRPP
PPD/PSD
PS
PSR
UDP

103

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 75b

A
B
C
D
E
F
G
H

Bloco de esquerda
CDS/PP
CDU-PCP
MRPP
PPD/PSD
PS
PSR
UDP
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CARTÃO 76

A

Devia deixar vir trabalhar para Portugal todos os
quisessem

B

Devia deixar desde que houvesse empregos disponíveis

C

Devia estabelecer limites rigorosos ao número de
trabalhadores estrangeiros em Portugal

D

Devia proibir a vinda de trabalhadores estrangeiros para
Portugal
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CARTÃO 77

A

Pode haver determinadas circunstâncias em que o terrorismo
se justifica

B

O terrorismo é sempre condenável, seja qual for o seu motivo
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CARTÃO 78
Os imigrantes tiram
postos de trabalho às
A
pessoas dos países
para onde vão.
1

B

3

4

5

6

7

8

9

Os imigrantes
empobrecem a vida
cultural do país para
onde vão
1

C

2

Os imigrantes não
empobrecem a vida
cultural do país para
onde vão
2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

Os imigrantes são
uma sobrecarga para
D
a segurança social
de um país
1

E

F

No futuro, o número
de imigrantes
constituirá uma
ameaça para a
sociedade.
1

10
Os imigrantes não são
uma sobrecarga para a
segurança social de
um país

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

10

9

No futuro, o número de
imigrantes não
constituirá uma
ameaça para a
sociedade
10

9

É melhor, para o bem
da sociedade, que os
imigrantes não
mantenham os seus
costumes e tradições,
mas que adoptem os
costumes do país
10

É melhor, para o
bem da sociedade,
que os imigrantes
mantenham os seus
costumes e
tradições.
1

10
Os imigrantes não
contribuem para o
aumento da
criminalidade

Os imigrantes
contribuem para o
aumento da
criminalidade
1

Os imigrantes não
tiram postos de
trabalho às pessoas
dos países para onde
vão.
10

2

3

4

5

6
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CARTÃO 79

concordo totalmente
concordo
nem concordo nem discordo
discordo
discordo totalmente
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CARTÃO 80

Muito importante
Bastante importante
Pouco importante
Nada importante
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CARTÃO 81

todos os dias
várias vezes por semana
uma a duas vezes por semana
menos vezes
nunca
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CARTÃO 82

concorda totalmente
concorda
nem concorda nem discorda
discorda
discorda totalmente
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CARTÃO 83

muito
bastante
em certa medida
pouco
nada
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CARTÃO 84

muito
bastante
em certa medida
pouco
nada
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CARTÃO 85

Concordo totalmente
Concordo
Discordo
Discordo totalmente
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CARTÃO 107

Companheiro(a) ou cônjuge

Filhos(as)

Pais

Avós

Outros familiares (irmãos, primos, etc.)

Não familiares
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CARTÃO 110

Nível de escolaridade completo

A
Nenhum
B
Ensino Básico 1 (até à 4ª classe)
C
Ensino Básico 2 (preparatório/5º e 6º anos)
D
Ensino Básico 3 (até ao 9º ano/5º ano dos
liceus)
E
Ensino Secundário Cursos Tecnológicos
F
Ensino Secundário Cursos Gerais (12º/7º ano
dos liceus completo, propedêutico, serviço cívico)
G
Ensino Superior – Bacharelato
H
Ensino Superior – Licenciatura
I
Ensino Superior – Mestrado (Pré-Bolonha)
J
Ensino Superior – Mestrado (Pós-Bolonha)
K
Ensino Superior - Doutoramento
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CARTÃO 111

Com trabalho remunerado
30 ou mais horas por semana
menos de 30 horas por semana
trabalha por conta própria

Sem trabalho remunerado
A cumprir serviço militar
Reformado(a)/pensionista
A fazer trabalho doméstico
Estudante
Desempregado(a)
Inválido
Outra

117

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO 116

Nível de escolaridade completo

A
Nenhum
B
Ensino Básico 1 (até à 4ª classe)
C
Ensino Básico 2 (preparatório/5º e 6º anos)
D
Ensino Básico 3 (até ao 9º ano/5º ano dos
liceus)
E
Ensino Secundário Cursos Tecnológicos
F
Ensino Secundário Cursos Gerais (12º/7º ano
dos liceus completo, propedêutico, serviço cívico)
G
Ensino Superior – Bacharelato
H
Ensino Superior – Licenciatura
I
Ensino Superior – Mestrado (Pré-Bolonha)
J
Ensino Superior – Mestrado (Pós-Bolonha)
K
Ensino Superior - Doutoramento
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CARTÃO 117

Com trabalho remunerado
30 ou mais horas por semana
menos de 30 horas por semana
trabalha por conta própria

Sem trabalho remunerado
A cumprir serviço militar
Reformado(a)/pensionista
A fazer trabalho doméstico
Estudante
Desempregado(a)
Inválido
Outra
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CARTÃO 125

Aproximadamente
POR SEMANA

Aproximadamente
POR MÊS

Aproximadamente POR
ANO

A

Menos de 40 Euros

Menos de 150 Euros

Menos de 1800 Euros

B

Entre 40 e 70 Euros

Entre 150 e 300 euros

Entre 1800 e 3600 Euros

C

Entre 70 e 120 euros

Entre 300 e 500 Euros

Entre 3600 e 6000 Euros

D

Entre 120 e 230
Euros
Entre 230 e 350
Euros
Entre 350 e 460
Euros
Entre 460 e 580
Euros
Entre 580 e 690
Euros
Entre 690 e 1150
Euros
Entre 1150 e 1730
euros
Entre 1730 e 2310
euros

Entre 500 e 1000
euros
Entre 1000 e 1500
Euros
Entre 1500 e 2000
Euros
Entre 2000 e 2500
Euros
Entre 2500 e 3000
Euros
Entre 3000 e 5000
Euros
Entre 5000 e 7500
Euros
Entre 7500 e 10000
Euros

Entre 6000 e 12000
Euros
Entre 12000 e 18000
Euros
Entre 18000 e 24000
Euros
Entre 24000 e 30000
Euros
Entre 30000 e 36000
Euros
Entre 36000 e 60000
Euros
Entre 60000 e 90000
Euros
Entre 90000 e 120000
Euros

Mais de 2310 Euros

Mais de 10000 Euros

Mais de 120000 Euros

E
F
G
H
I
J
K
L
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CARTÃO 127

Nível de escolaridade completo

A
Nenhum
B
Ensino Básico 1 (até à 4ª classe)
C
Ensino Básico 2 (preparatório/5º e 6º anos)
D
Ensino Básico 3 (até ao 9º ano/5º ano dos
liceus)
E
Ensino Secundário Cursos Tecnológicos
F
Ensino Secundário Cursos Gerais (12º/7º ano
dos liceus completo, propedêutico, serviço cívico)
G
Ensino Superior – Bacharelato
H
Ensino Superior – Licenciatura
I
Ensino Superior – Mestrado (Pré-Bolonha)
J
Ensino Superior – Mestrado (Pós-Bolonha)
K
Ensino Superior - Doutoramento
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CARTÃO 132

Sim
Até certo ponto
Um pouco
Não
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CARTÃO PT 133

Discorda totalmente
Discorda
Nem concorda, nem discorda
Concorda
Concorda totalmente

123

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO PT 134

Aumentar bastante
Aumentar um pouco
Manter-se como está
Diminuir um pouco
Diminuir muito
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CARTÃO PT 135

Discorda totalmente
Discorda
Nem concorda, nem discorda
Concorda
Concorda totalmente
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CARTÃO PT 136

não me incomodava
incomodava-me
nada.
muito
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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CARTÃO PT 137
Discordo completamente
Discordo
Discordo ligeiramente
Concordo ligeiramente
Concordo
Concordo totalmente
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CARTÃO PT 138
Discorda totalmente
Discorda
Nem concorda, nem discorda
Concorda
Concorda totalmente
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CARTÃO PT 139
1

Exactamente como eu

2

Muito parecido comigo

3

Parecido comigo

4

Um bocadinho parecido comigo

5

Nada parecido comigo

6

Não tem nada a ver comigo
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CARTÃO PT 140

1

Exactamente como eu

2

Muito parecida comigo

3

Parecida comigo

4

Um bocadinho parecida comigo

5

Nada parecida comigo

6

Não tem nada a ver comigo
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CARTÃO PT 141

Nada preocupante
Pouco preocupante
Preocupante
Muito preocupante

131

QUESTIONÁRIO EUROPEAN VALUES STUDY (2008)

CARTÃO PT 142
Na localidade/cidade onde vive
Na região onde vive
No país
Na Europa
No mundo
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CARTÃO PT 143

Poluição
do ar

Alterações
climáticas

Destruição
das florestas

Poluição dos
solos (por
pesticidas e
agro-químicos)

Contaminação
de origem
industrial

Poluição dos
rios, lagos e
albufeiras

Aumento da
população
mundial

Escassez de
água potável

Desertificação
(avanço dos
desertos)

Extinção de
espécies
animais e
vegetais

Escassez
energética

Poluição dos
oceanos/mar

Crescimento
desordenado
das cidades
Excesso de
produção de
lixo
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CARTÃO PT 144
O problema não é tão grave como nos querem fazer pensar
O problema é tão grave que não há nada que possamos fazer para
o resolver
O problema é grave, mas pode ser resolvido através da ciência e
da técnica
O problema é grave e só pode ser resolvido à custa da mudança
de comportamentos
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CARTÃO PT 145
A energia nuclear é limpa e, sendo produzida com regras
apertadas, não representa risco
Apesar de conter riscos, a energia nuclear é uma boa solução
É muito caro, moroso e complexo produzir energia nuclear, por
isso não vale a pena investir nela
A energia nuclear é demasiado perigosa para se optar por ela
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CARTÃO PT 146
Um plano, um projecto, ou um estudo de impacto ambiental
Contribuir por escrito na consulta pública de planos,
projectos, estratégias, estudos de impacto ambiental…
Participar numa assembleia da Junta de Freguesia ou
municipal
Assinar petições em defesa do património ambiental
Fazer donativos a grupos / organizações de defesa do
ambiente
Contactar por escrito, por e-mail (correio electrónico) ou por
telefone uma entidade pública sobre um problema
ambiental
Denunciar uma situação de degradação ambiental aos
jornais, rádio ou televisão
Participar em manifestações em defesa do ambiente /
património cultural
Boicotar o consumo de produtos fabricados por empresas
que prejudicam o ambiente
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CARTÃO PT 147

Não vale a pena participar nos
processos de tomada de decisão
porque os políticos acabam sempre
por decidir aquilo que querem.

Nos processos de tomada de decisão
sobre políticas a pôr em prática, o
mais importante é o contributo dos
técnicos e especialistas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Para defenderem os seus interesses,
os cidadãos devem participar nos
processos de tomada de decisão e
exigir que as suas opiniões sejam
levadas em conta.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nos processos de tomada de decisão
sobre políticas a pôr em prática, a
participação activa dos cidadãos é
um factor fundamental
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CARTÃO PT 148
Usar lâmpadas economizadoras de energia
Consumir produtos agrícolas biológicos (sem pesticidas nem agroquímicos)
Levar os seus próprios sacos para o supermercado (para evitar
usar os sacos do supermercado)
Preferir produtos feitos a partir de materiais reciclados
Tomar duche em vez de banho de imersão
Desligar totalmente a televisão (no aparelho e não apenas no
comando) Escolher um carro que seja menos poluente
Apagar sempre as luzes quando sai do seu gabinete de trabalho
Fechar a torneira da água enquanto lava os dentes
Escolher produtos não embalados ou com menos embalagem
Separar o lixo (papel, embalagens, vidro) para reciclar
Evitar o uso do carro nas deslocações diárias
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CARTÃO PT 149
Dos avanços da ciência e da técnica
De uma mudança de comportamentos de cada um de nós
De uma intervenção política do Estado mais rigorosa na defesa do
ambiente
De uma alteração no comportamento das empresas e dos grupos
económicos
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CARTÃO PT 150
Em Portugal deve ser dada
prioridade à protecção do ambiente,
mesmo que isso implique maior
desemprego e menor crescimento
económico.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Em Portugal deve ser dada
prioridade à criação de emprego e ao
crescimento económico, mesmo que
isso implique degradação ambiental.

É preciso uma acção firme do
Estado para forçar a resolução dos
problemas ambientais mais graves

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

As dinâmicas de mercado acabarão
por resolver os problemas de
ambiente mais graves

Todos os países têm de contribuir
para a conservação do ambiente,
mesmo que isso implique uma
desaceleração
do
crescimento
económico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A conservação do ambiente é um
luxo que só os países mais ricos
podem praticar
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CARTÃO PT 151
Muito boa
Boa
Razoável
Má
Muito má

141

EUROPEAN VALUES STUDY
2008
Questionnaire

Portugal
CAPI-Version

***********************************************
** estudo 5150 - EVS ** Origem script: TNS Euroteste
***********************************************
*************** TNS PORTUGAL ******************
**COL 37L4
*QUESTION 900001 *CODES 37L4 *DUMMY *LABEL "Hora do dia"
*TEXTVARS partofday, sector, idade
*PUT partofday "Bom dia"
*IF [Q900001 >= 1200] *PUT partofday "Boa tarde"
*IF [Q900001 >= 1930] *PUT partofday "Boa noite"

********************************* DEFINIÇÃO DE FONTES
*FONT 0 "12 Arial Narrow (255 255 255)"
*FONT
*FONT
*FONT
*FONT
*FONT

1
2
3
4
5

"12
"12
"12
"12
"12

Arial Narrow
Arial Narrow
Verdana Bold
Verdana Bold
Verdana Bold

Bold Underline (232 232 0)"
Bold (255 128 64)"
Italic (232 232 0)"
Italic (128 255 128)"
Italic (0 204 204)"

******************************************************
************* DADOS INTERNOS - TNS . MAPA CAMPO GESTENT *******************
***************************************************************************
*QUESTION 97001 *NUMBER 61L3 *DUMMY *VAR "NSERIE"
NÚMERO DE SÉRIE - MAPA DE CAMPO
***************************************************************************
*QUESTION 97002 *NUMBER 64L4 *DUMMY *VAR "QUESTC"
NUM.QUEST
***************************************************************************
*QUESTION 97003 *NUMBER 68L4 *DUMMY *VAR "MDC"
MDC - GESTENT - DIST CONC - DDCC
***************************************************************************
*QUESTION 97004 *CODES 72L1 *DUMMY *VAR "HABI"
HABITAT (QUOTAS)
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Ate 1.999 habitantes
De 2.000 a 4.999 habitantes
De 5.000 a 9.999 habitantes
De 10.000 a 19.999 habitantes
De 20.000 a 49.999 habitantes
De 50.000 a 99.999 habitantes
Mais de 100.000 habitantes

***************************************************************************
*QUESTION 97005 *CODES 73L1 *DUMMY *VAR "NUTE"
REGIÕES (NUTS) - QUOTAS
1: Norte
2: Centro
3: Lisboa e Vale do Tejo

4: Alentejo
5: Algarve

***************************************************************************
*QUESTION 97006 *NUMBER 74L1 *DUMMY *VAR "ZONAGT"
ZONA GESTENT
***************************************************************************
*QUESTION 97008 *NUMBER 75L8 *DUMMY *VAR "FCREG"
NUM REGISTO DA FOLHA DE CONTACTO
***************************************************************************
**irpara
**GOTO 2001
** job number - descrição
** ESOMAR TEXT
*PAGE
*FONT 2 ESTUDO: 5150 - EVS*FONT 0

*FONT 1
OLÁ, VOCÊ ESTÁ NO ESTUDO EVS
- MAIO 2008

QUANDO PRESSIONAR "Enter" A SUA
ENTREVISTA IRÁ COMEÇAR.
*FONT 0

*PAGE
*FONT 1
Estudo irá ser realizado de acordo com as normas do Codigo
Deontologico ESOMAR e Instruções do briefing

ENTREVISTADOR: AO CARREGAR NO "Enter" ESTÁ A
ASSUMIR QUE ESTÁ DE ACORDO
*FONT 0

*QUESTION 10000
*? partofday, o meu nome é xxxxxx, sou entrevistador da TNS Euroteste, um
instituto que realiza estudos de mercado e sondagens de opinião.
Gostaria de lhe colocar algumas questões sobre a sua opinião em relação a
diversos assuntos.
O seu lar foi seleccionado a partir de um processo aleatório de amostragem, quer
dizer ao acaso como na lotaria.
A sua colaboração é muito importante para compreender o que pessoas de
diferentes países da Europa acreditam e desejam na vida.

Todas as respostas são confidenciais, não havendo respostas certas ou erradas.

*QUESTION 1086 *CODES 83L1 *VAR "V302" *LABEL "Q86. SEXO DO RESPONDENTE"
Q86 POR FAVOR REGISTE O SEXO DO ENTREVISTADO SEM PERGUNTAR
1:masculino
2:feminino

*PAGE
GOSTARIA DE COMEÇAR POR LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE A SUA VIDA EM GERAL,
AS SUAS ACTIVIDADES DE LAZER E O SEU TRABALHO.

*TEXTVARS
*REPEAT 6
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5
*REPNUM 6

txQ1
*FIELD 84L6
*PUT txQ1 "Trabalho"
*PUT txQ1 "Família"
*PUT txQ1 "Amigos e conhecidos"
*PUT txQ1 "Tempos livres"
*PUT txQ1 "Política"
*PUT txQ1 "Religião"

*QUESTION 1001 *CODES 1L1 *VAR "V1"
Q1 Diga, por favor, a importância que atribui a cada um dos seguintes aspectos
na sua vida.
*FONT 3*? txQ1*FONT 0
1:Muito importante
2:Importante
3:Pouco importante
4:Nada importante
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*ENDREP
*QUESTION 1002 *CODES 90L1 *VAR "V7"
Q2 Quando está com pessoas amigas, com que frequência discute assuntos
políticos: frequentemente, raramente ou nunca?
1:frequentemente
2:raramente
3:nunca
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
*QUESTION 1003 *CODES 91L1 *VAR "V8"
Q3 Considerando todos os aspectos da sua vida diria que é muito feliz, feliz,
pouco feliz ou nada feliz?
1:muito feliz
2:feliz

3:pouco feliz
4:nada feliz
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1004 *CODES 92L1 *VAR "V9"
Q4 Em termos gerais, como caracterizaria o seu estado de saúde actual?
1:Muito bom
2:Bom
3:Razoável
4:Mau
5:Muito mau
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 99100501 *CODES 93L16 *MULTI *DUMMY
MENCIONADOS EM Q5A
1:Serviços sociais para idosos, deficientes ou pessoas incapacitadas
2:Organizações religiosas ou ligadas à Igreja
3:Educação, artes, música ou actividades culturais
4:Sindicato
5:Partidos ou grupos políticos
6:Acções comunitárias locais de apoio à pobreza, ao emprego, ao alojamento, à
igualdade racial
7:Desenvolvimento do Terceiro Mundo ou Direitos Humanos
8:Património, ambiente, ecologia, direitos dos animais
9:Associações profissionais
10:Trabalho com\para jovens (por ex., escuteiros, guias, clubes de jovens, etc)
11:Desporto e recreio
12:Grupos femininos
13:Movimentos para a Paz
14:Organizações voluntárias para promover a Saúde
15:Outros grupos
16:Nenhum (espontâneo)

*QUESTION 99100502 *CODES 109L16 *MULTI *DUMMY
MENCIONADOS EM Q5B
1:Serviços sociais para idosos, deficientes ou pessoas incapacitadas
2:Organizações religiosas ou ligadas à Igreja
3:Educação, artes, música ou actividades culturais
4:Sindicato
5:Partidos ou grupos políticos
6:Acções comunitárias locais de apoio à pobreza, ao emprego, ao alojamento, à
igualdade racial
7:Desenvolvimento do Terceiro Mundo ou Direitos Humanos
8:Património, ambiente, ecologia, direitos dos animais
9:Associações profissionais
10:Trabalho com\para jovens (por ex., escuteiros, guias, clubes de jovens, etc)
11:Desporto e recreio
12:Grupos femininos
13:Movimentos para a Paz
14:Organizações voluntárias para promover a Saúde

15:Outros grupos
16:Nenhum (espontâneo)
*TEXTVARS txQ5A
*REPEAT 16 *FIELD 125L16
*REPNUM 1 *PUT txQ5A "A - Serviços sociais para idosos, deficientes ou pessoas
incapacitadas
"
*REPNUM 2 *PUT txQ5A "B - Organizações religiosas ou ligadas à Igreja
"
*REPNUM 3 *PUT txQ5A "C - Educação, artes, música ou actividades culturais
"
*REPNUM 4 *PUT txQ5A "D - Sindicato
"
*REPNUM 5 *PUT txQ5A "E - Partidos ou grupos políticos
"
*REPNUM 6 *PUT txQ5A "F - Acções comunitárias locais de apoio à pobreza, ao
emprego, ao alojamento, à igualdade racial"
*REPNUM 7 *PUT txQ5A "G - Desenvolvimento do Terceiro Mundo ou Direitos Humanos
"
*REPNUM 8 *PUT txQ5A "H - Património, ambiente, ecologia, direitos dos animais
"
*REPNUM 9 *PUT txQ5A "I - Associações profissionais
"
*REPNUM 10 *PUT txQ5A "J - Trabalho com\para jovens (por ex., escuteiros, guias,
clubes de jovens, etc)
"
*REPNUM 11 *PUT txQ5A "K - Desporto e recreio
"
*REPNUM 12 *PUT txQ5A "L - Grupos femininos
"
*REPNUM 13 *PUT txQ5A "M - Movimentos para a Paz
"
*REPNUM 14 *PUT txQ5A "N - Organizações voluntárias para promover a Saúde
"
*REPNUM 15 *PUT txQ5A "O - Outros grupos
"
*REPNUM 16 *PUT txQ5A "Nenhum (espontâneo)
"
*IF [?R = 16] *GOTO 98100501 ** NÃO EXECUTAR PARA "NENHUM"
*QUESTION 100501 *CODES 1L1 *VAR "V10"
Q5a. lista de organizações e actividades voluntárias diga:
a) Aquela(s) a que pertence?
*FONT 3*? txQ5A*FONT 0
1:mencionado
2:não mencionado
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*IF [Q100501,1] *INCLUDE Q99100501 [?R]
*QUESTION 98100501
*ENDREP

*TEXTVARS txQ5B
*REPEAT 16 *FIELD 141L16
*REPNUM 1 *PUT txQ5B "A - Serviços sociais para idosos, deficientes ou pessoas
incapacitadas
"
*REPNUM 2 *PUT txQ5B "B - Organizações religiosas ou ligadas à Igreja
"
*REPNUM 3 *PUT txQ5B "C - Educação, artes, música ou actividades culturais
"
*REPNUM 4 *PUT txQ5B "D - Sindicato
"
*REPNUM 5 *PUT txQ5B "E - Partidos ou grupos políticos
"
*REPNUM 6 *PUT txQ5B "F - Acções comunitárias locais de apoio à pobreza, ao
emprego, ao alojamento, à igualdade racial"
*REPNUM 7 *PUT txQ5B "G - Desenvolvimento do Terceiro Mundo ou Direitos Humanos
"
*REPNUM 8 *PUT txQ5B "H - Património, ambiente, ecologia, direitos dos animais
"
*REPNUM 9 *PUT txQ5B "I - Associações profissionais
"
*REPNUM 10 *PUT txQ5B "J - Trabalho com\para jovens (por ex., escuteiros, guias,
clubes de jovens, etc)
"
*REPNUM 11 *PUT txQ5B "K - Desporto e recreio
"
*REPNUM 12 *PUT txQ5B "L - Grupos femininos
"
*REPNUM 13 *PUT txQ5B "M - Movimentos para a Paz
"
*REPNUM 14 *PUT txQ5B "N - Organizações voluntárias para promover a Saúde
"
*REPNUM 15 *PUT txQ5B "O - Outros grupos
"
*REPNUM 16 *PUT txQ5B "Nenhum (espontâneo)
"
*IF [?R = 16] *GOTO 98100502 ** NÃO EXECUTAR PARA "NENHUM"

*QUESTION 100502 *CODES 1L1 *VAR "V28"
Q5b. Da seguinte lista de organizações e actividades voluntárias diga:
b) Aquela(s) para que trabalha, actualmente, como voluntário(a) \ não pago
*FONT 3*? txQ5B*FONT 0
1:mencionado
2:não mencionado
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*IF [Q100502,1] *INCLUDE Q99100502 [?R]
*QUESTION 98100502
*ENDREP
*QUESTION 991006 *CODES 157L15 *MULTI *DUMMY
MENCIONADOS EM Q6

1:Pessoas com passado criminal
2:Pessoas de outra raça
3:Extremistas de esquerda
4:Alcoólicos
5:Extremistas de direita
6:Famílias numerosas
7:Pessoas desequilibradas
8:Muçulmanos
9:Trabalhadores imigrantes
10:Pessoas com SIDA
11:Toxicodependentes
12:Homossexuais
13:Judeus
14:Ciganos
15:Cristãos
*TEXTVARS txQ6
*REPEAT 15 *FIELD 172L15
*REPNUM 1 *PUT txQ6 "Pessoas com passado criminal"
*REPNUM 2 *PUT txQ6 "Pessoas de outra raça
"
*REPNUM 3 *PUT txQ6 "Extremistas de esquerda
"
*REPNUM 4 *PUT txQ6 "Alcoólicos
"
*REPNUM 5 *PUT txQ6 "Extremistas de direita
"
*REPNUM 6 *PUT txQ6 "Famílias numerosas
"
*REPNUM 7 *PUT txQ6 "Pessoas desequilibradas
"
*REPNUM 8 *PUT txQ6 "Muçulmanos
"
*REPNUM 9 *PUT txQ6 "Trabalhadores imigrantes
"
*REPNUM 10 *PUT txQ6 "Pessoas com SIDA
"
*REPNUM 11 *PUT txQ6 "Toxicodependentes
"
*REPNUM 12 *PUT txQ6 "Homossexuais
"
*REPNUM 13 *PUT txQ6 "Judeus
"
*REPNUM 14 *PUT txQ6 "Ciganos
"
*REPNUM 15 *PUT txQ6 "Cristãos
"
*QUESTION 1006 *CODES 1L1 *VAR "V46"
Q6 Dos grupos de pessoas que se apresentam na seguinte lista, diga, por favor,
aqueles que não gostaria de ter como vizinhos.
*FONT 3*? txQ6*FONT 0
1:mencionado
2:não mencionado
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*IF [Q1006,1] *INCLUDE Q991006 [?R]
*ENDREP
*QUESTION 1007 *CODES 187L1 *VAR "V62"
Q7 De uma forma geral, acha que se pode confiar na maioria das pessoas ou, pelo
contrário, acha que todo o cuidado é pouco?
1:Pode-se confiar na maioria das pessoas
2:Todo o cuidado é pouco
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1008 *CODES 188L2 *VAR "V63"
Q8 Utilizando este cartão, diga em que medida acha que a maior parte das pessoas
tentam aproveitar-se de si sempre que podem, ou pensa que são honestas? Como
situaria a sua perspectiva nesta escala?
1:Tentam aproveitar-se de mim
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:São honestas
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 1009 *CODES 190L2 *VAR "V64"
Q9 Acha que, na maior parte das vezes, as pessoas estão preocupadas com elas
próprias ou acha que tentam ajudar os outros?
Utilize por favor este cartão.
1:As
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:As
88:NS
99:NR

pessoas estão sobretudo preocupadas com elas próprias

pessoas tentam ajudar os outros
(não sabe)
(não responde)

*QUESTION 1010 *CODES 192L2 *VAR "V65"
Q10 Algumas pessoas sentem que têm total liberdade de escolha e capacidade de
controlo sobre as suas vidas, outras sentem que as suas acções não tem qualquer
efeito sobre aquilo que lhes acontece. Utilizando a seguinte escala, diga, por
favor, qual o grau de liberdade de escolha e capacidade de controlo que sente
ter sobre aquilo que lhe acontece na vida.
1:Nenhum
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Muitíssimo
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)
*QUESTION 1011 *CODES 194L2 *VAR "V66"

Q11 Considerando todos os aspectos da sua vida, qual o grau de satisfação que
sente actualmente? Utilize, por favor, o seguinte cartão.
1:Insatisfeito
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Satisfeito
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)
*QUESTION 1012 *CODES 196L1 *VAR "V67"
Q12 Várias razões podem explicar porque é que algumas pessoas em Portugal vivem
com dificuldades económicas.
Das quatro que a seguir se apresentam, diga qual a razão que, pessoalmente,
considera mais importante.
1:porque não têm sorte
2:porque são preguiçosos ou não têm força de vontade
3:porque a sociedade é injusta
4:porque é uma consequência inevitável do progresso
5:nenhuma destas (espontâneo)
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*QUESTION 1013 *CODES 197L1 *CONTROL Q1012 N *VAR "V68"
Q13 E qual a segunda mais importante?

1:porque não têm sorte
2:porque são preguiçosos ou não têm força de vontade
3:porque a sociedade é injusta
4:porque é uma consequência inevitável do progresso
5:nenhuma destas (espontâneo)
8:NS (não sabe) *NOCON
9:NR (não responde) *NOCON
*QUESTION 991014 *CODES 198L18 *MULTI *DUMMY
MENCIONADOS EM Q14
1:Ser bem pago
2:Ter um bom ambiente de trabalho com os colegas
3:Não ser muito pressionado
4:Um emprego seguro\estável
5:Um bom horário
6:Possibilidade de ter iniciativa
7:Um trabalho útil à sociedade
8:Bons períodos de férias
9:Possibilidade de contactar com pessoas
10:Um trabalho em que sinta que pode realizar alguma coisa
11:Um trabalho com responsabilidade(s)

12:Um trabalho interessante
13:Um trabalho em que possa usar as suas capacidades
14:Aquisição de novas competências
15:Articulação com a vida familiar
16:Participação em decisões importantes
17:Igualdade de tratamento no local de trabalho
18:nenhum destes (espontâneo)

*TEXTVARS txQ14
*REPEAT 18 *FIELD 216L18
*REPNUM 1 *PUT txQ14 "Ser bem pago
"
*REPNUM 2 *PUT txQ14 "Ter um bom ambiente de trabalho com os colegas
"
*REPNUM 3 *PUT txQ14 "Não ser muito pressionado
"
*REPNUM 4 *PUT txQ14 "Um emprego seguro\estável
"
*REPNUM 5 *PUT txQ14 "Um bom horário
"
*REPNUM 6 *PUT txQ14 "Possibilidade de ter iniciativa
"
*REPNUM 7 *PUT txQ14 "Um trabalho útil à sociedade
"
*REPNUM 8 *PUT txQ14 "Bons períodos de férias
"
*REPNUM 9 *PUT txQ14 "Possibilidade de contactar com pessoas
"
*REPNUM 10 *PUT txQ14 "Um trabalho em que sinta que pode realizar alguma coisa"
*REPNUM 11 *PUT txQ14 "Um trabalho com responsabilidade(s)
"
*REPNUM 12 *PUT txQ14 "Um trabalho interessante
"
*REPNUM 13 *PUT txQ14 "Um trabalho em que possa usar as suas capacidades
"
*REPNUM 14 *PUT txQ14 "Aquisição de novas competências
"
*REPNUM 15 *PUT txQ14 "Articulação com a vida familiar
"
*REPNUM 16 *PUT txQ14 "Participação em decisões importantes
"
*REPNUM 17 *PUT txQ14 "Igualdade de tratamento no local de trabalho
"
*REPNUM 18 *PUT txQ14 "nenhum destes (espontâneo)
"
*IF [?R = 18] *GOTO 981014 ** NÃO EXECUTAR PARA "NENHUM"
*QUESTION 1014 *CODES 1L1 *VAR "V69"
Q14 Diga, por favor, quais os aspectos que, pessoalmente, considera importantes
no trabalho.
*FONT 3*? txQ14*FONT 0
1:mencionado
2:não mencionado
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*IF [Q1014,1] *INCLUDE Q991014 [?R]
*QUESTION 981014
*ENDREP
*QUESTION 1015 *CODES 234L1 *VAR "V89"
Q15 Actualmente está empregado?
1:sim
2:não
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1016 *CODES 235L2 *IF [Q1015,1] *VAR "V90"

Q16 Considerando todos os aspectos da sua actividade profissional, qual o grau
de satisfação que sente?

1:Insatisfeito
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Satisfeito
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)
77:NAP (não se aplica)
*QUESTION 1017 *CODES 237L2 *IF [Q1015,1] *VAR "V91"
Q17 Utilizando a seguinte escala, diga, por favor, qual o grau de liberdade que
sente que tem para tomar decisões no seu trabalho.
1:Nenhum
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Muito
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)
77:NAP (não se aplica)

*TEXTVARS txQ18
*REPEAT 5 *FIELD 239L5
*REPNUM 1 *PUT txQ18 "As pessoas têm que trabalhar para desenvolver plenamente
as suas aptidões.
"
*REPNUM 2 *PUT txQ18 "É humilhante receber dinheiro sem ter trabalhado para isso
"
*REPNUM 3 *PUT txQ18 "As pessoas que não trabalham ficam preguiçosas
"
*REPNUM 4 *PUT txQ18 "Trabalhar é um dever para com a sociedade
"
*REPNUM 5 *PUT txQ18 "O trabalho devia ser sempre o mais importante, mesmo que
isso significasse menos tempo livre"
*QUESTION 1018 *CODES 1L1 *VAR "V92"
Q18 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das
seguintes afirmações.
*FONT 3*? txQ18*FONT 0
1:concordo totalmente
2:concordo

3:nem concordo nem discordo
4:discordo
5:discordo totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP
*QUESTION 991019
Q19 Vou agora referir-lhe alguns aspectos que as pessoas podem considerar
importantes na ocupação dos tempos de lazer.
Diga-me, por favor, em que medida cada um deles é importante para si.
*FONT 2INSTRUÇÃO AO ENTREVISTADOR: DEFINIR TEMPO DE LAZER COMO AQUELE QUE NÃO É
PASSADO NA PROFISSÃO NEM NAS TAREFAS DOMÉSTICAS*FONT 0
*TEXTVARS
*REPEAT 4
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4

txQ19
*FIELD 244L4
*PUT txQ19 "Conviver com pessoas simpáticas"
*PUT txQ19 "Descontrair
"
*PUT txQ19 "Fazer o que me apetece
"
*PUT txQ19 "Aprender coisas novas
"

*QUESTION 1019 *CODES 1L1 *VAR "V97"
Q19 Diga-me, por favor, em que medida o seguinte aspecto é importante para si.
*FONT 3*? txQ19*FONT 0
1:Muito importante
2:Bastante importante
3:Pouco importante
4:Nada importante
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*QUESTION 1020 *CODES 248L1 *VAR "V101"
Q20 Qual destas duas opiniões se aproxima mais da sua?
1:Temos que cumprir as ordens em quaisquer circunstâncias
2:Devemos cumprir as ordens quando estamos convencidos de que elas são correctas
3:Depende
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*TEXTVARS txQ21
*REPEAT 2 *FIELD 249L2
*REPNUM 1 *PUT txQ21 "Quando os empregos são poucos devia-se dar prioridade aos
portugueses em relação aos imigrantes"
*REPNUM 2 *PUT txQ21 "Quando os empregos são poucos os homens têm mais direito
ao trabalho do que as mulheres"
*QUESTION 1021 *CODES 1L1 *VAR "V102"
Q21 Em que medida concorda ou discorda com cada umas das seguintes afirmações?

*FONT 3*? txQ21*FONT 0
1:concordo
2:discordo
3:nem concordo nem discordo
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

(espontâneo)

*ENDREP
*PAGE
VOU AGORA COLOCAR-LHE ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O SIGNIFICADO E SENTIDO DA VIDA

*QUESTION 1022 *CODES 251L1 *VAR "V104"
Q22. Com qual das afirmações está mais de acordo?
1:Concorda com a afirmação A
2:Concorda com a afirmação B
3:Concorda com a afirmação C
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1023 *CODES 252L1 *VAR "V105"
Q23 Pertence a alguma religiao?
1:sim
2:não
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
*QUESTION 102301 *CODES 253L99 *MULTI *IF [Q1023,1] *VAR "V106M"
V106. Q23a Qual religiao
1:Católica
2:Protestante
3:Islâmica
4:Hindu
5:Judaica
16:Outra, especifique (Escreva): *OPEN
88:não sabe (espontâneo) *NMUL
99:não responde (espontâneo) *NMUL
77:não se aplica *NMUL
*TEXTVARS txQ24
*IF [Q1023,1] *PUT txQ24 "Alguma vez pertenceu a outra religião?"
*IF [Q1023,2-9] *PUT txQ24 "E no passado, já pertenceu a uma religião?"
*QUESTION 1024 *CODES 352L1 *IF [Q1023,1-2] *VAR "V107"
Q24 *? txQ24
1:sim
2:não
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 102401 *CODES 353L2 *IF [Q1023,1-2 & Q1024,1] *CONTROL Q102301 N *VAR
"V108"
V108. Q24a Qual a religião a que pertenceu
1:Católica
2:Protestante
3:Islâmica
4:Hindu
5:Judaica
16:Outra, especifique (Escreva): *OPEN
88:não sabe (espontâneo) *NOCON
99:não responde (espontâneo) *NOCON
77:não se aplica *NOCON
*QUESTION 1025 *CODES 355L1 *VAR "V109"
Q25 Sem contar com casamentos, funerais e baptizados, com que frequência vai,
actualmente, à Igreja?
1:mais de uma vez por semana
2:uma vez por semana
3:uma vez por mês
4:apenas nos dias religiosos \ festivos
5:uma vez por ano
6:muito raramente
7:nunca ou quase nunca
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1026 *CODES 356L1 *VAR "V110"
Q26 E quando tinha 12 anos, com que frequência é que ia à Igreja sem contar com
casamentos, funerais e baptizados?
1:mais de uma vez por semana
2:uma vez por semana
3:uma vez por mês
4:apenas nos dias religiosos \ festivos
5:uma vez por ano
6:muito raramente
7:nunca ou quase nunca
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*TEXTVARS
*REPEAT 3
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3

txQ27
*FIELD 357L3
*PUT txQ27 "Nascimento"
*PUT txQ27 "Casamento"
*PUT txQ27 "Morte"

*QUESTION 1027 *CODES 1L1 *VAR "V111"
Q27 Acha que é importante realizar uma celebração religiosa para cada um dos
seguintes acontecimentos?
*FONT 3*? txQ27*FONT 0

1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*QUESTION 1028 *CODES 360L1 *VAR "V114"
Q28 Independentemente de ir ou não à Igreja, diria que é...
1:uma pessoa religiosa
2:uma pessoa não religiosa
3:um ateu convicto
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*TEXTVARS txQ29P
*IF [Q1023,1] *PUT txQ29P "Q29 De um modo geral, pensa que a sua igreja, no seu
país, fornece respostas convincentes a cada um dos seguintes aspectos?"
*IF [Q1023,2] *PUT txQ29P "Q29 De um modo geral, pensa que a(s) igreja(s), no
seu país, fornece(m) respostas convincentes a cada um dos seguintes aspectos?"
*TEXTVARS
*REPEAT 4
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4

txQ29
*FIELD 361L4
*PUT txQ29 "Os
*PUT txQ29 "Os
*PUT txQ29 "As
*PUT txQ29 "Os

problemas morais e as necessidades do indivíduo"
problemas da vida familiar"
necessidades espirituais das pessoas"
problemas sociais com que o nosso país se defronta"

*QUESTION 1029 *CODES 1L1 *VAR "V115"
Q29. *FONT 3*? txQ29*FONT 0
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP
*TEXTVARS
*REPEAT 5
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5

txQ30
*FIELD 365L5
*PUT txQ30 "Em
*PUT txQ30 "Na
*PUT txQ30 "No
*PUT txQ30 "No
*PUT txQ30 "No

Deus"
vida depois da morte"
Inferno"
Céu"
pecado"

*QUESTION 1030 *CODES 1L1 *VAR "V119"
Q30 Diga, por favor se acredita ou não:
*FONT 3*? txQ30*FONT 0
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*ENDREP
*QUESTION 1031 *CODES 370L1 *VAR "V124"
Q31 Acredita na reincarnação, ou seja, que nós vivemos mais do que uma vez?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1032 *CODES 371L1 *VAR "V125"
Q32 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor às suas crenças?
1:Existe um Deus
2:Existe uma espécie de espírito ou força viva
3:Não sei realmente o que pensar
4:No fundo, penso que não existe nenhum espírito absoluto, Deus ou força viva
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1033 *CODES 372L1 *VAR "V126"
Q33 Numa escala de 1 a 5, em que 1 significa ‘nada’ e 5 significa ‘muito’, diga
por favor em que medida a seguinte frase se aplica a si.
*FONT 1Tenho uma maneira pessoal de me relacionar com o Divino, sem precisar de
ir a locais de culto ou serviços religiosos *FONT 0
1:Nada
2:
3:
4:
5:Muito
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*QUESTION 1034 *CODES 373L1 *VAR "V127"
Q34 Independentemente de se considerar uma pessoa religiosa ou não, até que
ponto acha que é uma pessoa espiritual – isto é, em que medida sente interesse
pelo sagrado ou pelo sobrenatural?
1:muito interesse
2:algum interesse
3:pouco interesse
4:nenhum interesse
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1035 *CODES 374L1 *VAR "V128"
Q35 Seguidamente, vou ler-lhe algumas opiniões que é comum ouvirmos. Por favor,
diga a que melhor corresponde ao seu ponto de vista

1:Só existe uma religião verdadeira
2:Só existe uma religião verdadeira, mas há outras que também defendem algumas
verdades básicas
3:Não existe uma religião verdadeira; todas as grandes religiões do mundo
defendem algumas verdades básicas
4:Nenhuma das grandes religiões oferece qualquer tipo de verdade
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1036 *CODES 375L2 *VAR "V129"
Q36 Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa nenhuma importância e 10
muita importância, indique, por favor, qual a importância que Deus tem na sua
vida
1:nada importante
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:muito importante
88:NS (não sabe)
89:NR (não responde)

*QUESTION 1037 *CODES 377L1 *VAR "V130"
Q37 Pessoalmente, acha que a religião lhe dá conforto e força?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
*QUESTION 1038 *CODES 378L1 *VAR "V131"
Q38 Costuma dedicar alguns momentos à oração, à meditação, à contemplação ou a
algo semelhante?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1039 *CODES 379L1 *VAR "V132"
Q39 Sem contar com as cerimónias religiosas, com que frequência é que reza?
1:todos os dias
2:mais de uma vez por semana
3:uma vez por semana
4:pelo menos uma vez por mês
5:várias vezes por ano
6:com menos frequência

7:nunca
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1040 *CODES 380L2 *VAR "V133"
Q40 Acredita que os amuletos protegem ou dão sorte?
1:não acredito
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:acredito totalmente
88:NS (não sabe)
89:NR (não responde)
*TEXTVARS txQ41
*REPEAT 2 *FIELD 382L2
*REPNUM 1 *PUT txQ41 "Os políticos que não crêem em Deus não deviam ocupar
cargos públicos"
*REPNUM 2 *PUT txQ41 "As autoridades religiosas não devem influenciar as
decisões dos Governantes"
*QUESTION 1041 *CODES 1L1 *VAR "V134"
Q41 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das
seguintes afirmações
*FONT 3*? txQ41*FONT 0
1:concordo totalmente
2:concordo
3:nem concordo nem discordo
4:discordo
5:discordo totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP
*PAGE
AS QUESTÕES QUE SE SEGUEM SÃO SOBRE A FAMÍLIA E CASAMENTO

*QUESTION 991042
Q42 Seguidamente apresentamos uma lista com uma série de aspectos que muitas
pessoas acham importantes para garantir um casamento feliz. Diga, por favor, se
acha cada um deles muito importante, importante ou nada importante para manter a
felicidade no casamento.
*TEXTVARS txQ42
*REPEAT 12 *FIELD 384L12

*REPNUM 1 *PUT txQ42 "A - Fidelidade
"
*REPNUM 2 *PUT txQ42 "B - Um rendimento adequado
"
*REPNUM 3 *PUT txQ42 "C - Ter as mesmas origens sociais
"
*REPNUM 4 *PUT txQ42 "D - Partilhar as mesmas crenças religiosas
"
*REPNUM 5 *PUT txQ42 "E - Ter uma boa habitação
"
*REPNUM 6 *PUT txQ42 "F - Ter as mesmas opiniões políticas
"
*REPNUM 7 *PUT txQ42 "G - Viver separados dos sogros
"
*REPNUM 8 *PUT txQ42 "H - Ter satisfação na relação sexual
"
*REPNUM 9 *PUT txQ42 "I - Partilhar as tarefas domésticas
"
*REPNUM 10 *PUT txQ42 "J - Ter filhos
"
*REPNUM 11 *PUT txQ42 "K - Estar disposto a conversar sempre que haja problemas
no casal
"
*REPNUM 12 *PUT txQ42 "L - Ter tempo disponível para estar com os seus amigos e
dedicar-se aos seus passatempos e actividades"
*QUESTION 1042 *CODES 1L1 *VAR "V136"
Q42 *FONT 3*? txQ42*FONT 0
1:muito importante
2:bastante importante
3:pouco importante
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*QUESTION 1043 *CODES 396L1 *VAR "V148"
Q43 Se lhe disserem que uma criança só pode ser feliz se crescer num lar com um
pai e uma mãe, tende a concordar ou a discordar?
1:tende a concordar
2:tende a discordar
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1044 *CODES 397L1 *VAR "V149"
Q44 Com qual das seguintes frases está de acordo?
1:Uma
2:Uma
8:não
9:não

mulher precisa de ter filhos para se sentir realizada
mulher não precisa de ter filhos para se sentir realizada
sabe (espontâneo)
responde (espontâneo)

*QUESTION 1045 *CODES 398L1 *VAR "V150"

Q45 Concorda ou não com a seguinte afirmação: O casamento é uma instituição
antiquada
1:Sim
2:Não
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1046 *CODES 399L1 *VAR "V151"
Q46 Acha bem ou mal que uma mulher deseje um filho sem querer ter uma relação
estável com um homem?
1:acha bem
2:acha mal
3:depende (espontâneo)
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*TEXTVARS txQ47
*REPEAT 7 *FIELD 400L7
*REPNUM 1 *PUT txQ47 "Um homem só se sente realizado se tiver filhos"
*REPNUM 2 *PUT txQ47 "Para que uma pessoa seja feliz precisa ter um casamento ou
uma relação estável"
*REPNUM 3 *PUT txQ47 "Os casais homossexuais deviam ter a possibilidade de
adoptar crianças"
*REPNUM 4 *PUT txQ47 "Não faz mal duas pessoas viverem juntas, sem quererem
casar"
*REPNUM 5 *PUT txQ47 "Ter filhos é um dever para com a sociedade"
*REPNUM 6 *PUT txQ47 "Compete a cada um decidir se há-de ter filhos ou não"
*REPNUM 7 *PUT txQ47 "Quando um dos pais adoece gravemente ou fica incapacitado,
o dever de tomar conta dele(a) é sobretudo dos filhos adultos."
*QUESTION 1047 *CODES 1L1 *VAR "V152"
Q47 Em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações
*FONT 3*? txQ47*FONT 0
1:concordo totalmente
2:concordo
3:nem concordo nem discordo
4:discordo
5:discordo totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS txQ48
*REPEAT 8 *FIELD 407L8
*REPNUM 1 *PUT txQ48 "Uma mãe que trabalha fora de casa pode ter uma relação tão
carinhosa e sólida com os seus filhos como uma mãe que não trabalha fora de
casa"
*REPNUM 2 *PUT txQ48 "Uma criança pequena (até ir para a escola) pode sofrer se
a mãe trabalhar fora de casa
"

*REPNUM 3 *PUT txQ48 "Está certo que a mulher trabalhe, mas o que a maior parte
das mulheres realmente quer é um lar e filhos
"
*REPNUM 4 *PUT txQ48 "Ser dona de casa\doméstica é tão compensador como ter um
emprego
"
*REPNUM 5 *PUT txQ48 "A melhor maneira de a mulher ser independente é ter um
emprego
"
*REPNUM 6 *PUT txQ48 "Marido e mulher devem ambos contribuir para o rendimento
do agregado familiar
"
*REPNUM 7 *PUT txQ48 "De uma forma geral, os pais são capazes de cuidar dos
filhos tão bem como as mães
"
*REPNUM 8 *PUT txQ48 "Os homens deviam ter tantas responsabilidades como as
mulheres em relação à casa e aos filhos
"
*QUESTION 1048 *CODES 1L1 *VAR "V159"
Q48 Diga-me, por favor, se concorda ou discorda com cada uma das seguintes
afirmações

*FONT 3*? txQ48*FONT 0
1:concordo totalmente
2:concordo
3:discordo
4:discordo totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*QUESTION 1049 *CODES 415L1 *VAR "V167"
Q49 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião?
1:Tende a concordar com a afirmação A
2:Tende a concordar com a afirmação B
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1050 *CODES 416L1 *VAR "V168"
Q50 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião
1:É dever dos pais fazerem o melhor pelos filhos, mesmo que seja à custa do seu
próprio bem-estar
2:Os pais têm a sua própria vida e não devem ser obrigados a sacrificar o seu
bem-estar por causa dos filhos
3:nenhuma delas (espontâneo)
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1051 *CODES 417L1 *VAR "V169"
Q51 Qual das seguintes afirmações traduz melhor a sua opinião sobre as
responsabilidades que cabem aos filhos adultos quando os pais necessitam de
cuidados continuados?
1:Os filhos adultos têm o dever de prestar cuidados continuados aos pais, mesmo
que seja à custa do seu próprio bem-estar
2:Os filhos adultos têm a sua própria vida para viver e não devem sacrificar o
seu bem-estar pessoal por causa dos pais
3:nenhuma delas (espontâneo)
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
*VARS CNTQ52
*QUESTION 981052
*PUT CNTQ52 [0]
*TEXTVARS txQ52
*REPEAT 12 *FIELD 418L12
*REPNUM 1 *PUT txQ52 "A - Ter boas maneiras"
*REPNUM 2 *PUT txQ52 "B - Ser independente"
*REPNUM 3 *PUT txQ52 "C - Ser trabalhador"
*REPNUM 4 *PUT txQ52 "D - Sentido de responsabilidade"
*REPNUM 5 *PUT txQ52 "E - Ter imaginação"
*REPNUM 6 *PUT txQ52 "F - Ser tolerante e respeitar os outros"
*REPNUM 7 *PUT txQ52 "G - Ser poupado com o dinheiro e as coisas"
*REPNUM 8 *PUT txQ52 "H - Ser determinado e perseverante"
*REPNUM 9 *PUT txQ52 "I - Ter fé religiosa"
*REPNUM 10 *PUT txQ52 "J - Não ser egoísta"
*REPNUM 11 *PUT txQ52 "K - Ser obediente"
*REPNUM 12 *PUT txQ52 "Nenhuma (espontâneo)"
*IF [?R = 12] *GOTO 991052
*QUESTION 1052 *CODES 1L1 *VAR "V170"
Q52. Diga quais as que considera particularmente importantes.
*FONT 3*? txQ52*FONT 0
1:mencionado
2:não mencionado
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*IF [Q1052,1] *PUT CNTQ52 [CNTQ52 + 1]
*QUESTION 991052
*ENDREP
*QUESTION 971052 *CODES 430L1 *IF [CNTQ52 > 5]
*FONT 2ENTREVISTADOR: ATENÇÃO! ACEITAR APENAS 5 RESPOSTAS. - EM TODAS AS NÃO
MENCIONADAS REGISTAR CÓDIGO 2 (NÃO MENCIONADO)*FONT 0

*FONT 2REGISTOU *FONT 1*? CNTQ52*FONT 2 RESPOSTAS
1:Voltar atrás *GOTO 981052

*TEXTVARS
*REPEAT 2
*REPNUM 1
*REPNUM 2

txQ53
*FIELD 431L2
*PUT txQ53 "Quando a mulher não é casada"
*PUT txQ53 "Quando o casal não quer ter mais filhos"

*QUESTION 1053 *CODES 1L1 *VAR "V184"
Q53 Aprova ou desaprova o aborto nas seguintes circunstâncias
*FONT 3*? txQ53*FONT 0
1:aprova
2:desaprova
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*PAGE
VOU DE SEGUIDA COLOCAR-LHE ALGUMAS QUESTÕES SOBRE ALGUNS ASSUNTOS ACTUAIS

*QUESTION 1054 *CODES 433L1 *VAR "V186"
Q54 Qual o seu interesse pela política?
1:muito interesse
2:algum interesse
3:pouco interesse
4:nenhum interesse
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
*TEXTVARS
*REPEAT 5
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5

txQ55
*FIELD 434L5
*PUT txQ55 "Assinar uma petição ou um abaixo-assinado"
*PUT txQ55 "Participar em boicotes
"
*PUT txQ55 "Participar em manifestações legais
"
*PUT txQ55 "Participar em greves não legais
"
*PUT txQ55 "Ocupar edifícios ou fábricas
"

*QUESTION 1055 *CODES 1L1 *VAR "V187"
Q55 Para cada uma das diferentes formas de acção política que a seguir lhe vou
ler, gostava que me dissesse se alguma vez fez, se não fez, mas admite fazer ou
se não fez e não admite fazer em qualquer circunstância.
*FONT 3*? txQ55*FONT 0
1:sim, já fez
2:não fez, mas admite fazer
3:não fez e não admite fazer
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*QUESTION 1056 *CODES 439L1 *VAR "V192"

Q56 Qual das seguintes afirmações corresponde melhor à sua opinião
1:concorda com a afirmação A
2:concorda com a afirmação B
3:não concorda com nenhuma (espontâneo)
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1057 *CODES 440L2 *VAR "V193"
Q57 Em política as pessoas falam de esquerda e direita. Como se situaria, quanto
às suas posições políticas, nesta escala em que 1 representa a posição mais à
esquerda e 10 a posição mais à direita?
1:esquerda
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:direita
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 105801 *CODES 442L2 *VAR "V194"
Q58A Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes
questões. Como é que se posicionaria face a cada um delas.
1:As pessoas devem ser as principais responsáveis por assegurar a sua
sobrevivência
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:O Estado deve ser o principal responsável em assegurar a sobrevivência de
todos
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 105802 *CODES 444L2 *VAR "V195"
Q58B Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes
questões. Como é que se posicionaria face a cada um delas.
1:Os desempregados deviam aceitar qualquer emprego ou então perder o subsídio
de desemprego
2:
3:
4:

5:
6:
7:
8:
9:
10:Os desempregados deviam ter o direito de recusar um emprego que não querem
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 105803 *CODES 446L2 *VAR "V196"
Q58C Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes
questões. Como é que se posicionaria face a cada um delas.
1:A competição é uma coisa boa. Estimula as pessoas a trabalhar mais e a
desenvolver novas ideias
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:A competição é uma coisa má. As pessoas acabam por revelar o pior que há
nelas
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 105804 *CODES 448L2 *VAR "V197"
Q58D Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes
questões. Como é que se posicionaria face a cada um delas.
1:O Estado devia dar mais liberdade de acção às empresas
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:O Estado devia controlar mais as empresas
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 105805 *CODES 450L2 *VAR "V198"
Q58E Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes
questões. Como é que se posicionaria face a cada um delas.
1:Os salários deveriam ser tanto quanto possível iguais
2:
3:
4:
5:
6:

7:
8:
9:
10:Deveria haver mais incentivos para recompensar o esforço individual
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 105806 *CODES 452L2 *VAR "V199"
Q58F Neste cartão encontram-se um conjunto de opiniões opostas sobre diferentes
questões. Como é que se posicionaria face a cada um delas.
1:A propriedade privada na indústria e nos negócios devia aumentar
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:A propriedade do Estado na indústria e nos negócios devia aumentar
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 1059 *CODES 454L1 *VAR "V200"
Q59 Neste cartão, encontram-se algumas opiniões sobre a sociedade em que
vivemos. Por favor, indique aquela que melhor corresponde à sua opinião.
1:A nossa sociedade deve ser radicalmente mudada através de acções
revolucionárias
2:A nossa sociedade deve ser mudada com base em reformas graduais
3:A nossa sociedade deve ser mantida como está
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1060 *CODES 455L1 *VAR "V201"
Q60 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?
1:Manter a ordem no país
2:Dar aos cidadãos maior capacidade de participação nas decisões importantes do
Governo
3:Combater o aumento dos preços
4:Defender a liberdade de expressão
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*QUESTION 1061 *CODES 456L1 *CONTROL Q1060 N *VAR "V202"
Q61 E qual seria o segundo mais importante
1:Manter a ordem no país

2:Dar aos cidadãos maior capacidade de participação nas decisões importantes do
Governo
3:Combater o aumento dos preços
4:Defender a liberdade de expressão
8:NS (não sabe) *NOCON
9:NR (não responde) *NOCON

*TEXTVARS
*REPEAT 2
*REPNUM 1
*REPNUM 2

txQ62
*FIELD 457L2
*PUT txQ62 "Menos importância ao dinheiro e aos bens materiais"
*PUT txQ62 "Mais respeito pela autoridade"

*QUESTION 1062 *CODES 1L1 *VAR "V203"
Q62 Tenho aqui uma lista de mudanças que podem vir a ocorrer num futuro próximo
no nosso modo de vida. Diga, para cada uma delas se acha que isso seria uma
coisa boa, indiferente ou má.
*FONT 3*? txQ62*FONT 0
1:bom
2:mau
3:indiferente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS txQ63
*REPEAT 18 *FIELD 459L18
*REPNUM 1 *PUT txQ63 "a igreja
"
*REPNUM 2 *PUT txQ63 "as forças armadas
"
*REPNUM 3 *PUT txQ63 "o sistema educativo
"
*REPNUM 4 *PUT txQ63 "a comunicação social\imprensa
"
*REPNUM 5 *PUT txQ63 "os sindicatos
"
*REPNUM 6 *PUT txQ63 "a polícia
"
*REPNUM 7 *PUT txQ63 "o parlamento
"
*REPNUM 8 *PUT txQ63 "a administração pública
"
*REPNUM 9 *PUT txQ63 "o sistema de segurança social
"
*REPNUM 10 *PUT txQ63 "a união europeia
"
*REPNUM 11 *PUT txQ63 "a NATO
"
*REPNUM 12 *PUT txQ63 "a organização das nações unidas (ONU)"
*REPNUM 13 *PUT txQ63 "o sistema nacional de saúde
"
*REPNUM 14 *PUT txQ63 "o sistema judicial\os tribunais
"
*REPNUM 15 *PUT txQ63 "as grandes empresas
"
*REPNUM 16 *PUT txQ63 "as organizações ambientalistas
"
*REPNUM 17 *PUT txQ63 "os partidos políticos
"
*REPNUM 18 *PUT txQ63 "o governo
"
*QUESTION 1063 *CODES 1L1 *VAR "V205"
Q63 Das seguintes instituições, diga, por favor, qual o grau de confiança que
lhe inspira cada uma delas
*FONT 3*? txQ63*FONT 0
1:muita confiança
2:alguma confiança
3:pouca confiança

4:nenhuma confiança
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP
*QUESTION 1064 *CODES 477L1 *VAR "V223"
Q64 De uma forma geral, qual o seu grau de satisfação com o modo como a
democracia tem evoluído em Portugal?
1:muito satisfeito
2:satisfeito
3:pouco satisfeito
4:nada satisfeito
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1065 *CODES 478L2 *VAR "V224"
Q65 Em relação a Portugal como é que acha que o país está a ser governado, na
seguinte escala, em que 1 significa muito mal e 10 muito bem?
1:muito mal
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:muito bem
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)

*TEXTVARS txQ66
*REPEAT 4 *FIELD 480L4
*REPNUM 1 *PUT txQ66 "Ter um líder forte que não tenha que se preocupar nem com
o parlamento nem com as eleições"
*REPNUM 2 *PUT txQ66 "Serem os especialistas e não os governantes a tomar as
decisões de acordo com o que consideram ser melhor para o país."
*REPNUM 3 *PUT txQ66 "Serem as Forças Armadas a governar o país"
*REPNUM 4 *PUT txQ66 "Ter um sistema político democrático"
*QUESTION 1066 *CODES 1L1 *VAR "V225"
Q66 Diga como avalia cada uma das seguintes formas de governo para Portugal
*FONT 3*? txQ66*FONT 0
1:muito boa
2:boa
3:má
4:muito má
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS txQ67
*REPEAT 4 *FIELD 484L4
*REPNUM 1 *PUT txQ67 "A democracia pode ter alguns problemas mas é a melhor
forma de governo"
*REPNUM 2 *PUT txQ67 "Em democracia o sistema económico funciona mal"
*REPNUM 3 *PUT txQ67 "Em democracia há muitas indecisões e conflitos"
*REPNUM 4 *PUT txQ67 "Em democracia é difícil manter a ordem"
*QUESTION 1067 *CODES 1L1 *VAR "V229"
Q67 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma delas.
*FONT 3*? txQ67*FONT 0
1:concorda totalmente
2:concorda
3:discorda
4:discorda totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS txQ68
*REPEAT 20 *FIELD 488L40
*REPNUM 1 *PUT txQ68 "Reivindicar benefícios do Estado a que não se tem direito
"
*REPNUM 2 *PUT txQ68 "Não pagar impostos se tiver oportunidade
"
*REPNUM 3 *PUT txQ68 "Apropriar-se do carro de outra pessoa, sem lhe pedir
licença, para dar uma volta"
*REPNUM 4 *PUT txQ68 "Fumar marijuana ou haxixe
"
*REPNUM 5 *PUT txQ68 "Mentir no seu próprio interesse
"
*REPNUM 6 *PUT txQ68 "Ter uma ligação com outra pessoa sendo casado(a)
"
*REPNUM 7 *PUT txQ68 "Aceitar um suborno no cumprimento dos seus deveres
"
*REPNUM 8 *PUT txQ68 "Homossexualidade
"
*REPNUM 9 *PUT txQ68 "Aborto
"
*REPNUM 10 *PUT txQ68 "Divórcio
"
*REPNUM 11 *PUT txQ68 "Eutanásia (por termo à vida de um doente incurável)
"
*REPNUM 12 *PUT txQ68 "Suicídio
"
*REPNUM 13 *PUT txQ68 "Não passar recibos para não pagar impostos
"
*REPNUM 14 *PUT txQ68 "Ter relações sexuais com parceiros ocasionais
"
*REPNUM 15 *PUT txQ68 "Não pagar a tarifa num transporte público
"
*REPNUM 16 *PUT txQ68 "Prostituição
"

*REPNUM
"
*REPNUM
"
*REPNUM
"
*REPNUM
"

17 *PUT txQ68 "Experiências científicas com embriões humanos
18 *PUT txQ68 "Manipulação genética de alimentos
19 *PUT txQ68 "Inseminação artificial ou fertilização in vitro
20 *PUT txQ68 "Pena de morte

*QUESTION 1068 *CODES 1L2 *VAR "V233"
Q68 Utilizando a seguinte escala, em que 1 significa Nunca e 10 Sempre, diga se
acha que se justificam as seguintes acções
*FONT 3*? txQ68*FONT 0
1:nunca justificável
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:sempre justificável
88:não sabe (espontâneo)
99:não responde (espontâneo)
*ENDREP
*QUESTION 1069 *CODES 528L1 *VAR "V253"
Q69 A qual destes grupos sente que pertence em primeiro lugar
1:a localidade ou cidade em que vive
2:a região do país em que vive
3:Portugal
4:Europa
5:Mundo
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*QUESTION 1070 *CODES 529L1 *CONTROL Q1069 N *VAR "V254"
Q70 E em segundo lugar?
1:a localidade ou cidade em que vive
2:a região do país em que vive
3:Portugal
4:Europa
5:Mundo
8:NS (não sabe) *NOCON
9:NR (não responde) *NOCON

*QUESTION 1071 *CODES 530L1 *VAR "V255"
Q71 É cidadão português?

1:Sim
2:Não
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
*QUESTION 1072 *CODES 531L1 *IF [Q1071,1] *VAR "V256"
Q72 Sente orgulho em ser português?
1:muito orgulho
2:algum orgulho
3:pouco orgulho
4:nenhum orgulho
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
7:não se aplica (espontâneo)
*TEXTVARS
*REPEAT 5
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5

txQ73
*FIELD 532L10
*PUT txQ73 "Perda de segurança social
"
*PUT txQ73 "Perda da identidade e da cultura nacionais
"
*PUT txQ73 "O país ter de pagar cada vez mais para a União Europeia"
*PUT txQ73 "Diminuição da influência de Portugal no Mundo
"
*PUT txQ73 "Diminuição de postos de trabalho em Portugal
"

*QUESTION 1073 *CODES 1L2 *VAR "V257"
Q73 Vou ler-lhe uma lista de exemplos. Gostaria que me dissesse se, actualmente,
também sente alguns desses receios.
*FONT 3*? txQ73*FONT 0
1:muito receio
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:nenhum receio
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)
*ENDREP

*QUESTION 1074 *CODES 542L2 *VAR "V262"
Q74. Utilizando este cartão, qual a sua posição relativamente a este assunto,
numa escala de 1 a 10 em que 1 significa que “devia ir mais longe” e 10 que “já
foi longe de mais”?
1:A unificação devia ir mais longe
2:
3:
4:
5:
6:

7:
8:
9:
10:A unificação já foi longe de mais
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 1075 *CODES 544L1 *VAR "V263"
Q75 Se amanhã houvesse eleições para a Assembleia da República votava ou não?
1:Sim, votava
2:Não, não votava
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:Não tem direito de voto (espontâneo)

*QUESTION 107501 *CODES 545L2 *IF [Q1075,1] *VAR "V264"
V264. Q75a Em que partido votaria?
1:Bloco de esquerda
2:CDS\PP
3:CDU-PCP
4:MRPP
5:PPD\PSD
6:PS
7:PSR
8:UDP
26:Outra, Por favor, especifique (ESCREVA): *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica

*QUESTION 107502 *CODES 547L2 *IF [Q1075,2] *VAR "V265"
V265. Q75b Com qual dos partidos simpatiza mais?
1:Bloco de esquerda
2:CDS\PP
3:CDU-PCP
4:MRPP
5:PPD\PSD
6:PS
7:PSR
8:UDP
26:Outra, Por favor, especifique (ESCREVA): *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica
*QUESTION 1076 *CODES 549L1 *VAR "V266"
Q76 Há pessoas de países menos desenvolvidos que vêm trabalhar para Portugal.
Na sua opinião, o que é que o Governo português devia fazer?
1:Devia deixar vir trabalhar para Portugal todos os quisessem
2:Devia deixar desde que houvesse empregos disponíveis
3:Devia estabelecer limites rigorosos ao número de trabalhadores estrangeiros em
Portugal

4:Devia proibir a vinda de trabalhadores estrangeiros para Portugal
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1077 *CODES 550L1 *VAR "V267"
Q77 O terrorismo está na ordem do dia. Por princípio, a maioria das pessoas
condena-o, mas mesmo assim pode haver diferentes opiniões.
Das seguintes afirmações, qual se aproxima mais da sua opinião pessoal?
1:Pode haver determinadas circunstâncias em que o terrorismo se justifica
2:O terrorismo é sempre condenável, seja qual for o seu motivo
3:Nenhuma (espontâneo)
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)
*QUESTION 107801 *CODES 551L2 *VAR "V268"
Q78A Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da
escala se situa a sua opinião pessoal?
1:Os imigrantes tiram postos de trabalho às pessoas dos países para onde vão.
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Os imigrantes não tiram postos de trabalho às pessoas dos países para onde
vão.
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 107802 *CODES 553L2 *VAR "V269"
Q78B Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da
escala se situa a sua opinião pessoal?
1:Os imigrantes empobrecem a vida cultural do país para onde vão
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Os imigrantes não empobrecem a vida cultural do país para onde vão
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 107803 *CODES 555L2 *VAR "V270"
Q78C Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da
escala se situa a sua opinião pessoal?

1:Os imigrantes contribuem para o aumento da criminalidade
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Os imigrantes não contribuem para o aumento da criminalidade
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 107804 *CODES 557L2 *VAR "V271"
Q78D Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da
escala se situa a sua opinião pessoal?
1:Os imigrantes são uma sobrecarga para a segurança social de um país
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Os imigrantes não são uma sobrecarga para a segurança social de um país
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 107805 *CODES 559L2 *VAR "V272"
Q78E Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da
escala se situa a sua opinião pessoal?
1:No futuro, o número de imigrantes constituirá uma ameaça para a sociedade
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:No futuro, o número de imigrantes não constituirá uma ameaça para a sociedade
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 107806 *CODES 561L2 *VAR "V273"
Q78F Em relação às afirmações que se seguem, indique, por favor, em que ponto da
escala se situa a sua opinião pessoal?
1:É melhor, para o bem da sociedade, que os imigrantes mantenham os seus
costumes e tradições.
2:
3:

4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:É melhor, para o bem da sociedade, que os imigrantes não mantenham os seus
costumes e tradições, mas que adoptem os costumes do país
88:NS(não sabe)
99:NR (não responde)

*TEXTVARS txQ79
*REPEAT 2 *FIELD 563L2
*REPNUM 1 *PUT txQ79 "Há tantos imigrantes em Portugal que por vezes me sinto
como um estrangeiro."
*REPNUM 2 *PUT txQ79 "Hoje em dia há demasiados imigrantes em Portugal"
*QUESTION 1079 *CODES 1L1 *VAR "V274"
Q79 Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações
sobre os imigrantes que vivem em Portugal.
*FONT 3*? txQ79*FONT 0
1:concordo totalmente
2:concordo
3:nem concordo nem discordo
4:discordo
5:discordo totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP
*TEXTVARS
*REPEAT 5
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5

txQ80
*FIELD 565L5
*PUT txQ80 "Ter nascido em Portugal"
*PUT txQ80 "Respeitar as leis e as instituições políticas portuguesas"
*PUT txQ80 "Ter antepassados portugueses"
*PUT txQ80 "Saber falar português"
*PUT txQ80 "Ter vivido em Portugal durante muito tempo"

*QUESTION 1080 *CODES 1L1 *VAR "V276"
Q80 Há quem diga que para se ser verdadeiramente português é importante possuir
certas características. Também há quem, pelo contrário, não as considere
importantes. Qual o grau de importância que atribui a cada uma delas?
*FONT 3*? txQ80*FONT 0
1:Muito importante
2:Bastante importante
3:Pouco importante
4:Nada importante
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)

*ENDREP
*QUESTION 1081 *CODES 570L1 *VAR "V281"
Q81 Com que frequência segue os acontecimentos políticos através dos meios de
comunicação social (jornal, rádio ou televisão)?
1:todos os dias
2:várias vezes por semana
3:uma a duas vezes por semana
4:menos vezes
5:nunca
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*TEXTVARS txQ82
*REPEAT 2 *FIELD 571L2
*REPNUM 1 *PUT txQ82 "Quando alguém sabe alguma coisa que pode ajudar a justiça,
deve informar as autoridades"
*REPNUM 2 *PUT txQ82 "Cada um deve preocupar-se com a sua vida e não ligar muito
ao que os outros dizem ou fazem."
*QUESTION 1082 *CODES 1L1 *VAR "V282"
Q82 Diga, por favor em que medida concorda ou discorda com cada uma das
seguintes afirmações
*FONT 3*? txQ82*FONT 0
1:concorda totalmente
2:concorda
3:nem concorda nem discorda
4:discorda
5:discorda totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS
*REPEAT 6
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5
*REPNUM 6

txQ83
*FIELD 573L6
*PUT txQ83 "A sua família"
*PUT txQ83 "As pessoas do seu bairro"
*PUT txQ83 "As pessoas da sua região"
*PUT txQ83 "Os portugueses"
*PUT txQ83 "Os europeus"
*PUT txQ83 "A Humanidade"

*QUESTION 1083 *CODES 1L1 *VAR "V284"
Q83 Em que medida se preocupa com as condições em que vivem os seguintes grupos
de pessoas:
*FONT 3*? txQ83*FONT 0
1:muito
2:bastante

3:em certa medida
4:pouco
5:nada
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS
*REPEAT 5
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5

txQ84
*FIELD 579L5
*PUT txQ84 "Os idosos em Portugal
"
*PUT txQ84 "Os desempregados em Portugal
"
*PUT txQ84 "Os imigrantes (estrangeiros a viver em Portugal) "
*PUT txQ84 "Os doentes e deficientes em Portugal
"
*PUT txQ84 "Crianças de famílias pobres que vivem em Portugal"

*QUESTION 1084 *CODES 1L1 *VAR "V290"
Q84 E em que medida se preocupa com as condições de vida das seguintes pessoas
em Portugal
*FONT 3*? txQ84*FONT 0
1:muito
2:bastante
3:em certa medida
4:pouco
5:nada
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*TEXTVARS txQ85
*REPEAT 7 *FIELD 584L7
*REPNUM 1 *PUT txQ85 "Eu daria uma parte do meu rendimento se tivesse a certeza
que o dinheiro seria usado para prevenir a poluição ambiental"
*REPNUM 2 *PUT txQ85 "O planeta Terra já quase não consegue suportar todos os
seres humanos que nele vivem.
"
*REPNUM 3 *PUT txQ85 "As intervenções humanas sobre a Natureza têm muitas vezes
consequências desastrosas.
"
*REPNUM 4 *PUT txQ85 "A capacidade inventiva do Homem será suficiente para que a
vida no planeta Terra não se torne inviável
"
*REPNUM 5 *PUT txQ85 "A Natureza conseguirá sempre superar os efeitos negativos
da industrialização
"
*REPNUM 6 *PUT txQ85 "A humanidade foi criada para «governar» a Natureza
"
*REPNUM 7 *PUT txQ85 "Se as coisas continuarem como até aqui, uma catástrofe
ecológica generalizada será inevitável.
"
*QUESTION 1085 *CODES 1L1 *VAR "V295"
Q85 Vou agora ler-lhe algumas afirmações sobre o ambiente. Para cada uma delas,
diga por favor em que medida concorda totalmente, concorda, discorda ou discorda
totalmente?
*FONT 3*? txQ85*FONT 0
1:concorda totalmente

2:concorda
3:discorda
4:discorda totalmente
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*ENDREP

*PAGE
Vamos agora falar sobre as pessoas que vieram trabalhar e viver para cá, ou
seja, os imigrantes
Para o conjunto de frases que se segue, diga, por favor, em que medida concorda
ou discorda com cada uma delas.

*QUESTION 2001 *CODES 591L1 *VAR "V1_PT"
PT1 - É importante que os imigrantes mantenham a sua cultura de origem, desde
que não a misturem com a cultura portuguesa
1:Discorda totalmente
2:Discorda
3:Nem concorda nem discorda
4:Concorda
5:Concorda totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2002 *CODES 592L1 *VAR "V2_PT"
PT2 - É importante que os imigrantes abandonem a sua cultura de origem e adoptem
a cultura portuguesa
1:Discorda totalmente
2:Discorda
3:Nem concorda nem discorda
4:Concorda
5:Concorda totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2003 *CODES 593L1 *VAR "V3_PT"
PT3 - É importante que os imigrantes mantenham a sua cultura de origem e que
adoptem também a cultura portuguesa.
1:Discorda totalmente
2:Discorda
3:Nem concorda nem discorda
4:Concorda
5:Concorda totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2004 *CODES 594L1 *VAR "V4_PT"

PT4 - Actualmente, acha que o número de imigrantes em Portugal devia:
1:Aumentar bastante
2:Aumentar um pouco
3:Manter-se como está
4:Diminuir um pouco
5:Diminuir muito
8:Não sabe
9:Não Responde
*PAGE
Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda, com seguinte afirmação

*QUESTION 2005 *CODES 595L1 *VAR "V5_PT"
PT5 - Portugal deve deixar que pessoas de raça ou grupo étnico diferente da
maioria portuguesa venham e fiquem a viver cá.
1:Discorda totalmente
2:Discorda
3:Nem concorda nem discorda
4:Concorda
5:Concorda totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*PAGE
As pessoas têm opiniões diversas sobre a diferença e semelhança entre os grupos
humanos.
Para o conjunto de frases que se seguem, diga por favor, em que medida concorda
ou discorda com cada uma delas.
*FONT 2MANTER CARTÃO PT 135*FONT 0

*TEXTVARS txPT6
*REPEAT 4 *FIELD 596L4
*REPNUM 1 *PUT txPT6 "PT6 A espécie humana está dividida em grupos raciais que
são muito diferentes entre si."
*REPNUM 2 *PUT txPT6 "PT7 Devemos proteger os valores e crenças que revelam a
nossa verdadeira natureza dos valores e crenças de outras culturas."
*REPNUM 3 *PUT txPT6 "PT8 Devemos deixar que as nossas características
biológicas adquiram as características biológicas dos outros grupos humanos"
*REPNUM 4 *PUT txPT6 "PT9 A espécie humana está dividida em grupos que são
culturalmente muito semelhantes entre si."
*QUESTION 2006 *CODES 1L1 *VAR "V6_PT"
*FONT 3*? txPT6*FONT 0
1:Discordo totalmente
2:Discordo
3:Nem concordo, nem discordo
4:Concordo
5:Concordo totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*ENDREP

*PAGE
Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda, com seguinte afirmação:

*QUESTION 2010 *CODES 600L1 *VAR "V10_PT"
PT10 - Portugal deve deixar que pessoas dos países mais pobres fora da Europa
venham e fiquem a viver cá.
1:Discorda totalmente
2:Discorda
3:Nem concorda nem discorda
4:Concorda
5:Concorda totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*TEXTVARS txPT11
*REPEAT 2 *FIELD 601L2
*REPNUM 1 *PUT txPT11 "PT11 Portugal deve proibir que pessoas de raça ou grupo
étnico diferente do nosso obtenham a nacionalidade portuguesa."
*REPNUM 2 *PUT txPT11 "PT12 Portugal deve deixar que pessoas dos países mais
pobres fora da Europa obtenham a nacionalidade portuguesa."
*QUESTION 2011 *CODES 1L1 *VAR "V11_PT"
*FONT 3*? txPT11*FONT 0
1:Discordo totalmente
2:Discordo
3:Nem concordo, nem discordo
4:Concordo
5:Concordo totalmente
8:Não sabe
9:Não responde
*ENDREP
*PAGE
Vou agora colocar-lhe algumas perguntas sobre a nossa vida em sociedade.

*QUESTION 2013 *CODES 603L2 *VAR "V13_PT"
PT13 - Em que medida se sentiria incomodado se um imigrante de raça ou grupo
étnico diferente do seu fosse nomeado seu chefe.
1:Nada incomodado.
2:
3:
4:
5:
6:

7:
8:
9:
10:Muito incomodado
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)

*QUESTION 2014 *CODES 605L2 *VAR "V14_PT"
PT14 - Em que medida se sentiria incomodado se um imigrante de raça ou grupo
étnico diferente do seu casasse com um familiar próximo.
1:Nada incomodado.
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Muito incomodado
88:NS (não sabe)
99:NR (não responde)

*PAGE
Seguidamente vou ler-lhe um conjunto de afirmações e gostaria que me dissesse em
que medida concorda ou discorda de cada uma delas.
*TEXTVARS txPT15
*REPEAT 6 *FIELD 607L6
*REPNUM 1 *PUT txPT15 "PT15 Basicamente, o mundo em que vivemos é justo."
*REPNUM 2 *PUT txPT15 "PT16 De uma maneira geral, as pessoas merecem aquilo que
lhes acontece."
*REPNUM 3 *PUT txPT15 "PT17 A justiça vence sempre a injustiça."
*REPNUM 4 *PUT txPT15 "PT18 Ao longo da vida as pessoas acabam por ser
compensadas pelas injustiças sofridas."
*REPNUM 5 *PUT txPT15 "PT19 As injustiças em todas as áreas da vida (por
exemplo, profissão, família, politica) acontecem raramente."
*REPNUM 6 *PUT txPT15 "PT20 As pessoas tentam ser justas quando tomam decisões
importantes."
*QUESTION 2015 *CODES 1L1 *VAR "V15_PT"
*FONT 3*? txPT15*FONT 0
1:Discordo completamente
2:Discordo
3:Discordo ligeiramente
4:Concordo ligeiramente
5:Concordo
6:Concordo completamente
8:Não sabe
9:Não responde

*ENDREP

*PAGE
Relativamente às seguintes frases, diga por favor em que medida concorda ou
discorda de cada uma delas.
*TEXTVARS txPT21
*REPEAT 7 *FIELD 613L7
*REPNUM 1 *PUT txPT21 "PT21 Todos os grupos devem ter as mesmas oportunidades na
vida."
*REPNUM 2 *PUT txPT21 "PT22 Certos grupos devem ser mantidos no lugar que lhes
pertence"
*REPNUM 3 *PUT txPT21 "PT23 Devemos fazer o possível para que haja condições
iguais para os diferentes grupos de pessoas"
*REPNUM 4 *PUT txPT21 "PT24 Os grupos inferiores devem manter-se no lugar em que
estão"
*REPNUM 5 *PUT txPT21 "PT25 Aumentar a igualdade é uma coisa boa"
*REPNUM 6 *PUT txPT21 "PT26 É bom que certos grupos estejam em cima e outros em
baixo"
*REPNUM 7 *PUT txPT21 "PT27 Certos grupos merecem mais do que outros"
*QUESTION 2021 *CODES 1L1 *VAR "V21_PT"
*FONT 3*? txPT21*FONT 0
1:Discordo totalmente
2:Discordo
3:Nem concordo, nem discordo
4:Concordo
5:Concordo totalmente
8:Não sabe
9:Não responde

*ENDREP
******************************************
*** SE O INQUIRIDO É DO SEXO MASCULINO ***
******************************************
*QUESTION 99202801

*IF [Q1086,1]

PT28a: Vou descrever-lhe pessoas com diferentes características e vou pedir-lhe
que me diga em que medida cada uma dessas pessoas é ou não parecida consigo.
Para isso utilizará o seguinte cartão:

*TEXTVARS txPT28A
*REPEAT 6 *FIELD 620L6
*REPNUM 1 *PUT txPT28A "A - Um homem para quem é importante ser rico. Quer ter
muito dinheiro e coisas caras."
*REPNUM 2 *PUT txPT28A "B - Um homem que acha importante que todas as pessoas no
mundo sejam tratadas igualmente. Acredita que todos devem ter as mesmas
oportunidades na vida."
*REPNUM 3 *PUT txPT28A "C - Um homem que dá importância a viver num sítio onde
se sinta seguro. Evita tudo o que possa por a sua segurança em risco."
*REPNUM 4 *PUT txPT28A "D - Um homem para quem é importante ouvir pessoas
diferentes de si. Mesmo quando discorda de alguém continua a querer compreender
essa pessoa."

*REPNUM 5 *PUT txPT28A "E - Um homem para quem é importante que o Governo
garanta a sua segurança, contra todas as ameaças. Quer que o Estado seja forte,
de modo a poder defender os cidadãos.
"
*REPNUM 6 *PUT txPT28A "F - Um homem para quem é importante que os outros lhe
tenham respeito. Quer que as pessoas façam o que ele diz."
*QUESTION 202801 *CODES 1L1 *IF [Q1086,1] *VAR "V28A_PT"
PT28A *FONT 3*? txPT28A*FONT 0
1:Exactamente como eu
2:Muito parecido comigo
3:Parecido comigo
4:Um bocadinho parecido comigo
5:Nada parecido comigo
6:Não tem nada a ver comigo
7:(Recusa)
8:(NS)
9: Não se aplica
*ENDREP
*****************************************
*** SE O INQUIRIDO É DO SEXO FEMININO ***
*****************************************
*QUESTION 99202802

*IF [Q1086,2]

PT28b: Vou descrever-lhe pessoas com diferentes características e vou pedir-lhe
que me diga em que medida cada uma dessas pessoas é ou não parecida consigo.
Para isso utilizará o seguinte cartão:

*TEXTVARS txPT28B
*REPEAT 6 *FIELD 626L6
*REPNUM 1 *PUT txPT28B "A - Uma mulher para quem é importante ser rica. Quer ter
muito dinheiro e coisas caras.
"
*REPNUM 2 *PUT txPT28B "B - Uma mulher que acha importante que todas as pessoas
no mundo sejam tratadas igualmente. Acredita que todos devem ter as mesmas
oportunidades na vida."
*REPNUM 3 *PUT txPT28B "C - Uma mulher que dá importância a viver num sítio onde
se sinta seguro. Evita tudo o que possa por a sua segurança em risco."
*REPNUM 4 *PUT txPT28B "D - Uma mulher para quem é importante ouvir pessoas
diferentes de si. Mesmo quando discorda de alguém continua a querer compreender
essa pessoa."
*REPNUM 5 *PUT txPT28B "E - Uma mulher para quem é importante que o Governo
garanta a sua segurança, contra todas as ameaças. Quer que o Estado seja forte,
de modo a poder defender os cidadãos."
*REPNUM 6 *PUT txPT28B "F - Uma mulher para quem é importante que os outros lhe
tenham respeito. Quer que as pessoas façam o que ela diz."
*QUESTION 202802 *CODES 1L1 *IF [Q1086,2] *VAR "V28B_PT"
PT28B *FONT 3*? txPT28B*FONT 0
1:Exactamente como eu
2:Muito parecida comigo
3:Parecida comigo
4:Um bocadinho parecida comigo
5:Nada parecida comigo
6:Não tem nada a ver comigo

7:(Recusa)
8:(NS)
9: Não se aplica

*ENDREP

*PAGE
De seguida vou colocar-lhe algumas questões sobre o ambiente.

*QUESTION 2029 *CODES 632L1 *VAR "V29_PT"
PT29 Como avalia o estado do ambiente, hoje?

1:Nada preocupante
2:Pouco preocupante
3:Preocupante
4:Muito preocupante
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2030 *CODES 633L1 *VAR "V30_PT"
PT30 Onde lhe parece que ocorrem as situações ambientais mais graves?
1:Na localidade\cidade onde vive
2:Na região onde vive
3:No país
4:Na Europa
5:No mundo
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2031 *CODES 634L99 *MULTI *MAX [3] *VAR "V31_PT"
PT31 - Do seguinte conjunto de problemas ambientais, por favor, indique os 3
(três) que lhe parecem mais graves
1:Desertificação (avanço dos desertos)
2:Poluição dos rios, lagos e albufeiras
3:Escassez de água potável
4:Poluição do ar
5:Poluição dos oceanos\mar
6:Contaminação de origem nuclear
7:Extinção de espécies animais e vegetais
8:Aumento da população mundial
9:Contaminação de origem industrial
10:Destruição das florestas
11:Alterações climáticas
12:Crescimento desordenado das cidades
13:Excesso de produção de lixo
14:Escassez energética
15:Poluição dos solos (por pesticidas e agro-químicos)
88:Não sabe *NMUL
99:Não responde *NMUL

*QUESTION 2032 *CODES 733L1 *VAR "V32_PT"
PT32 Relativamente às emissões de dióxido de carbono que provocam as alterações
do clima pensa que:

1:O problema não é tão grave como nos querem
2:O problema é tão grave que não há nada que
3:O problema é grave, mas pode ser resolvido
4:O problema é grave e só pode ser resolvido
comportamentos
8:Não sabe
9:Não responde

fazer pensar
possamos fazer para o resolver
através da ciência e da técnica
à custa da mudança de

*QUESTION 2033 *CODES 734L1 *VAR "V33_PT"
PT33 Relativamente à energia nuclear há várias posições possíveis. Das seguintes
afirmações por favor indique aquela com que concorda mais:

1:A energia nuclear é limpa e, sendo produzida com regras apertadas, não
representa risco
2:Apesar de conter riscos, a energia nuclear é uma boa solução
3:É muito caro, moroso e complexo produzir energia nuclear, por isso não vale a
pena investir nela
4:A energia nuclear é demasiado perigosa para se optar por ela
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2034 *CODES 735L99 *MULTI *MAX [3] *VAR "V34_PT"
PT34 As pessoas podem participar em vários tipos de acções, para influenciar as
decisões políticas em matéria ambiental. Das seguintes, indique por favor, três
em que já tenha participado.
1:Um plano, um projecto, ou um estudo de impacto ambiental;
2:Contribuir por escrito na consulta pública de planos, projectos, estratégias,
estudos de impacto ambiental…;
3:Participar numa assembleia da Junta de Freguesia ou municipal
4:Assinar petições em defesa do património ambiental;
5:Fazer donativos a grupos \ organizações de defesa do ambiente;
6:Contactar por escrito, por e-mail (correio electrónico) ou por telefone uma
entidade pública sobre um problema ambiental;
7:Denunciar uma situação de degradação ambiental aos jornais, rádio ou
televisão;
8:Participar em manifestações em defesa do ambiente \ património cultural;
9:Boicotar o consumo de produtos fabricados por empresas que prejudicam o
ambiente;
10:Outra, qual *OPEN
11:Nenhum *NMUL
88:Não sabe *NMUL
99:Não responde *NMUL

*QUESTION 2035 *CODES 834L2 *VAR "V35_PT"
PT35 Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se
posicionaria face a cada uma delas.

1:Não vale a pena participar nos processos de tomada de decisão porque os
políticos acabam sempre por decidir aquilo que querem.
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Para defenderem os seus interesses, os cidadãos devem participar nos
processos de tomada de decisão e exigir que as suas opiniões sejam levadas em
conta.

*QUESTION 2036 *CODES 836L2 *VAR "V36_PT"
PT36 Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se
posicionaria face a cada uma delas.
1:Nos processos de tomada de decisão sobre políticas a pôr em prática, o mais
importante é o contributo dos técnicos e especialistas
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Nos processos de tomada de decisão sobre políticas a pôr em prática, o mais
importante é a participação activa dos cidadãos.

*QUESTION 2037 *CODES 838L99 *MULTI *VAR "V37_PT"
PT37 Há vários tipos de acções que se podem fazer para contribuir para melhorar
o ambiente. Das seguintes, indique, por favor, as que já faz no seu dia-a-dia

1:Usar lâmpadas economizadoras de energia
2:Consumir produtos agrícolas biológicos (sem pesticidas nem agro-químicos)
3:Levar os seus próprios sacos para o supermercado (para evitar usar os sacos do
supermercado).
4:Preferir produtos feitos a partir de materiais reciclados
5:Tomar duche em vez de banho de imersão
6:Desligar totalmente a televisão (no aparelho e não apenas no comando)
7:Escolher um carro que seja menos poluente
8:Apagar sempre as luzes quando sai do seu gabinete de trabalho
9:Fechar a torneira da água enquanto lava os dentes
10:Escolher produtos não embalados ou com menos embalagem
11:Separar o lixo (papel, embalagens, vidro) para reciclar
12:Evitar o uso do carro nas deslocações diárias
13:Nenhuma *NMUL
88:Não sabe *NMUL
99:Não responde *NMUL

*QUESTION 2038 *CODES 937L1 *VAR "V38_PT"

PT38 A resolução dos problemas ambientais no mundo actual depende principalmente
1:Dos avanços da ciência e da técnica;
2:De uma mudança de comportamentos de cada um de nós;
3:De uma intervenção política do Estado mais rigorosa na defesa do ambiente;
4:De uma alteração no comportamento das empresas e dos grupos económicos
8:Não sabe
9:Não responde

*QUESTION 2039 *CODES 938L2 *VAR "V39_PT"
PT39 Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se
posicionaria face a cada uma delas.
1:Em Portugal deve ser dada prioridade à protecção do ambiente, mesmo que isso
implique maior desemprego e menor crescimento económico.
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Em Portugal deve ser dada prioridade à criação de emprego e ao crescimento
económico, mesmo que isso implique degradação ambiental.

*QUESTION 2040 *CODES 940L2 *VAR "V40_PT"
PT40 Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se
posicionaria face a cada uma delas.
1:É preciso uma acção firme do Estado para forçar a resolução dos problemas
ambientais mais graves
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:As dinâmicas de mercado acabarão por resolver os problemas de ambiente mais
graves

*QUESTION 2041 *CODES 942L2 *VAR "V41_PT"
PT41 Neste cartão, encontram-se um conjunto de afirmações opostas. Como é que se
posicionaria face a cada uma delas.

1:Todos os países têm de contribuir para a conservação do ambiente, mesmo que
isso implique uma desaceleração do crescimento económico
2:
3:
4:
5:

6:
7:
8:
9:
10:A conservação do ambiente é um luxo que só os países mais ricos podem
praticar

*QUESTION 2042 *CODES 944L1 *VAR "V42_PT"
PT42 Relativamente ao local onde vive considera que a qualidade do ambiente é:
1:Muito boa
2:Boa
3:Razoável
4:Má
5:Muito má
8:Não sabe
9:Não responde

*PAGE
FINALMENTE GOSTARIA DE LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SI

*QUESTION 1087 *NUMBER 945L4 *RANGE [1910 TO 1990] *VAR "V303"
Q87 Ano de nascimento

*QUESTION 1088 *CODES 949L1 *VAR "V304"
Q88 Tem nacionalidade portuguesa?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1089 *CODES 950L2 *IF [Q1088,2] *VAR "V305"
V305B. Q89 Qual é a sua nacionalidade?
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:

África do Sul (ZA)
Alemanha (DE)
Angola (AO)
Argentina (AR)
Arménia (AM)
Bélgica (BE)
Bolívia (BO)
Bósnia e Herzegovina (BA)
Brasil (BR)
Bulgária (BG)
Cabo Verde (CV)
Camarões (CM)
Canadá (CA)
Checoslováquia (CSHH)
China (CN)
Congo (CG)
Croácia (HR)
Cuba (CU)
Dinamarca (DK)

20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:

Espanha (ES)
Estados Unidos (US)
Estónia (EE)
Finlândia (FI)
França (FR)
Grécia (GR)
Guiné (GN)
Guiné-Bissau (GW)
Holanda (NL)
Hungria (HU)
Índia (IN)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Macau (MO)
Marrocos (MA)
Moçambique (MZ)
Noruega (NO)
Peru (PE)
Polónia (PL)
Quénia (KE)
Reino Unido (GB)
República Checa (CZ)
República da Moldávia (MD)
República Democrática do Congo (CD)
Roménia (RO)
Federação da Rússia (RU)
São Tomé e Princípe (ST)
Serra Leoa (SL)
Suécia (SE)
Suiça (CH)
Timor Leste (TL)
Tunisia (TN)
Turquia (TR)
Ucrânia (UA)
Venezuela (VE)
Zimbabue (ZW)
Itália (IT)

98:Escreva: *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica
*QUESTION 1090 *CODES 952L1 *VAR "V306"
Q90 Nasceu em Portugal?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
*QUESTION 1091 *CODES 953L2 *IF [Q1090,2] *VAR "V307B1"
V307B. Q91 Em que país nasceu?
01:
02:
03:
04:
05:
06:

África do Sul (ZA)
Alemanha (DE)
Angola (AO)
Argentina (AR)
Arménia (AM)
Bélgica (BE)

07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:

Bolívia (BO)
Bósnia e Herzegovina (BA)
Brasil (BR)
Bulgária (BG)
Cabo Verde (CV)
Camarões (CM)
Canadá (CA)
Checoslováquia (CSHH)
China (CN)
Congo (CG)
Croácia (HR)
Cuba (CU)
Dinamarca (DK)
Espanha (ES)
Estados Unidos (US)
Estónia (EE)
Finlândia (FI)
França (FR)
Grécia (GR)
Guiné (GN)
Guiné-Bissau (GW)
Holanda (NL)
Hungria (HU)
Índia (IN)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Macau (MO)
Marrocos (MA)
Moçambique (MZ)
Noruega (NO)
Peru (PE)
Polónia (PL)
Quénia (KE)
Reino Unido (GB)
República Checa (CZ)
República da Moldávia (MD)
República Democrática do Congo (CD)
Roménia (RO)
Federação da Rússia (RU)
São Tomé e Princípe (ST)
Serra Leoa (SL)
Suécia (SE)
Suiça (CH)
Timor Leste (TL)
Tunisia (TN)
Turquia (TR)
Ucrânia (UA)
Venezuela (VE)
Zimbabue (ZW)
Itália (IT)

98:Escreva: *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica

*QUESTION 1092 *NUMBER 955L4 *IF [Q1090,2] *MIN [Q1087] *MAX [2008] *VAR "V308"
Q92 Em que ano veio viver para Portugal?
8888 – Não sabe

9999 – Não responde
7777 – não se aplica

*QUESTION 1093 *CODES 959L1 *VAR "V309"
Q93 O seu pai nasceu em Portugal?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
*QUESTION 1094 *CODES 960L2 *IF [Q1093,2] *VAR "V310B1"
V310B. Q94 Em que país nasceu o seu pai?
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:

África do Sul (ZA)
Alemanha (DE)
Angola (AO)
Argentina (AR)
Arménia (AM)
Bélgica (BE)
Bolívia (BO)
Bósnia e Herzegovina (BA)
Brasil (BR)
Bulgária (BG)
Cabo Verde (CV)
Camarões (CM)
Canadá (CA)
Checoslováquia (CSHH)
China (CN)
Congo (CG)
Croácia (HR)
Cuba (CU)
Dinamarca (DK)
Espanha (ES)
Estados Unidos (US)
Estónia (EE)
Finlândia (FI)
França (FR)
Grécia (GR)
Guiné (GN)
Guiné-Bissau (GW)
Holanda (NL)
Hungria (HU)
Índia (IN)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Macau (MO)
Marrocos (MA)
Moçambique (MZ)
Noruega (NO)
Peru (PE)
Polónia (PL)
Quénia (KE)
Reino Unido (GB)
República Checa (CZ)
República da Moldávia (MD)
República Democrática do Congo (CD)

44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:

Roménia (RO)
Federação da Rússia (RU)
São Tomé e Princípe (ST)
Serra Leoa (SL)
Suécia (SE)
Suiça (CH)
Timor Leste (TL)
Tunisia (TN)
Turquia (TR)
Ucrânia (UA)
Venezuela (VE)
Zimbabue (ZW)
Itália (IT)

98:Escreva: *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica

*QUESTION 1095 *CODES 962L1 *VAR "V311"
Q95 A sua mãe nasceu em Portugal?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
*QUESTION 1096 *CODES 963L2 *IF [Q1095,2] *VAR "V312B1"
V312B. Q96 Em que país nasceu a sua mãe?
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:

África do Sul (ZA)
Alemanha (DE)
Angola (AO)
Argentina (AR)
Arménia (AM)
Bélgica (BE)
Bolívia (BO)
Bósnia e Herzegovina (BA)
Brasil (BR)
Bulgária (BG)
Cabo Verde (CV)
Camarões (CM)
Canadá (CA)
Checoslováquia (CSHH)
China (CN)
Congo (CG)
Croácia (HR)
Cuba (CU)
Dinamarca (DK)
Espanha (ES)
Estados Unidos (US)
Estónia (EE)
Finlândia (FI)
França (FR)
Grécia (GR)
Guiné (GN)
Guiné-Bissau (GW)
Holanda (NL)
Hungria (HU)

30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:

Índia (IN)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Macau (MO)
Marrocos (MA)
Moçambique (MZ)
Noruega (NO)
Peru (PE)
Polónia (PL)
Quénia (KE)
Reino Unido (GB)
República Checa (CZ)
República da Moldávia (MD)
República Democrática do Congo (CD)
Roménia (RO)
Federação da Rússia (RU)
São Tomé e Princípe (ST)
Serra Leoa (SL)
Suécia (SE)
Suiça (CH)
Timor Leste (TL)
Tunisia (TN)
Turquia (TR)
Ucrânia (UA)
Venezuela (VE)
Zimbabue (ZW)
Itália (IT)

98:Escreva: *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica

*QUESTION 1097 *CODES 965L1 *VAR "V313"
Q97 Qual é o seu estado civil actual?
1:casado(a)
3:viúvo(a)
4:divorciado(a)
5:separado(a)
6:solteiro(a)
8:não sabe (espontâneo)
9:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1098 *CODES 966L1 *IF [Q1097,1-5] *VAR "V314"
Q98 Viveu com o seu cônjuge antes de casarem?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1099 *CODES 967L1 *IF [Q1097,3-9] *VAR "V315"
Q99 Vive com um(a) companheiro(a) ?
1:sim
2:não

8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1100 *CODES 968L1 *IF [Q1097,3-9 & Q1099,2] *VAR "V316"
Q100 Tem uma relação estável?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*TEXTVARS txQ101
*IF [Q1097,1] *PUT txQ101 "Antes do seu actual casamento, esteve casado(a) ou
viveu em comum com alguém?"
*IF [Q1097,6] *PUT txQ101 "Já alguma vez viveu em comum com alguém?"
*QUESTION 1101 *CODES 969L1 *IF [Q1097,1,6] *VAR "V317"
Q101 Antes do seu actual casamento, esteve casado(a) ou viveu em comum com
alguém\Já alguma vez viveu em comum com alguém?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1102 *CODES 970L1 *IF [Q1101,1 & Q1097,1] *VAR "V318"
Q102 E era casado(a) com essa pessoa?
1:sim, era casado(a)
3:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1103 *CODES 971L1 *IF [Q1101,1 & Q1097,1 & Q1102,1] *VAR "V319"
Q103 E viveu com essa pessoa antes de casar com ela?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*QUESTION 1104 *CODES 972L1 *IF [Q1097,1,6 & Q1101,1] *VAR "V320"
Q104 E essa relação terminou porque se separaram ou porque o seu companheiro(a)
faleceu?
1:separação
2:morte
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1105 *NUMBER 973L2 *VAR "V321"
Q105 Quantos filhos(as) tem?

00 – Não tem filhos(as)
99 – Não responde
*FONT 0

*QUESTION 1106 *NUMBER 975L4 *IF [Q1105 > 0] *VAR "V322"
Q106 Em que ano nasceu o seu primeiro filho(a)?
9999 – Não responde
7777 – não se aplica
*FONT 0
*TEXTVARS
*REPEAT 6
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5
*REPNUM 6

txQ107
*FIELD 979L18
*PUT txQ107 "companheiro(a) ou cônjuge"
*PUT txQ107 "filhos(as)"
*PUT txQ107 "Pais"
*PUT txQ107 "Avós"
*PUT txQ107 "Outros familiares (irmãos, primos, etc.)"
*PUT txQ107 "Não familiares"

*QUESTION 110701 *CODES 1L1 *VAR "V323A"
Q107 Para além de si, quem mais vive em sua casa *FONT 3*? txQ107*FONT 0
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*QUESTION 110702 *NUMBER 2L2 *IF [Q110701,1 & ?R > 1] *VAR "V323B"
Q107 Quantas pessoas vivem consigo *FONT 3*? txQ107*FONT 0
*ENDREP

*TEXTVARS
*REPEAT 6
*REPNUM 1
*REPNUM 2
*REPNUM 3
*REPNUM 4
*REPNUM 5
*REPNUM 6

txQ108
*FIELD 997L18
*PUT txQ108 "Morte de
*PUT txQ108 "Divórcio
*PUT txQ108 "Divórcio
*PUT txQ108 "Divórcio
*PUT txQ108 "Morte do
*PUT txQ108 "Morte da

um(a) filho(a)"
de um(a) filho(a)"
dos pais"
de outro familiar"
pai"
mãe"

*QUESTION 110801 *CODES 1L1 *VAR "V329a"
Q108 Já passou por alguma das seguintes situações *FONT 3*? txQ108*FONT 0
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
*QUESTION 110802 *NUMBER 2L2 *IF [Q110801,1] *VAR "V329b"

Q108 Que idade tinha quando isso aconteceu pela primeira vez *FONT 3*? txQ108*FONT 0
*ENDREP
*QUESTION 1109 *NUMBER 1015L2 *VAR "V335"
Q109 Com que idade deixou, ou pensa vir a deixar, de ser estudante a tempo
inteiro?
00 – sem escolaridade
88 – não sabe
99 – não responde
*FONT 0

*QUESTION 1110 *CODES 1017L2 *VAR "V336"
Q110 Qual foi o nível de escolaridade mais elevado que completou?
1:Nenhum
2:Ensino Básico 1 (até à 4ª classe)
3:Ensino Básico 2 (preparatório\5º e 6º anos)
4:Ensino Básico 3 (até ao 9º ano\5º ano dos liceus\ escola comercial \
industrial)
5:Ensino Secundário Cursos Tecnológicos
6:Ensino Secundário Cursos Gerais (12º\7º ano dos liceus completo, propedêutico,
serviço cívico)
7:Ensino Superior:Bacharelato
8:Ensino Superior:Licenciatura
9:Ensino Superior:Mestrado (Pré-Bolonha)
10:Ensino Superior:Mestrado (Pós-Bolonha)
11:Ensino Superior - Doutoramento
88:não sabe (espontâneo)
99:não responde (espontâneo)

*QUESTION 1111 *CODES 1019L2 *VAR "V337"
V337. Q111 Tem actualmente um trabalho remunerado?
01:30 ou mais horas por semana
02:menos de 30 horas por semana
03:trabalha por conta própria
04:A cumprir serviço militar
05:Reformado(a)\pensionista
06:A fazer trabalho doméstico
07:Estudante
08:Desempregado(a)
09:Inválido
10:Outra, Por favor, especifique (ESCREVA): *OPEN
88:Não sabe
99:não responde (espontâneo)
*QUESTION 111101 *CODES 1021L1 *IF [Q1111,4-99] *VAR "V338"
Q111A No seu ÚLTIMO trabalho remunerado (a tempo inteiro ou parcial), trabalhou
por conta de outrem ou por conta própria?
1:por conta de outrem
2:por conta própria

8:Não sabe
9:Não responde (espontâneo)
7:nunca teve um trabalho remunerado
6: nao se aplica
*TEXTVARS txQ112
*IF [Q1111,1-3] *PUT txQ112 "Qual é a designação da sua profissão principal ?"
*IF [Q111101,1-2] *PUT txQ112 "Qual era a designação da sua profissão principal
?"
*QUESTION 1112 *CODES 1022L2 *IF [Q1111,1-3 \ Q111101,1-2] *VAR "V339A1"
V339A. Q1112. Profissão principal
98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 111201 *CODES 1024L5 *IF [Q1111,1-3 \ Q111101,1-2] *VAR "V339B1"
V339B. Q112a. No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade
exerce na maior parte do tempo?
98:ESCREVER *OPEN
88888:Não sabe (espontâneo)
99999:Não responde (espontâneo)
77777:não se aplica

*QUESTION 1113 *CODES 1029L1 *IF [Q1111,3 \ Q111101,2] *VAR "V340"
Q113 Quantos empregados tem\teve?
1:nenhum
2:1-9
3:10-24
4:25 ou mais
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1114 *CODES 1030L1 *IF [Q1111,1-2 \ Q111101,1] *VAR "V341"
Q114 Tem \ tinha alguma responsabilidade de supervisão do trabalho de outras
pessoas?
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
7:não se aplica

*QUESTION 111401 *CODES 1031L1 *IF [Q1111,1-2 \ Q111101,1 & Q1114,1] *VAR
"V341a"
Q114a Quantas pessoas supervisiona?
1:1-9
2:10-24
3:25 ou mais
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*QUESTION 1115 *CODES 1032L1 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1] *VAR "V342"
Q115 O seu cônjuge\companheiro(a) nasceu em Portugal?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*QUESTION 111501 *CODES 1033L2 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1 & Q1115,2] *VAR "V343A1"
V343B. Q115a Em que país nasceu o seu cônjuge\companheiro(a)?
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:

África do Sul (ZA)
Alemanha (DE)
Angola (AO)
Argentina (AR)
Arménia (AM)
Bélgica (BE)
Bolívia (BO)
Bósnia e Herzegovina (BA)
Brasil (BR)
Bulgária (BG)
Cabo Verde (CV)
Camarões (CM)
Canadá (CA)
Checoslováquia (CSHH)
China (CN)
Congo (CG)
Croácia (HR)
Cuba (CU)
Dinamarca (DK)
Espanha (ES)
Estados Unidos (US)
Estónia (EE)
Finlândia (FI)
França (FR)
Grécia (GR)
Guiné (GN)
Guiné-Bissau (GW)
Holanda (NL)
Hungria (HU)
Índia (IN)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Macau (MO)
Marrocos (MA)
Moçambique (MZ)
Noruega (NO)
Peru (PE)
Polónia (PL)
Quénia (KE)
Reino Unido (GB)
República Checa (CZ)
República da Moldávia (MD)
República Democrática do Congo (CD)
Roménia (RO)
Federação da Rússia (RU)
São Tomé e Princípe (ST)

47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:

Serra Leoa (SL)
Suécia (SE)
Suiça (CH)
Timor Leste (TL)
Tunisia (TN)
Turquia (TR)
Ucrânia (UA)
Venezuela (VE)
Zimbabue (ZW)
Itália (IT)

98:Escreva: *OPEN
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica

*QUESTION 1116 *CODES 1035L2 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1] *VAR "V344"
Q116 Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que o seu
cônjuge\companheiro(a) completou?
1:Nenhum
2:Ensino Básico 1 (até à 4ª classe)
3:Ensino Básico 2 (preparatório\5º e 6º anos)
4:Ensino Básico 3 (até ao 9º ano\5º ano dos liceus\ escola comercial \
industrial)
5:Ensino Secundário Cursos Tecnológicos
6:Ensino Secundário Cursos Gerais (12º\7º ano dos liceus completo, propedêutico,
serviço cívico)
7:Ensino Superior:Bacharelato
8:Ensino Superior:Licenciatura
9:Ensino Superior:Mestrado (Pré-Bolonha)
10:Ensino Superior:Mestrado (Pós-Bolonha)
11:Ensino Superior - Doutoramento
88:não sabe (espontâneo)
99:não responde (espontâneo)
77:não se aplica

*QUESTION 1117 *CODES 1037L2 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1] *VAR "V345"
V345. Q117 O seu cônjuge\companheiro(a) tem actualmente um trabalho remunerado?
01:30 ou mais horas por semana
02:menos de 30 horas por semana
03:trabalha por conta própria
04:A cumprir serviço militar
05:Reformado(a)\pensionista
06:A fazer trabalho doméstico
07:Estudante
08:Desempregado(a)
09:Inválido
10:Outra, Por favor, especifique (ESCREVA): *OPEN
88:Não sabe
99:Não responde (espontâneo)
77:não se aplica
*QUESTION 111701 *CODES 1039L1 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1 & Q1117,4-77] *VAR "V345a"
Q117A No último trabalho remunerado (a tempo inteiro ou parcial), que o seu
cônjuge\ companheiro(a) exerceu, trabalha por conta de outrem ou por conta
própria?

1:por conta de outrem
2:por conta própria
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:nunca teve um trabalho remunerado
6:não se aplica

*TEXTVARS txQ118
*IF [Q1117,1-3] *PUT txQ118 "Qual é a designação da profissão principal do seu
cônjuge\companheiro(a)?"
*IF [Q111701,1-2] *PUT txQ118 "Qual era a designação da profissão principal do
seu cônjuge\companheiro(a)?"
*QUESTION 1118 *CODES 1040L2 *IF [(Q1117,1-3 \ Q111701,1-2) & (Q1097,1 \
Q1099,1)] *VAR "V346a1"
V346A. Q118. Profissão principal do seu cônjuge\companheiro(a)?
98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 111801 *CODES 1042L5 *IF [(Q1117,1-3 \ Q111701,1-2) & (Q1097,1 \
Q1099,1)] *VAR "V346B1"
V346B. Q118a No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade é\era
exercida pelo seu cônjuge\companheiro (a) a maior parte do tempo?
98:ESCREVER *OPEN
88888:Não sabe (espontâneo)
99999:Não responde (espontâneo)
66666:nunca teve um emprego remunerado
77777:não se aplica

*QUESTION 1119 *CODES 1047L1 *IF [(Q1117,3 \ Q111701,2) & (Q1097,1 \ Q1099,1)]
*VAR "V347"
Q119 Quantos empregados o seu cônjuge\companheiro(a) tem\teve?
1:nenhum
2:1-9
3:10-24
4:25 ou mais
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1120 *CODES 1048L1 *IF [(Q1117,1-2 \ Q111701,1) & (Q1097,1 \ Q1099,1)]
*VAR "V348"
Q120 No seu trabalho principal, o seu cônjuge\companheiro(a) tem \ tinha alguma
responsabilidade de supervisão do trabalho de outras pessoas?
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
7:não se aplica

*QUESTION 112001 *CODES 1049L1 *IF [(Q1117,1-2 \ Q111701,1) & (Q1097,1 \
Q1099,1) & Q1120,1] *VAR "V348a"
Q120a É \ era responsável pelo trabalho de quantas pessoas?
1:1-9
2:10-24
3:25 ou mais
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*QUESTION 1121 *CODES 1050L1 *VAR "V349"
Q121 Nos últimos cinco anos, alguma vez esteve desempregado durante mais de três
meses seguidos?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1122 *CODES 1051L1 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1] *VAR "V350"
Q122 Nos últimos cinco anos, o seu cônjuge\companheiro alguma vez esteve
desempregado durante mais de três meses seguidos?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*QUESTION 1123 *CODES 1052L1 *VAR "V351"
Q123 Nos últimos cinco anos, alguma vez esteve dependente da segurança social?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1124 *CODES 1053L1 *IF [Q1097,1 \ Q1099,1] *VAR "V352"
Q124 Nos últimos cinco anos, o seu cônjuge\companheiro(a) passou por alguma
situação em que dependesse apenas da segurança social?
1:sim
2:não
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1125 *CODES 1054L2 *VAR "V353"
Q125 Se somar o rendimento de todas as fontes, qual é a letra que melhor
descreve o rendimento das pessoas que vivem nesta casa, retirando os descontos
em impostos ou outro tipo de deduções.

Aproximadamente POR SEMANA\POR MÊS\POR ANO
1:*FONT 4A - *FONT 0Menos de 40 Euros
Menos de 1800 Euros
2:*FONT 4B - *FONT 0Entre 40 e 70 Euros
Entre 1800 e 3600 Euros
3:*FONT 4C - *FONT 0Entre 70 e 120 euros
Entre 3600 e 6000 Euros
4:*FONT 4D - *FONT 0Entre 120 e 230 Euros
euros
Entre 6000 e 12000 Euros
5:*FONT 4E - *FONT 0Entre 230 e 350 Euros
Euros
Entre 12000 e 18000 Euros
6:*FONT 4F - *FONT 0Entre 350 e 460 Euros
Euros
Entre 18000 e 24000 Euros
7:*FONT 4G - *FONT 0Entre 460 e 580 Euros
Euros
Entre 24000 e 30000 Euros
8:*FONT 4H - *FONT 0Entre 580 e 690 Euros
Euros
Entre 30000 e 36000 Euros
9:*FONT 4I - *FONT 0Entre 690 e 1150 Euros
Euros
Entre 36000 e 60000 Euros
10:*FONT 4J - *FONT 0Entre 1150 e 1730 euros
Euros
Entre 60000 e 90000 Euros
11:*FONT 4K - *FONT 0Entre 1730 e 2310 euros
Euros
Entre 90000 e 120000 Euros
12:*FONT 4L - *FONT 0Mais de 2310 Euros
Mais de 120000 Euros

Menos de 150 Euros
Entre 150 e 300 euros
Entre 300 e 500 Euros
Entre 500 e 1000
Entre 1000 e 1500
Entre 1500 e 2000
Entre 2000 e 2500
Entre 2500 e 3000
Entre 3000 e 5000
Entre 5000 e 7500
Entre 7500 e 10000
Mais de 10000 Euros

88: Não sabe (espontâneo)
99: Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1126 *CODES 1056L1 *VAR "V354"
Q126 Quando tinha 14 anos, vivia com os seus pais?
1:Sim, com
2:Só com o
3:Só com a
4:Não, não

ambos
meu pai
minha mãe
vivia com os meus pais

*TEXTVARS txPARENT
*IF [Q1126,1,2] *PUT txPARENT "o seu pai"
*IF [Q1126,3] *PUT txPARENT "a sua mãe"

*QUESTION 1127 *CODES 1057L2 *IF [Q1126,1-3] *VAR "V355"
Q127 Qual foi o grau de escolaridade mais elevado que o seu pai\a sua mãe
completou?
1:Nenhum
2:Ensino Básico 1 (até à 4ª classe)
3:Ensino Básico 2 (preparatório\5º e 6º anos)
4:Ensino Básico 3 (até ao 9º ano\5º ano dos liceus\ escola comercial \
industrial)
5:Ensino Secundário Cursos Tecnológicos
6:Ensino Secundário Cursos Gerais (12º\7º ano dos liceus completo, propedêutico,
serviço cívico)
7:Ensino Superior:Bacharelato

8:Ensino Superior:Licenciatura
9:Ensino Superior:Mestrado (Pré-Bolonha)
10:Ensino Superior:Mestrado (Pós-Bolonha)
11:Ensino Superior - Doutoramento
88:não sabe (espontâneo)
99:não responde (espontâneo)
77: nao se aplica

*QUESTION 1128 *CODES 1059L1 *IF [Q1126,1-3] *VAR "V356"
Q128 Quando tinha 14 anos de idade, o seu pai\a sua mãe trabalhava por conta de
outrem, por conta própria ou não tinha um trabalho remunerado?
1:por conta de outrem
2:por conta própria
3:não, não tinha trabalho remunerado
8:Não sabe
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1129 *CODES 1060L2 *IF [Q1128,1-2 & Q1126,1-3] *VAR "V357A1"
V357A. Q129 Profissão principal do PAI\MÃE ?
98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 112901 *CODES 1062L5 *IF [Q1128,1-2 & Q1126,1-3] *VAR "V357B1"
V357B. Q129a No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade é\era
exercida pelo PAI\MÃE a maior parte do tempo?
98:ESCREVER *OPEN
88888:Não sabe (espontâneo)
99999:Não responde (espontâneo)
77777:não se aplica

*QUESTION 1130 *CODES 1067L1 *IF [Q1128,2 & Q1126,1-3] *VAR "V358"
Q130 Quantos empregados tinha o seu pai\a sua mãe?
1:nenhum
2:1-9
3:10-24
4:25 ou mais
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica
*QUESTION 1131 *CODES 1068L1 *IF [Q1128,1 & Q1126,1-3] *VAR "V359"
Q131 No seu trabalho principal, o seu pai\a sua mãe tinha alguma
responsabilidade de supervisão do trabalho de outras pessoas?
1:sim
2:não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
7:não se aplica

*QUESTION 113101 *CODES 1069L1 *IF [Q1128,1 & Q1126,1-3 & Q1131,1] *VAR "V359a"
Q131a Era responsável pelo trabalho de quantas pessoas?
1:1-9
2:10-24
3:25 ou mais
8:Não sabe (espontâneo)
9:Não responde (espontâneo)
7:não se aplica

*TEXTVARS txQ132
*REPEAT 8 *FIELD 1070L8
*REPNUM 1 *PUT txQ132 "A minha mãe gostava de ler livros"
*REPNUM 2 *PUT txQ132 "Eu discutia política com a minha mãe, em casa"
*REPNUM 3 *PUT txQ132 "A minha mãe gostava de acompanhar as notícias"
*REPNUM 4 *PUT txQ132 "Os meus pais tinham dificuldades em viver com o dinheiro
que ganhavam"
*REPNUM 5 *PUT txQ132 "O meu pai gostava de ler livros"
*REPNUM 6 *PUT txQ132 "Eu discutia política com o meu pai, em casa"
*REPNUM 7 *PUT txQ132 "O meu pai gostava de acompanhar as notícias"
*REPNUM 8 *PUT txQ132 "Os meus pais tinham dificuldades em comprar coisas novas
para substituir aquelas que se estragavam."
*IF [Q1126,2 & (?R = 1 \ ?R = 2 \ ?R = 3)] *GOTO 991132
*IF [Q1126,3 & (?R = 5 \ ?R = 6 \ ?R = 7)] *GOTO 991132
*QUESTION 1132 *CODES 1L1 *IF [Q1126,1-3] *VAR "V360"
Q132.
*FONT 3*? txQ132*FONT 0
1:Sim
2:Até certo ponto
3:Um pouco
4:Não
8:NS (não sabe)
9:NR (não responde)
7:NAP (não se aplica)

*QUESTION 991132
*ENDREP

*QUESTION 1133 *CODES 1078L6 *VAR "V368a1"
V368A. Q133 Onde vivia, quando tinha cerca de 14 anos?
98:ESCREVA *OPEN
888888:Não sabe (espontâneo)
999999:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1134 *CODES 1084L5 *VAR "V369a1"
V369A. Q134 Cidade em que vive HOJE.
98:ESCREVA *OPEN
88888:Não sabe (espontâneo)
99999:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 1135 *CODES 1089L2 *DUMMY *VAR "V370"
Q135. Dimensão do aglomerado
01:Menos de 2000 hab.
02:2 - 5.000
03:5 - 10.000
04:10 - 20.000
05:20 - 50.000
06:50 - 100.000
07:100 - 500.000
08:Mais de 500.000 hab.
88:Não sabe (espontâneo)
99:Não responde (espontâneo)

*QUESTION 213501 *CODES 1091L6 *MULTI *VAR "V135A_PT"
PT135a Caracterização da zona envolvente da residência:
1:Zona de prédios até 7 alojamentos
2:Zona de prédios com 8 alojamentos ou mais
3:Zona de moradias com terreno
4:Zona de moradias sem terreno
5:Alojamento precário
6:Outro tipo de urbanização

*QUESTION 213502 *CODES 1097L1 *VAR "V135B_PT"
PT135b Caracterização da zona envolvente da residência:
1:Elevada densidade de construção sem espaço entre prédios (tipo “dormitório”)
2:Densidade de construção média, com espaço entre os edifícios
3:Baixa densidade de construção

*QUESTION 1136 *CODES 1098L1 *DUMMY *VAR "V371A"
Q136 Região (NUTS II):
1:
2:
3:
4:
5:

Norte
Centro
Lisboa e Vale do Tejo
Alentejo
Algarve

**** DADOS PARA INSPECCAO NOME\TELEFONE
*QUESTION 7099 *FORM *VAR "DADOS"
Para finalizar gostaria de saber o seu NOME, morada e Telefone de contacto ...
1: Nome
2: MORADA COMPLETA
3: Nº Telefone
TELEF1
4: Nº Telefone (*)

*ALPHA 1103L45 **VAR NOME
*ALPHA 1148L100
*NUMBER 1248L9 *MIN 210000000 (deve ser preenchido) **VAR
*NUMBER 1257L9 *NON (opcional) **VAR TELEF2

5: ENT: registe o seu Nº de Entrevistador na TNS *NUMBER 1266L4 *MIN 100 **VAR
NROENT

*************************************************************************
*QUESTION 7100 *ALPHA 1270L20
*DATE Q7100

*PAGE
QUESTÕES SOBRE A ENTREVISTA EM GERAL

*QUESTION 1139 *CODES 1290L1 *VAR "V375"
Q139. Durante a entrevista, o entrevistado mostrou:
1:muito interesse
2:algum interesse
3:pouco interesse

*QUESTION 1140 *CODES 1291L2 *DUMMY *VAR "V376x"
Q140 Em que língua foi feita a entrevista?
98: Escreva:

**** ISCO E VERBATINS - PROFISSÕES
************************************************
*QUESTION 991112 *ALPHA 1300L100 *VAR "V339A"
V339A. Q112. Profissão principal (DETALHE)

*QUESTION 99111201 *ALPHA 1400L100 *VAR "V339B"
V339B. Q112a. No seu trabalho remunerado principal, que tipo de actividade
exerce na maior parte do tempo? (DETALHE)
*QUESTION 99111202 *ALPHA 2201L5 *VAR "V339C"
V339C. Q112. Profissão principal (ISCO88)

*QUESTION 991118 *ALPHA 1500L100 *VAR "V346A"
V346A. Q118. Profissão principal do seu cônjuge\companheiro(a) (DETALHE)

*QUESTION 99111801 *ALPHA 1600L100 *VAR "V346B"
V346B. Q118a. No trabalho remunerado principal, do seu cônjuge\companheiro(a),
que tipo de actividade exerce na maior parte do tempo? (DETALHE)
*QUESTION 99111802 *ALPHA 2211L5 *VAR "V346C"
V346C. Q118. Profissão principal do seu cônjuge\companheiro(a) (ISCO88)

*QUESTION 991129 *ALPHA 1700L100 *VAR "V357A"
V357A. Q129. Profissão principal do PAI-MAE (DETALHE)

*QUESTION 99112901 *ALPHA 1800L100 *VAR "V357B"
V357B. Q129a. No trabalho remunerado principal, do PAI-MAE, que tipo de
actividade exerce na maior parte do tempo? (DETALHE)
*QUESTION 99112902 *ALPHA 2221L5 *VAR "V357C"
V357C. Q129. Profissão principal do PAI-MAE (ISCO88)

**** NACIONALIDADES - VERBATINS
****************************************************
*QUESTION 77789
*ALPHA 2500L90 *VAR "V305A"
Q89. V305A Qual a sua Nacionalidade (DETALHE)
*QUESTION 777789
*ALPHA 2590L4 *VAR "V305B"
Q89. V305B Nacionalidade - coded into pre-specified ISO 3166-1 (4-character)

*QUESTION 77791
*ALPHA 2600L90 *VAR "V307A"
Q91. V307A. Em que País nasceu (DETALHE)
*QUESTION 777791
*ALPHA 2690L4 *VAR "V307B"
Q91. V307B. Em que País nasceu - coded into pre-specified ISO 3166-1 (4character)

*QUESTION 77794
*ALPHA 2700L90 *VAR "V310A"
Q94. V310A Em que País nasceu o seu pai (DETALHE)
*QUESTION 777794
*ALPHA 2790L4 *VAR "V310B"
Q94. V310B. Em que País nasceu o seu pai- coded into pre-specified ISO 3166-1
(4-character)

*QUESTION 77796
*ALPHA 2800L90 *VAR "V312A"
Q96. V312A Em que País nasceu a sua mãe (DETALHE)
*QUESTION 777796
*ALPHA 2890L4 *VAR "V312B"
Q96. V312B. Em que País nasceu a sua mãe - coded into pre-specified ISO 3166-1
(4-character)

*QUESTION 777115
*ALPHA 2900L90 *VAR "V343A"
Q115. V343A Em que País nasceu o seu conjuge DETALHE)
*QUESTION 7777115
*ALPHA 2990L4 *VAR "V343B"
Q115. V343B. Em que País nasceu o seu conjuge - coded into pre-specified ISO
3166-1 (4-character)

**** REGIOES - NUTS III - VERBATINS
****************************************************
*QUESTION 777133
*ALPHA 3000L90 *VAR "V368A"
V368A. Q133 Onde vivia, quando tinha cerca de 14 anos? (DETALHE)
*QUESTION 7777133
*ALPHA 3091L6 *VAR "V368B"
V368B. Q133 Onde vivia, quando tinha cerca de 14 anos? (REGIAO NUTS III)

*QUESTION 77777133
*CODES 3097L2 *VAR "V368BCOD"
V368B. Q133 Onde vivia, quando tinha cerca de 14 anos? (REGIAO NUTS III)
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:

(PT111) Minho-Lima
(PT112) Cavado
(PT113) Ave
(PT114) Grande Porto
(PT115) Tamega
(PT116) Entre Douro e Vouga
(PT117) Douro
(PT118) Alto Tras-os-Montes
(PT150) Algarve
(PT161) Baixo Vouga
(PT162) Baixo Mondego
(PT163) Pinhal Litoral
(PT164) Pinhal Interior Norte
(PT165) Dao-Lafoes
(PT166) Pinhal Interior Sul
(PT167) Serra da Estrela
(PT168) Beira Interior Norte
(PT169) Beira Interior Sul
(PT16A) Cova da Beira
(PT16B) Oeste
(PT16C) Medio Tejo
(PT171) Grande Lisboa
(PT172) Peninsula de Setubal
(PT181) Alentejo Litoral
(PT182) Alto Alentejo
(PT183) Alentejo Central
(PT184) Baixo Alentejo
(PT185) Leziria do Tejo
(PT200) Região Autónoma dos Açores
(PT300) Região Autónoma da Madeira
África do Sul (ZA)
Alemanha (DE)
Angola (AO)
Argentina (AR)
Arménia (AM)
Bélgica (BE)
Bolívia (BO)
Bósnia e Herzegovina (BA)
Brasil (BR)
Bulgária (BG)
Cabo Verde (CV)
Camarões (CM)
Canadá (CA)
Checoslováquia (CSHH)
China (CN)
Congo (CG)
Croácia (HR)
Cuba (CU)
Dinamarca (DK)
Espanha (ES)
Estados Unidos (US)
Estónia (EE)
Finlândia (FI)
França (FR)
Grécia (GR)
Guiné (GN)
Guiné-Bissau (GW)
Holanda (NL)

59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:
76:
77:
78:
79:
80:
81:
82:
83:
84:
85:
86:
88:
99:

Hungria (HU)
Índia (IN)
Lituania (LT)
Luxemburgo (LU)
Macau (MO)
Marrocos (MA)
Moçambique (MZ)
Noruega (NO)
Peru (PE)
Polónia (PL)
Quénia (KE)
Reino Unido (GB)
República Checa (CZ)
República da Moldávia (MD)
República Democrática do Congo (CD)
Roménia (RO)
Federação da Rússia (RU)
São Tomé e Princípe (ST)
Serra Leoa (SL)
Suécia (SE)
Suiça (CH)
Timor Leste (TL)
Tunisia (TN)
Turquia (TR)
Ucrânia (UA)
Venezuela (VE)
Zimbabue (ZW)
Itália (IT)
NS (Não sabe)
NR (Não responde)

*QUESTION 777134
*ALPHA 3100L90 *VAR "V369A"
V369A. Q134 Cidade em que vive HOJE (DETALHE)
*QUESTION 7777134
*ALPHA 3191L6 *VAR
V371B. Q136 (REGIAO NUTS III)

"V371B"

*QUESTION 77134
*ALPHA 3201L5 *VAR "V369"
V369. Q134 Cidade em que vive HOJE - (CODIGO POSTAL)

*QUESTION 7134
*ALPHA 3250L40 *VAR "V369nut3DSG"
V369. Q134 Cidade em que vive HOJE - (NUT3 DETALHE)
*QUESTION 97134
*ALPHA 3300L30 *VAR "V369LOCAL"
V369. Q134 (LOCALIDADE - MAPA DE CAMPO)

*QUESTION 997134
*ALPHA 3231L2 *VAR "V369nut3COD"
V369. Q134 Cidade em que vive HOJE - (NUT3 CODIGO)

***** OUTRAS - NOVAS VARIAVEIS CRIADAS - ENVIO CLIENTE
************************************
*QUESTION 9102301 *CODES 2001L2 *IF [Q1023,1] *VAR "V106"
V106. Q23a Qual religiao
1:Católica

2:Protestante
3:Islâmica
4:Hindu
5:Judaica
16:Outra
88:não sabe (espontâneo) *NMUL
99:não responde (espontâneo) *NMUL
77:não se aplica *NMUL
*QUESTION 9102302 *CODES 2003L2 *IF [Q1023,1 & Q9102301,16] *VAR "V106A"
V106A. Q23a Qual religiao - Outra
17:Outra 1
18:Outra 2
19:Outra 3

*QUESTION 9102401 *CODES 2005L2 *IF [Q9102401,16] *VAR "V108a"
V108a. Q24a Qual a religião a que pertenceu - Outras
17:Outra 1
18:Outra 2
19:Outra 3
*QUESTION 9107501 *CODES 2007L2 *IF [Q9107501,26] *VAR "V264a"
V264a. Q75a Em que partido votaria - outros?
27:Outro 1
28:Outro 2
29:Outro 3
*QUESTION 9107502 *CODES 2009L2 *IF [Q9107502,26] *VAR "V265a"
V265a. Q75b Com qual dos partidos simpatiza mais - outros?
27:Outro 1
28:Outro 2
29:Outro 3
******* DATA - HORA ENTREVISTA, DURAÇÃO, NROENT, LINGUA

*QUESTION 913701 *ALPHA 3901L2 *VAR
V372. Q137 Data entrevista - DIA

"V372DD"

*QUESTION 913702 *ALPHA 3903L2 *VAR
V372. Q137 Data entrevista - MES

"V372MM"

*QUESTION 913703 *ALPHA 3905L4 *VAR
V372. Q137 Data entrevista - ANO

"V372AA"

*QUESTION 913801 *ALPHA 3911L2 *VAR "V373A"
V373a. Q138 Hora entrevista - Hora INI
*QUESTION 913802 *ALPHA 3913L2 *VAR "V373B"
V373b. Q138 Hora entrevista - Min INI

*QUESTION 913803 *ALPHA 3921L2 *VAR "V374A"
V374a. Q138 Hora entrevista - Hora FIM

*QUESTION 913804 *ALPHA 3923L2 *VAR "V374B"
V374b. Q138 Hora entrevista - Min FIM

*QUESTION 913805 *ALPHA 3925L2 *VAR "MINUTOS"
V373-V374. Q138 Duracao entrevista - (Minutos)

*QUESTION 914001 *ALPHA 3941L2 *VAR
V376a. Q140 LINGUA = PT

"V376A"

*QUESTION 914102 *ALPHA 3951L4 *VAR
V377. Q141 NUM ENTREV

"V377"

*QUESTION 914003 *ALPHA 3961L10 *VAR "V376"
Q140 Em que língua foi feita a entrevista?
*QUESTION 914004
Country code

*CODES 3971L2 *VAR

"country"

8:Portugal

********************************************************************************
****

*QUESTION 9999
TERMINA A ENTREVISTA.

Gostaria de repetir o meu nome que é *? AGENTNAME e estou a falar da TNS
EUROTESTE, em Lisboa.
Todas as suas respostas serão consideradas com estrita confidencialidade.
*FONT 1
A TNS EUROTESTE AGRADECE A ATENÇÃO QUE NOS DISPENSOU ...
*FONT 0
*END

