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Módulos temáticos Taxa de resposta

ESS1

2002

Atitudes face à imigração

Cidadania, participação e democracia
68,8%

ESS2

2004

Trabalho, família e bem-estar

Cuidados de saúde

Moralidade económica
70,1%

ESS3

2006

Tempos da vida

Bem-estar pessoal 72,8%

ESS4

2008

Discriminação com base na idade

Atitudes face ao Estado-providência
?

AS EDIÇÕES DO ESS EM PORTUGAL
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Os Prémios Descartes
A Comissão Europeia criou os prémios 
Decartes para a Investigação em 2000.

.
Excelência na investigação científica em 

equipa
Os prémios são atribuÍdos a equipas de 

investigação que tenham atingido níveis de 
excelência científica ou tecnológica 

extraordinários através de redes de colaboração 
em qualquer campo científico, incluindo as 

ciências sociais e económicas.

ESS – VENCEDOR DO PRÉMIO DESCARTES 2005
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NOTAS GERAIS

� RESPEITE A FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS

� DÊ PARTICULAR ATENÇÃO ÀS INSTRUÇÕES QUE CONSTAM DO
QUESTIONÁRIO

� NOTE QUE HÁ 2 TIPOS DE NÃO-RESPOSTA

� NOTE QUE NEM TODAS AS HIPÓTESES DE RESPOSTA
APARECEM NOS CARTÕES

� TENHA MUITA ATENÇÃO AOS FILTROS. 

� FAMILIARIZE-SE COM O QUESTIONÁRIO
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� SÓ SE CONSIDERA UMA ENTREVISTA COMPLETA QUANDO AS
PERGUNTAS ESTÃO RESPONDIDAS ATÉ AO FIM DO MÓDULO I.

� LEIA SEMPRE OS CARTÕES

� SE FOR NECESSÁRIO INTERROMPER A ENTREVISTA GARANTA
A MARCAÇÃO DE NOVA DATA

� DÊ ATENÇÃO AOS VÁRIOS TIPOS DE ESCALA DE RESPOSTA

NOTAS GERAIS
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NOTAS GERAIS

� MOTIVE O ENTREVISTADO

� MOSTRE COMO É IMPORTANTE CONHECER A OPINIÃO DO
CIDADÃO ANÓNIMO

� MOSTRE QUE RESPONDER É UM ACTO DE CIDADANIA

� SALIENTE O CARÁCTER COMPARATIVO DO INQUÉRITO

� CHAME A ATENÇÃO PARA O FACTO DE O INQUÉRITO ABORDAR
UM LEQUE MUITO VARIADO DE ASSUNTOS
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� EXPLIQUE QUE O INQUÉRITO É UM INQUÉRITO CIENTÍFICO
CONDUZIDO POR UNIVERSIDADES PORTUGUESA E EUROPEIAS

� ACENTUE O CARÁCTER CONFIDENCIAL E O ANONIMATO DAS
RESPOSTAS

� TENHA SEMPRE À MÃO CÓPIAS DO FOLHETO E DA CARTA DE 
APRESENTAÇÃO 

� MOSTRE SEMPRE O SEU CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DA TNS

NOTAS GERAIS
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Anos de escolaridade completos (média)
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EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002
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O FOLHETO
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QUESTIONÁRIO

A1– A10 Comunicação social e confiança interpessoal

B1– B40 Assuntos políticos, incluindo: interesse e participação 

política, confiança nas instituições políticas, posição 

perante as eleições e os partidos, avaliações e orientações 

sociopolíticas.

C1- C36 Sentimento de bem-estar perante a vida, saúde, 

convivência com os outros, sentimento de segurança, 

atitudes face ao terrorismo, religiosidade, percepção de 

discriminação; identidade nacional e étnica.

D1- D50 Atitudes perante o Estado-Providência, funcionamento dos 

serviços e apoios sociais em Portugal 

E1- E55 Discriminação com base na idade, atitudes face a 

diferentes grupos etários
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F1-F73 Perfil sociodemográfico, incluindo: composição do 

agregado familiar, sexo, idade, situação conjugal, área de 

residência; nível de instrução, situação na profissão e 

profissão do inquirido, do cônjuge e dos pais; rendimentos 

do agregado. 

O módulo inclui ainda um grupo de questões sobre 

identidades (F74 a F78)

G Escala de valores de Schwartz

H Perguntas metodológicas.

I Perguntas a serem respondidas pelo entrevistador

QUESTIONÁRIO
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F22: Qual é/era a designação da sua profissão principal? 

CNP - Classificação Nacional das Profissões - 4 dígitos

Descrição inadequada 9996

Não responde 9997

Não sabe 9998

RESPOSTA ABERTA
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CARTÃO 62
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RENDIMENTO DO SEU AGREGADO FAMILIAR

Aproximadamente
POR SEMANA

Aproximadamente
POR MÊS

Aproximadamente
POR ANO

J Menos de 40 Euros Menos de 150 Euros Menos de 1800 Euros J

R Entre 40 e 70 Euros Entre 150 e 300 euros Entre 1800 e 3600 Euros R

C Entre 70 e 120 euros Entre 300 e 500 Euros Entre 3600 e 6000 Euros C

M Entre 120 e 230 Euros Entre 500 e 1000 euros Entre 6000 e 12000 Euros M

F Entre 230 e 350 Euros Entre 1000 e 1500 Euros Entre 12000 e 18000 Euros F

S Entre 350 e 460 Euros Entre 1500 e 2000 Euros Entre 18000 e 24000 Euros S

K Entre 460 e 580 Euros Entre 2000 e 2500 Euros Entre 24000 e 30000 Euros K

P Entre 580 e 690 Euros Entre 2500 e 3000 Euros Entre 30000 e 36000 Euros P

D Entre 690 e 1150 Euros Entre 3000 e 5000 Euros Entre 36000 e 60000 Euros D

H Entre 1150 e 1730 euros Entre 5000 e 7500 Euros Entre 60000 e 90000 Euros H

U Entre 1730 e 2310 euros Entre 7500 e 10000 Euros Entre 90000 e 120000 Euros U

N Mais de 2310 Euros Mais de 10000 Euros Mais de 120000 Euros N

CARTÃO 73
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ESCALA DE IDENTIFICAÇÃO – F74 A 78

0       EU O MEU GRUPO ÉTNICO

2       EU O MEU GRUPO ÉTNICO

1       EU O MEU GRUPO ÉTNICO

5       EU O MEU GRUPO ÉTNICO

4       EU O MEU GRUPO ÉTNICO

3       EU O MEU GRUPO ÉTNICO

6       EU O MEU GRUPO ÉTNICO
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European Social Survey
Round 4  - 2008 

Briefing metodológico
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TrainingEuropean Social Survey
Round 4  - 2008 

Briefing metodológico
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NOTAS PRÉVIAS

Questionários � agrupados em SÉRIES de 6:

agrupadas em SÉRIES de 18 (em apenas algumas excepções)

As séries vão ser divididas em 2 fases

1ª fase - Cada SÉRIE terá uma CAPA DE SÉRIE composta por:

- Folhas de Random Route

2ª fase - Cada SÉRIE terá uma CAPA DE SÉRIE composta por:

- Folhas de contactos

- Questionários

- Cartões de apoio
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ETAPAS E LARES NÃO ELEGÍVEIS

ETAPAS ATÉ INICIARMOS A ENTREVISTA?

1ª ETAPA – SELECÇÃO DO LAR

2ª ETAPA – SELECÇÃO DO INDIVÍDUO 

LARES / MORADAS NÃO ELEGÍVEIS?

� Habitações c/ fins comerciais (escritórios, consultórios, empresas, lojas, restaurantes, etc)

� Habitações c/ fins industriais (empresas, indústrias, fábricas, etc)

� Instituições (lar de idosos, lar de estudantes, Hospitais, Centros de Saúde, Unidades Militares, 
Instituições religiosas, infantários, etc)

� Habitações Vazias

� Segundas habitações (as não principais)

� Casa de férias, de fim-de-semana

� Aldeamentos turísticos
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11ªª ETAPA:ETAPA:
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SELECSELECÇÇÃO ÃO 
DO LARDO LAR
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1ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO LAR

Com base nos PONTOS DE PARTIDAPONTOS DE PARTIDAPONTOS DE PARTIDAPONTOS DE PARTIDA previamente determinados, o entrevistador terá de 
fazer um levantamento das ruaslevantamento das ruaslevantamento das ruaslevantamento das ruaslevantamento das ruaslevantamento das ruaslevantamento das ruaslevantamento das ruas para proceder à selecselecselecselecçççção dos laresão dos laresão dos laresão dos lares, através do método 
aleatório RandomRandomRandomRandom RouteRouteRouteRoute.

COMO SE SELECCIONA PELO RANDOM ROUTE?COMO SE SELECCIONA PELO RANDOM ROUTE?COMO SE SELECCIONA PELO RANDOM ROUTE?COMO SE SELECCIONA PELO RANDOM ROUTE?

A selecção do indivíduo a entrevistar é feita através de “ItinerItinerItinerItineráááário Aleatrio Aleatrio Aleatrio Aleatóóóóriorioriorio” (Random Route).
Este método utiliza-se sempre que se tem que seleccionar aleatoriamente, numa 
determinada localidade ou área, um determinado número de prédios para, em fases 
subsequentes e dentro desses mesmos prédios, seleccionarmos os lares e dentro 
destes, o indivíduo.

���� O objectivo O objectivo O objectivo O objectivo éééé seleccionar o seleccionar o seleccionar o seleccionar o mais aleatoriamente possmais aleatoriamente possmais aleatoriamente possmais aleatoriamente possíííível o larvel o larvel o larvel o lar a entrevistar.a entrevistar.a entrevistar.a entrevistar.

AS 3 FASES DO ITINERAS 3 FASES DO ITINERAS 3 FASES DO ITINERAS 3 FASES DO ITINERÁÁÁÁRIO/RANDOM ROUTERIO/RANDOM ROUTERIO/RANDOM ROUTERIO/RANDOM ROUTE

A)A)A)A) Levantamento das ruas Levantamento das ruas Levantamento das ruas Levantamento das ruas a partir do ponto de partida
B)B)B)B) Levantamento dos laresLevantamento dos laresLevantamento dos laresLevantamento dos lares

C)C)C)C) SelecSelecSelecSelecçççção dos laresão dos laresão dos laresão dos lares
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A.A. Levantamento de ruasLevantamento de ruas
partir do ponto de partidapartir do ponto de partida
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas

REGRA BREGRA BREGRA BREGRA BÁÁÁÁSICA SICA SICA SICA –––– PONTO DE PARTIDAPONTO DE PARTIDAPONTO DE PARTIDAPONTO DE PARTIDA

A. O entrevistador situa-se no ponto de partida indicado na folha de levantamento ou 
mapa;

B. O levantamento começa no 1º Prédio/Casa (de família) a seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partida

C. De frente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partida, caminhará para a sua esquerda e irá virar a 
seguir na primeira rua à esquerda, depois na primeira rua à direita, depois à
esquerda e assim sucessivamente até completar o número de ruas determinado 
para cada CAPA DE SCAPA DE SCAPA DE SCAPA DE SÉÉÉÉRIERIERIERIE:

� Localidades com menos de 2.000 Habitantes com menos de 2.000 Habitantes com menos de 2.000 Habitantes com menos de 2.000 Habitantes –––– 25 lares25 lares25 lares25 lares ;

� Localidades de 2.000 a 10.000 Habitantes de 2.000 a 10.000 Habitantes de 2.000 a 10.000 Habitantes de 2.000 a 10.000 Habitantes –––– 50 lares50 lares50 lares50 lares ;

� Localidades de 10.000 a 20.000 Habitantes de 10.000 a 20.000 Habitantes de 10.000 a 20.000 Habitantes de 10.000 a 20.000 Habitantes –––– 100 lares100 lares100 lares100 lares ;

� Localidades de 20.000 a 100.000 Habitantes de 20.000 a 100.000 Habitantes de 20.000 a 100.000 Habitantes de 20.000 a 100.000 Habitantes –––– 100 lares100 lares100 lares100 lares ;

� Localidades com mais de 100.000  com mais de 100.000  com mais de 100.000  com mais de 100.000  –––– 180 lares180 lares180 lares180 lares ;

São as grandes diferenças relativamente às rondas anteriores do  ESS
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas

REGRA BREGRA BREGRA BREGRA BÁÁÁÁSICA SICA SICA SICA –––– PONTO DE PARTIDAPONTO DE PARTIDAPONTO DE PARTIDAPONTO DE PARTIDA

A. O entrevistador situa-se no ponto de partida indicado na folha de levantamento ou 
mapa;

B. O levantamento começa no 1º Prédio/Casa (de família) a seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partidaa seguir ao ponto de partida

C. De frente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partidafrente para o ponto de partida, caminhará para a sua esquerda e irá virar a 
seguir na primeira rua à esquerda, depois na primeira rua à direita, depois à
esquerda e assim sucessivamente até completar o número de ruas determinado 
para cada CAPA DE SCAPA DE SCAPA DE SCAPA DE SÉÉÉÉRIERIERIERIE:

� 6 tro6 tro6 tro6 troççççosososos de ruas nas séries de 6 entrevistas6 entrevistas6 entrevistas6 entrevistas;

� 10 tro10 tro10 tro10 troççççosososos de ruas nas séries de 12 entrevistas12 entrevistas12 entrevistas12 entrevistas.

P .P

,  



Briefing metodológico

ALERTASALERTASALERTASALERTASALERTASALERTASALERTASALERTAS::::

� O ponto de partida não não não não não não não não éééééééé seleccionseleccionseleccionseleccionseleccionseleccionseleccionseleccionáááááááávelvelvelvelvelvelvelvel. É apenas o ponto a partir do qual se vai começar 
a proceder à selecção dos lares;

� Podem existir casos em que o lado da rua onde está o ponto de partida é PARPARPARPAR, mas o 
que está indicado na folha de levantamento é que terão de levantar os números 
IMPARESIMPARESIMPARESIMPARES. 

SoluSoluSoluSoluççççãoãoãoão: o entrevistador dever-se-á colocar no lado oposto da rua em frente ao 
ponto de partida e começar a fazer o levantamento a partir daí. 

� Podem haver casos em que seja para levantar números PARES PARES PARES PARES e os números sejam 
seguidos como, por exemplo, 1,2,3,4,51,2,3,4,51,2,3,4,51,2,3,4,5 ou quando as casas não têm números policiados 
(sem número de porta)

SoluSoluSoluSoluççççãoãoãoão: os entrevistadores terão que levantar todo o troço de rua. Irá vigorar a a 
regra do lado esquerdo (para nº IMPARES) ou do lado direito (para nº PARES) da 
rua. 

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
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���� ALERTAS EM ALERTAS EM ALERTAS EM ALERTAS EM CASOS ESPECIAISCASOS ESPECIAISCASOS ESPECIAISCASOS ESPECIAIS 

BECO SEM SABECO SEM SABECO SEM SABECO SEM SAÍÍÍÍDA:DA:DA:DA:

SoluSoluSoluSoluççççãoãoãoão: há que entrar no beco e percorrê-lo fazendo a contagem dos lares existentes, 
retomando depois a artéria em que seguia até que consiga efectivamente virar à
esquerda ou à direita, consoante o pretendido:

� O beco contará como uma rua ((((coluna (a) da Folha de Levantamentocoluna (a) da Folha de Levantamentocoluna (a) da Folha de Levantamentocoluna (a) da Folha de Levantamento)))). 
 

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
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���� ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 

PRAPRAPRAPRAÇÇÇÇA OU PRACETAA OU PRACETAA OU PRACETAA OU PRACETA (configura(configura(configura(configuraçççção circular ou rectangular):ão circular ou rectangular):ão circular ou rectangular):ão circular ou rectangular):

SoluSoluSoluSoluççççãoãoãoão: deve sair pela primeira rua que se lhe deparar (normalmente dá-se uma 
repetição de viragem):

b.1) Praceta de configuração circular: b.2) Praceta de configuração rectangular:

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
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���� ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 

LIMITE DE LOCALIDADE:LIMITE DE LOCALIDADE:LIMITE DE LOCALIDADE:LIMITE DE LOCALIDADE:

���� Sempre que se atinja o limite da localidade, NÃO passamos à localidade seguinte. 

SoluSoluSoluSoluçççção:ão:ão:ão: Fazemos a inversão de Itinerário tal como procedemos para o beco sem saída, 
para a praça ou para a praceta.

Nota: esta regra aplica-se não só ao limite da localidade como a outros obstáculos 
intransponíveis (ex. auto-estradas, rios, …)

 

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
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���� ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 

DESCAMPADO DA POVOADESCAMPADO DA POVOADESCAMPADO DA POVOADESCAMPADO DA POVOAÇÇÇÇÃOÃOÃOÃO:

Se, no decurso do seu Itinerário, atingir um ponto onde verifique que continuando o 
percurso não encontra nenhuma rua com residências... 

Solução: deve “inverter a marcha” e continuar pela rua em que seguia (procedimento 
idêntico ao do beco sem saída).

 

Descampado 

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
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���� ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 

BIFURCAÇÃO:

Neste caso, a bifurcação deverá ser considerada como uma praceta.

 

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
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�ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 
ITINERITINERITINERITINERÁÁÁÁRIO EMLOCALIDADES COM MENOS DE RIO EMLOCALIDADES COM MENOS DE RIO EMLOCALIDADES COM MENOS DE RIO EMLOCALIDADES COM MENOS DE 1000 HABITANTES:1000 HABITANTES:1000 HABITANTES:1000 HABITANTES:

1) Localidades com moradas distribu1) Localidades com moradas distribuíídas (sem rua, avenida, das (sem rua, avenida, etcetc) ) àà volta de um volta de um 

eixoeixo central.central. Solução: o itinerário passará pelos troços de rua , fazendo voltas 
quando for necessário, até ter feito o levantamento de 25 lares.

2) Localidades com casas dispersas (sem ruas nem eixo principal)2) Localidades com casas dispersas (sem ruas nem eixo principal): : Solução: O 
Itinerário será feito em forma de espiral a partir do ponto de partida. O sentido da 
espiral será de dentro para fora. Termina o percurso quando fizer o levantamento 
de 25 lares.

P P

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas

 

P P  
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� ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 

AO DEPARARMOAO DEPARARMOAO DEPARARMOAO DEPARARMO----NOS COM ESCADAS E UM JARDIM A SEGUIR QUE SEPARA NOS COM ESCADAS E UM JARDIM A SEGUIR QUE SEPARA NOS COM ESCADAS E UM JARDIM A SEGUIR QUE SEPARA NOS COM ESCADAS E UM JARDIM A SEGUIR QUE SEPARA 

AS RUAS?AS RUAS?AS RUAS?AS RUAS?

Solução: deveremos continuar a fazer o levantamento na rua em que está, até que possa 

virar à esquerda ou direita (em função do levantamento que está a fazer) e NÃO/NUNCA

descer as escadas e atravessar o jardim para ir para a outra rua.

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas



Perguntas?

Dúvidas
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C.C. SelecSelecçção do larão do lar
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� Agora selecciononada a rua e o número de porta, resta DETERMINAR O LAR.

PROCEDIMENTOS:

� Se o edifício tiver apenas UM LAR, e esse edifício tiver sido seleccionado, fará a 

entrevista nesse lar.

� Se o edifício tiver MAIS DO QUE UM LAR deverá proceder do seguinte modo:

�Ver/Contabilizar o número de lares em cada piso.

�Usando a tabela cruzando o nº de ordem da entrevista da série com o nº de 

pisos do edifício vamos seleccionar o piso 

�Depois de seleccionado o piso vamos cruzar o nº de ordem da entrevista pelo 

nº de habitações por Nesse piso, de costas viradas para as escadas, no sentido 

dos ponteiros do relógio (esquerda para a direita), ver qual é o lar seleccionado.

C. SELECÇÃO DO LAR: Lar dentro do edifício
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22ªª ETAPA:ETAPA:

SELECSELECÇÇÃO ÃO 
DO DO 
INDIVINDIVÍÍDUODUO
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Utilizando a FOLHA DE CONTACTO (última página), registar no quadro os dados extraídos 

dos seguintes procedimentos:

� Fazer o levantamento de TODOS os indivíduos que fazem parte do lar

� Fazer parte do lar = TODAS as pessoas que dormem habitualmente no lar

� Em casos extraordinários assinalar na folha (ex. um estudante que só aos fins de 

semana é que dorme naquele lar (poderá estar a estudar noutra localidade) - (Anexo 3)

� Ordenar o levantamento no quadro começando do mais velho até ao mais novo.

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO

-X12 anos

DezembroX18 anos

AgostoX20 anos

5SetembroX43 anos

2SetembroX45 anos

JaneiroX75 anos

DiaMêsFM
Selecção

Data de AniversárioSexo
Idade

Casos de aniversCasos de aniversCasos de aniversCasos de aniversáááários:rios:rios:rios:
• Se há mais do que um indivíduo a fazer anos no mesmo mêsno mesmo mêsno mesmo mêsno mesmo mês, pergunte, para esses, os dias dos 

aniversários.
• Se há mais do que um indivíduo a fazer anos no mesmo diano mesmo diano mesmo diano mesmo dia, a seleccionada é a mais velha 

desses aniversariantes.
• Se há gémeos, é seleccionado aquele que nasceu primeiro
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ALGUMAS ATENALGUMAS ATENALGUMAS ATENALGUMAS ATENÇÇÇÇÕES DE SELECÕES DE SELECÕES DE SELECÕES DE SELECÇÇÇÇÃO DO INDIVÃO DO INDIVÃO DO INDIVÃO DO INDIVÍÍÍÍDUO:DUO:DUO:DUO:
� Se o lar for uma casa em que uma senhora/casal alugue um quarto a um estudantesenhora/casal alugue um quarto a um estudantesenhora/casal alugue um quarto a um estudantesenhora/casal alugue um quarto a um estudante, esse esse esse esse 

estudante NÃO poderestudante NÃO poderestudante NÃO poderestudante NÃO poderáááá ser entrevistadoser entrevistadoser entrevistadoser entrevistado, porque não faz parte do agregado familiar. 

� Se for uma casa partilhada por estudantes que dividem mensalmente a renda ecasa partilhada por estudantes que dividem mensalmente a renda ecasa partilhada por estudantes que dividem mensalmente a renda ecasa partilhada por estudantes que dividem mensalmente a renda e partilham partilham partilham partilham 
as despesas da casaas despesas da casaas despesas da casaas despesas da casa, esse lar já serserserseráááá considerado elegconsiderado elegconsiderado elegconsiderado elegíííível e um desses estudantes jvel e um desses estudantes jvel e um desses estudantes jvel e um desses estudantes jáááá
poderpoderpoderpoderáááá ser entrevistadoser entrevistadoser entrevistadoser entrevistado. 

� As empregadas domempregadas domempregadas domempregadas doméééésticas tambsticas tambsticas tambsticas tambéééém não poderão ser entrevistadasm não poderão ser entrevistadasm não poderão ser entrevistadasm não poderão ser entrevistadas, pois não fazem 
parte do agregado familiar dos patrões.

MÉTODO DO ÚLTIMO ANIVERSARIANTE:

� O seleccionado será a pessoa que fez anos há menos tempo (até ao dia da 

entrevista). No exemplo: Neste lar, será a pessoa de 43 anos  de idade, do sexo feminino a seleccionada. 

� Circular na coluna Selecção o seleccionado.

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO

-X12 anos

DezembroX18 anos

AgostoX20 anos

X5SetembroX43 anos

2SetembroX45 anos

JaneiroX75 anos

DiaMêsFM
Selecção

Data de AniversárioSexo
Idade
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Cada FOLHA DE CONTACTOFOLHA DE CONTACTOFOLHA DE CONTACTOFOLHA DE CONTACTO preenchida deverá ter a seguinte informação:

• Dia e hora de cada uma das visitas;
• Resultado obtidos em cada uma das visitas;
• Número do questionário se a visita deu origem a uma entrevista;
• Em caso de não realização da entrevista após as 4 visitas, deverá anotar o motivo específico.
• Para realizar a entrevista deverá, se necessário, fazer até 4 visitas em horas diferentes, sendo 

uma delas ao fim de semana.

Todas as FOLHAS DE CONTACTO terão que ser entregues com a respectiva 

CAPA DE SÉRIE, mesmo as que não deram origem a entrevista.

As visitas e o seu resultado são anotadas na folha de contactos da seguinte forma:

11111111A morada não é válida (não está ocupada, 

instituição, etc)

10101010Não houve contacto

9999Apenas contactou com alguém

8888Contacto com o entrevistado mas sem entrevista

7777Entrevista (parcial ou completa)

Resultado 

Da

Visita

15:30 h19 h21 h17hHora

Sáb.5º f.3º f.2º f.Dia da Semana

25/1023/1021/1020/010Data

4321VISITAS

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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Neste caso a ENTREVISTA NÃO FOI REALIZADA, deverá assinalar o motivo da sua não 
realização (Anexo 3):

11111111Outros. Quais?

10101010O entrevistado tem dificuldades em falar português

9999O entrevistado mudou de residência

8888O entrevistado mudou de país

7777O entrevistado faleceu

6666O entrevistado está indisponível para responder por 

outras razões

5555O entrevistado é física e psicologicamente incapaz de 

cooperar/responder

4444O entrevistado estava temporariamente indisponível, mas 

estará disponível (saiu, de férias, doente, etc)

3333Recusa transmitida através de outra pessoa

2222Recusou responder

1111Marcação (de novo contacto ou de entrevista)

4321Motivos para não ter havido Entrevista

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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Se a ENTREVISTA FOR REALIZADA, deverá anotar a data das visitas e respectiva hora, 
tal como se exemplifica seguidamente e o resultado da entrevista

11111111A morada não é válida (não está ocupada, 

instituição, etc)

10101010Não houve contacto

9999Apenas contactou com alguém

8888Contacto com o entrevistado mas sem entrevista

7777Entrevista (parcial ou completa)

Resultado 

Da

Visita

15:30 h19 h21 h17hHora

Sáb.5º f.3º f.2º f.Dia da Semana

25/1023/1021/1020/010Data

4321VISITAS

3333
Entrevista interrompida ou incompleta, mas não será

completada

2222
Entrevista interrompida ou incompleta, para ser 

completada numa data mais tarde

1111Entrevista completa

Resultado

Da 

Entrevista

4321A entrevista ocorreu (ou continuou) na visita nº

4321

Para a realização da entrevista, o entrevistado tem que estar ISOLADO, isto é, deve estar só com
o entrevistador.

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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ATENÇÃO:

• A 1ª visita tem SEMPRE que ser PESSOAL

• 4 das visitas têm que ser OBRIGATORIAMENTE PESSOAIS

• Preencher de acordo com o número da visita, com informação da DATA, o DIA DA 

SEMANA e a HORA

PESSOAS QUE NÃO PODEM SER SELECCIONADAS

• Pessoas que vão estar ausentes por um período igual ou superior a 6 meses

• Estudantes que estejam ausentes (na universidade/ colégio, ou estudantes que só vão a 

casa aos fins de semana)

• Visitantes temporários, viajantes e hóspedes

• Pessoas que não saibam falar/perceber o português

• Pessoas que não tenham capacidades físicas e/ou psicológicas para responder

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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Modo de Visita - O entrevistador terá sempre que preencher o modo de visita, podendo ser:

A) pessoal (quando a visita é pessoal)

B) telefónico (quando é feito contacto através do telefone)

C) pessoal por intercomunicador (quando a visita é pessoal mas apenas pelo 

intercomunicador) 

D) informação obtida junto do porteiro/recepção (quando a visita é pessoal, mas a 

informação obtida junto do porteiro/recepção)

A. Selecção do entrevistado – o entrevistador terá SEMPRE que preencher este campo:

Se houver selecção do indivíduo, assinala SIM (Cód. 5);

Se não houver selecção do indivíduo assinala NÃO (Cód. 6).

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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B. Resultado da Visita – este campo terá SEMPRE que ser preenchido, um dos itens, de 

acordo com a situação, terá que estar preenchido.

A. Entrevista (parcial ou completa) – terá que ser preenchido quando se durante a visita foi 

realizada a entrevista, seja completa ou parcialmente. Não esquecer o FILTRO

B. Contacto com o entrevistado, SEM ENTREVISTA – terá que ser preenchido quando o 

entrevistador contactou com o entrevistado mas não realizou a entrevista. Não esquecer o 

FILTRO

C. Apenas contactou com alguém – terá que ser preenchido quando o entrevistador contactou 

com alguém sem ser o entrevistado, seja essa pessoa algum familiar, vizinho, porteiro, etc. 

Não esquecer o FILTRO

D. Não houve contacto – terá que ser preenchido quando não houve contacto com ninguém. Não 

esquecer o FILTRO

E. A morada não é válida – terá que ser preenchido quando a morada seleccionada é

considerada Não-Válida, ou seja, quando a morada seleccionada é não está ocupada, não é

uma residência (escritório, empresa, instituição), é uma 2ª casa, é uma casa de férias /de fim 

de semana. Não esquecer o FILTRO

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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–––– SE FEZ A ENTREVISTASE FEZ A ENTREVISTASE FEZ A ENTREVISTASE FEZ A ENTREVISTA

Este campo só é preenchido quando é realizada a entrevista.

• A entrevista ocorreu (ou continuou) na visita nº - assinalar o número da visita em que a entrevista 

ocorreu, total ou parcialmente.

• Resultado da Entrevista - assinalar qual o resultado da entrevista.

A) Entrevista CompletaEntrevista CompletaEntrevista CompletaEntrevista Completa – quando a entrevista for completa

B) Entrevista interrompida ou incompleta, para ser completada numa Entrevista interrompida ou incompleta, para ser completada numa Entrevista interrompida ou incompleta, para ser completada numa Entrevista interrompida ou incompleta, para ser completada numa data mais tardedata mais tardedata mais tardedata mais tarde – quando a entrevista, 

por algum motivo, não pode ser completada mas irá ser terminada numa data mais tarde. Não esquecer 

de indicar os motivos pelos quais a entrevista não pode ser completada.

C)C)C)C) Entrevista interrompida ou incompleta, mas não serEntrevista interrompida ou incompleta, mas não serEntrevista interrompida ou incompleta, mas não serEntrevista interrompida ou incompleta, mas não seráááá completadacompletadacompletadacompletada – quando a entrevista, por algum 

motivo, foi interrompida e não será completada mais tarde. Não esquecer de indicar os motivos pelos 

quais a entrevista não pode ser completada.

Se a entrevista não ficou completa, indique quais os motivos (cód. 2 e 3 na P1) – indicar os motivos pelos quais as 

entrevista não pode ser completada.

Não esquecer os filtrosNão esquecer os filtrosNão esquecer os filtrosNão esquecer os filtros

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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– Apenas contacto, sem entrevista

Este campo só é preenchido quando o entrevistador contactou com o entrevistado mas não realizou a entrevista.

• Marcação – assinalar quando houver marcação da entrevista, para outro dia, por parte do entrevistado. Escrever o dia e a hora 

da marcação. Atenção ao filtro.

• Recusou responder – assinalar quando o entrevistado recusar a responder à entrevista. Atenção ao filtro.

• Recusa transmitida através de outra pessoa – assinalar quando alguém do lar seleccionado, em nome do entrevistado, recusa 

responder à entrevista. Atenção ao filtro.

• O entrevistado estava indisponível, mas estará disponível (saiu, férias, doente, etc) – assinalar quando o entrevistado se 

encontra indisponível por um período inferior ao tempo de campo do respectivo ponto de partida, existindo a possibilidade de 

realizar a entrevista mais tarde. Atenção ao filtro

• O entrevistado é física e psicologicamente incapaz de cooperar/responder – assinalar quando o entrevistado não tem 

capacidades físicas ou psicológicas (surdo, acamado, etc)para responder. Se tal suceder, fazer uma nova selecção dentro do 

mesmo lar, ou seja, seleccionar o penúltimo aniversariante.

• Se o entrevistado for a única pessoa do lar ou se os restantes indivíduos também não tem capacidade de responder à entrevista, 

o lar seleccionado é considerado NÃO ELEGÍVEL. (VER CAIXA NO FIM DA FOLHA)

• O entrevistado está indisponível para responder por outras razões – assinalar quando o entrevistado se encontra 

indisponível por outras razões sem serem as apresentadas no quadro. Especificar/Aprofundar quais as razões para a 

indisponibilidade. Atenção ao filtro

• O entrevistado tem dificuldades em falar português – assinalar quando o entrevistado tem dificuldades em falar/perceber 

português. Se tal acontecer, seleccionar, no mesmo lar, o penúltimo aniversariante. Se o entrevistado viver sozinho ou os 

restantes indivíduos também tiverem dificuldades com o português, esse lar irá ser considerado NÃO ELEGÍVEL (VER CAIXA 

NO FIM DA FOLHA).

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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–––– SE RECUSOUSE RECUSOUSE RECUSOUSE RECUSOU

Este campo só é preenchido quando o entrevistado recusou responder à entrevista

P3a) – A recusa ocorreu na visita número – indicar qual o número da visita em que ocorreu a visita.

P3b) – Razões para a recusa:

A) Muito ocupado(a), sem tempoMuito ocupado(a), sem tempoMuito ocupado(a), sem tempoMuito ocupado(a), sem tempo – assinalar quando o entrevistado está sem tempo para responder à

entrevista.

B) Não estNão estNão estNão estáááá interessadointeressadointeressadointeressado – assinalar quando o entrevistado não está interessado a responder à entrevista

C) Considera uma perda de tempoConsidera uma perda de tempoConsidera uma perda de tempoConsidera uma perda de tempo – assinalar quando o entrevistado considera a realização da entrevista 

uma perda de tempo.

D) Considera uma perda de dinheiroConsidera uma perda de dinheiroConsidera uma perda de dinheiroConsidera uma perda de dinheiro – assinalar quando o entrevistado considera que a entrevista/estudo 

é uma perda de dinheiro.

E) Nunca responde a questionNunca responde a questionNunca responde a questionNunca responde a questionáááários/entrevistasrios/entrevistasrios/entrevistasrios/entrevistas – assinalar quando o entrevistado nunca responde a 

questionários/entrevistas.

F) Não gosta do assuntoNão gosta do assuntoNão gosta do assuntoNão gosta do assunto – assinalar quando o entrevistado não gosta do assunto que é abordado na 

entrevista.

G) OutrosOutrosOutrosOutros – assinalar quando o entrevistado apresenta outro(s) motivo(s) para a recusa, sem ser os 

apresentados anteriormente.

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO



Briefing metodológico

–––– Se for um Não ContactoSe for um Não ContactoSe for um Não ContactoSe for um Não Contacto

Este campo só é para ser preenchido quando for um NÃO-CONTACTO. APENAS CODIFICAR UMA 

RESPOSTA.

É considerado um Não-Contacto quando o entrevistador no dia da visita não consegue contactar com 

ninguém do lar seleccionado.

Razões do Razões do Razões do Razões do nãonãonãonão----contactocontactocontactocontacto

A) Não estava ninguNão estava ninguNão estava ninguNão estava ninguéééém em casam em casam em casam em casa – assinalar quando, após algumas tentativas, não se encontra 

ninguém em casa.

B) EncontravaEncontravaEncontravaEncontrava----se em casa mas não abriu a portase em casa mas não abriu a portase em casa mas não abriu a portase em casa mas não abriu a porta – assinalar quando o entrevistado ou alguma 

pessoa do lar se encontrava em casa mas não abriu a porta

C) Não consegui entrar no prNão consegui entrar no prNão consegui entrar no prNão consegui entrar no préééédiodiodiodio – assinalar quando o entrevistador não consegui entrar no prédio

D) OutrosOutrosOutrosOutros – assinalar quando a situação não se enquadra nos motivos apresentados anteriormente 

. Especificar

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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–––– Se for uma morada Se for uma morada Se for uma morada Se for uma morada NãoNãoNãoNão----VVVVáááálidalidalidalida

Este campo só é preenchido quando a morada seleccionada é considera uma morada não válida.

É considerado uma morada não válida todas as habitações não ocupadas, ou todas as moradas com finalidades 

comerciais/industriais, ou se for uma instituição (lar de idosos, lar de estudantes, hospitais, centros de saúde, 

unidade militar, etc), ou quando é uma segunda habitação, casa de férias, de fim de semana, etc.

• A morada não A morada não A morada não A morada não éééé uma residênciauma residênciauma residênciauma residência: tem uma finalidade comercial/industrialcomercial/industrialcomercial/industrialcomercial/industrial – assinalar quando a morada 

seleccionada tem uma finalidade comercial/industrial (exemplo: escritórios, consultórios, empresas, loja, 

fábrica, etc).

• A morada não A morada não A morada não A morada não éééé uma residência: instituiuma residência: instituiuma residência: instituiuma residência: instituiççççãoãoãoão – assinalar quando a morada seleccionada é uma instituição 

(exemplo: lar de idosos, lar de estudantes, residencial/pensão, hospital, centro de saúde, unidade militar, etc)

• A morada não estA morada não estA morada não estA morada não estáááá ocupadaocupadaocupadaocupada – assinalar quando a morada seleccionada não se encontra ocupada por estar 

vazia, ou por ser uma segunda habitação, ou ser uma casa de férias, de fim de semana, etc.. Atenção é

necessário explicar como obteve essa informação

• OutrosOutrosOutrosOutros – assinalar quando a morada seleccionada não é válida mas não se enquadra nos motivos 

apresentados anteriormente. Especificar.

2ª ETAPA ���� SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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emem resumoresumo: : 

SELECSELECÇÇÃO ÃO 
DO DO 
INDIVINDIVÍÍDUODUO
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� A pessoa que vai responder à entrevista tem que ter 18 ou mais anos

� A última pessoa que fez anos até à data da entrevista é seleccionada para 
responder à entrevista. 

(NOTA: Não esquecer de assinalar com um círculo no quadro da folha de contacto a pessoa  

seleccionada)

� Caso haja mais que um indivíduo do mesmo lar a fazer anos no mesmo Mês, 
perguntar o DIA de aniversário.

� – A selecção do entrevistado foi realizada na visita número: assinalar qual o número 
da visita em que foi seleccionado o indivíduo

� – Diga-me, por favor, incluindo o(a) Senhor(a), quantas pessoas com 15 ou mais 

anos vivem em sua casa: assinalar o número exacto de pessoas com 15 ou mais anos 
vivem na casa .

� – Comece por registar no quadro a idade de TODOS os indivíduos residentes no 

lar e ordene-os do mais velho para o mais novo. Seguidamente pergunte o sexo e 

o mês em que cada um faz anos: assinalar a idade de TODOS os indivíduos 
residentes no lar e ordená-los do mais velho para o mais novo e perguntar o sexo e o 
mês em que cada um faz anos.

SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
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