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*****SECÇÃO I*****

***Rotação A***

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910001 
Para nos ajudar a melhorar as perguntas a apresentar no futuro, iremos colocar-lhe de seguida um conjunto de 
questões sobre uma diversidade de tópicos, bastante semelhantes a algumas perguntas já feitas. 
Por favor, não tente lembrar-se do que respondeu anteriormente, mas responda como se fossem questões 
completamente novas.

As primeiras questões estão relacionadas com a quantidade de tempo gasto a ver televisão, ouvir rádio e ler jornais.

*QUESTION 10001 *CODES 1252L2 *VAR "IF1"

*FONT 2CARTÃO B*FONT 0

IF1: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ver televisão? *FONT 1Inclua, por favor, o tempo 
que gasta a ver televisão na internet.*FONT 0

*FONT 2Utilize este cartão para responder.*FONT 0

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10002 *CODES 1254L2 *VAR "IF2"

*FONT 2CARTÃO B*FONT 0

IF2: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ouvir rádio? *FONT 1Inclua, por favor, o tempo 
que passa a ouvir rádio na internet.*FONT 0

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)
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*QUESTION 10003 *CODES 1256L2 *VAR "IF3"

*FONT 2CARTÃO B*FONT 0

IF3: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ler jornais? *FONT 1Inclua, por favor, o tempo 
que passa a ler jornais na internet.*FONT 0

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910004 

As próximas questões referem-se à Polícia em Portugal.

*QUESTION 10004 *CODES 1258L2 *VAR "IF4"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO C*FONT 0

IF4: Com base no que tem ouvido dizer ou com base na sua própria experiência, em que medida acha que a Polícia 
em Portugal é eficaz na *FONT 1prevenção*FONT 0 de crimes em que é usada violência física ou ameaça de 
violência?

 1:Extremamente ineficaz
 2:Muito ineficaz
 3:Bastante ineficaz
 4:Nem ineficaz nem eficaz
 5:Bastante eficaz
 6:Muito eficaz
 7:Extremamente eficaz
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10005 *CODES 1260L2 *VAR "IF5"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO C*FONT 0

IF5: E em que medida acha que a Polícia é eficaz a apanhar assaltantes de casas?

 1:Extremamente ineficaz
 2:Muito ineficaz
 3:Bastante ineficaz
 4:Nem ineficaz nem eficaz
 5:Bastante eficaz
 6:Muito eficaz
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 7:Extremamente eficaz
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10006 *CODES 1262L2 *VAR "IF6"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO D*FONT 0

IF6: Se houver um crime violento perto do lugar onde mora, em que medida acha que a polícia seria lenta ou 
rápida a chegar depois de ser chamada?  

 0:Extremamente lenta
 1:Muito lenta
 2:Bastante lenta
 3:Nem lenta nem rápida
 4:Bastante rápida
 5:Muito rápida
 6:Extremamente rápida
55:(Não há crimes violentos perto do lugar onde moro)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910007 

Vamos agora falar sobre a actuação da polícia quando há crimes como um assalto a uma casa ou uma agressão 
física a alguém.

*QUESTION 10007 *CODES 1264L2 *VAR "IF7"

*FONT 2CARTÃO E*FONT 0

IF7: Tendo em conta situações de que tenha ouvido falar ou presenciado, com que frequência acha que a polícia 
em Portugal trata as pessoas com respeito? 
Utilize este cartão para responder.

 0:Nunca
 1:Quase nunca
 2:Raramente
 3:Ocasionalmente
 4:Algumas vezes 
 5:Em partes iguais
 6:Mais vezes sim do que não
 7:Frequentemente
 8:Muito frequentemente
 9:Quase sempre
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10008 *CODES 1266L2 *VAR "IF8"
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*FONT 2CARTÃO E*FONT 0

IF8: E em que medida acha que é frequente a polícia tomar decisões imparciais nos casos com que lida? 
Utilize o mesmo cartão.

 0:Nunca
 1:Quase nunca
 2:Raramente
 3:Ocasionalmente
 4:Algumas vezes 
 5:Em partes iguais
 6:Mais vezes sim do que não
 7:Frequentemente
 8:Muito frequentemente
 9:Quase sempre
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10009 *CODES 1268L2 *VAR "IF9"

*FONT 2CARTÃO E*FONT 0

IF9: E ao lidar com as pessoas em Portugal com que frequência acha que a polícia justifica as suas decisões e 
acções quando isso lhe é pedido?
Utilize o mesmo cartão.

 0:Nunca
 1:Quase nunca
 2:Raramente
 3:Ocasionalmente
 4:Algumas vezes 
 5:Em partes iguais
 6:Mais vezes sim do que não
 7:Frequentemente
 8:Muito frequentemente
 9:Quase sempre
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910010 
Vou agora fazer-lhe algumas questões sobre a probabilidade de ser apanhado e punido por fazer certas coisas em 
Portugal. 

Utilize este cartão em que 1 significa 'nada provável' e 4 significa 'muito provável'.

*FONT 2CARTÃO F*FONT 0

*QUESTION 10010 *CODES 1270L1 *VAR "IF10"

Em que medida acha provável ser apanhado e punido por...
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*FONT 3IF10: ...fazer uma participação exagerada ou falsa à companhia de seguros?*FONT 0

*FONT 2LER*FONT 0

1:Nada provável
2:Pouco provável
3:Provável
4:Muito provável
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 10011 *CODES 1271L1 *VAR "IF11"

Em que medida acha provável ser apanhado e punido por...

*FONT 3IF11: ...comprar algo que acha que pode ter sido roubado?*FONT 0

*FONT 2LER*FONT 0

1:Nada provável
2:Pouco provável
3:Provável
4:Muito provável
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 10012 *CODES 1272L1 *VAR "IF12"

Em que medida acha provável ser apanhado e punido por...

*FONT 3IF12: ...cometer uma infracção de trânsito como exceder o limite de velocidade ou não parar num sinal 
vermelho?*FONT 0

*FONT 2LER*FONT 0

1:Nada provável
2:Pouco provável
3:Provável
4:Muito provável
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 55009 *ALPHA 1273L20 *VAR "Date_IA1" *DUMMY
*DATE Q55009

*QUESTION 55109 *ALPHA 1293L3 *VAR "Duracao_IA1" *DUMMY
SECÇÃO IA1 - Duração Min.

*QUESTION 9910012 
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Vou agora fazer-lhe um último conjunto de perguntas. Leia, por favor, o que está neste cartão.

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Fa

LER*FONT 0

"Muitos trabalhos científicos têm mostrado que a melhor forma de alcançar a harmonia e gerir conflitos entre os 
grupos que vivem na sociedade é reconhecer a existência da diversidade cultural naquilo que é verdadeiramente 
importante, aceitando-os como são. 
Assim, pensando na imigração em Portugal, devemos ver na diversidade cultural, qualidades indispensáveis à 
criação de uma sociedade portuguesa culturalmente mais rica".

*QUESTION 1001201 *CODES 1296L1 *VAR "IF12A"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Fb*FONT 0

IF12a: Por favor, leia as três frases que se encontram neste cartão e diga-me qual delas exprime melhor a sua 
opinião.

1:É importante reconhecer que a harmonia da sociedade portuguesa depende da valorização das diferenças entre os 
grupos culturais nela existentes.
2:É importante reconhecer que a harmonia da sociedade portuguesa depende de estarmos conscientes da riqueza 
que representa uma sociedade com diferentes grupos culturais.
3:É importante reconhecer que a harmonia da sociedade portuguesa depende da valorização da diversidade 
cultural.
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 1001202 *CODES 1297L2 *VAR "IF12B"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Fc*FONT 0

IF12b: De uma forma geral, tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre os portugueses? 
Utilize por favor esta escala, em que 1 significa "Muito desfavorável" e 7 significa "Muito favorável".

 1:Muito desfavorável
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:Muito favorável
77:(Recusa)       
88:(NS)           

*QUESTION 1001203 *CODES 1299L2 *VAR "IF12C"

*FONT 2MANTER CARTÃO Fc*FONT 0

IF12c: De uma forma geral, tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre os imigrantes negros? Utilize o 
mesmo cartão.
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 1:Muito desfavorável
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:Muito favorável
77:(Recusa)       
88:(NS)       

*QUESTION 1001204 *CODES 1301L88 *MULTI *VAR "IF12D"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Fd*FONT 0

IF12d: Assinale, por favor, quais destas características representam, na sua opinião, um português branco típico:

*FONT 2CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM*FONT 0

 1:Alegre
 2:Egoísta
 3:Bonito
 4:Inteligente
 5:Delinquente
 6:Agressivo
 7:Trabalhador
 8:Desonesto
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 1001205 *CODES 1389L88 *MULTI *VAR "IF12E"

*FONT 2MANTER CARTÃO Fd*FONT 0

IF12e: E quais destas características representam, na sua opinião, um imigrante negro típico?

*FONT 2CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM*FONT 0

 1:Alegre
 2:Egoísta
 3:Bonito
 4:Inteligente
 5:Delinquente
 6:Agressivo
 7:Trabalhador
 8:Desonesto
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 1001206 *CODES 1477L2 *VAR "IF12F"

Diga-me, por favor, em que medida concorda com as seguintes frases:

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Fe*FONT 0
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*FONT 3IF12f: Portugal deve dificultar a naturalização de imigrantes.*FONT 0

01:Discordo totalmente
02:
03:
04:
05:
06:
07:Concordo totalmente
77:(Recusa)           
88:(NS)               

*QUESTION 1001207 *CODES 1479L2 *VAR "IF12G"

Diga-me, por favor, em que medida concorda com as seguintes frases:

*FONT 2MANTER CARTÃO Fe*FONT 0

*FONT 3IF12g: Os imigrantes devem receber os mesmos subsídios do Estado que os Portugueses em iguais 
circunstâncias.*FONT 0

01:Discordo totalmente
02:
03:
04:
05:
06:
07:Concordo totalmente
77:(Recusa)           
88:(NS)   

*QUESTION 55010 *ALPHA 1481L20 *VAR "Date_IA2" *DUMMY
*DATE Q55010

*QUESTION 55110 *ALPHA 1501L3 *VAR "Duracao_IA2" *DUMMY
SECÇÃO IA2 - Duração Min.

*GOTO 11001

***Rotação B***

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910013 

Para nos ajudar a melhorar as perguntas a apresentar no futuro, iremos colocar-lhe de seguida um conjunto de 
questões sobre uma diversidade de tópicos, bastante semelhantes a algumas perguntas já feitas. 
Por favor, não tente lembrar-se do que respondeu anteriormente, mas responda como se fossem questões 
completamente novas.
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As próximas questões referem-se à polícia em Portugal

*QUESTION 10013 *CODES 1504L2 *VAR "IF13"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO G*FONT 0

IF13: Com base no que tem ouvido dizer ou com base na sua própria experiência, em que medida acha que a 
Polícia em Portugal é eficaz na prevenção de crimes em que é usada violência física ou ameaça de violência? 
Responda usando este cartão, em que 0 significa muito ineficaz e 4 significa muito eficaz.

 0:Muito ineficaz
 1:Bastante ineficaz
 2:Nem ineficaz nem eficaz
 3:Bastante eficaz
 4:Muito eficaz
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10014 *CODES 1506L2 *VAR "IF14"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO G*FONT 0

IF14: E em que medida acha que a Polícia é eficaz a apanhar assaltantes de casas?

 0:Muito ineficaz
 1:Bastante ineficaz
 2:Nem ineficaz nem eficaz
 3:Bastante eficaz
 4:Muito eficaz
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10015 *CODES 1508L2 *VAR "IF15"

*FONT 2CARTÃO H*FONT 0

IF15: Se houver um crime violento perto do lugar onde mora, em que medida acha que a polícia seria lenta ou 
rápida a chegar depois de ser chamada?  

 0:Muito lenta
 1:Bastante lenta
 2:Nem lenta nem rápida
 3:Bastante rápida
 4:Muito rápida
55:(Não há crimes violentos perto do lugar onde moro)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910016 

Vamos agora falar sobre a actuação da polícia quando há crimes como um assalto a uma casa ou uma agressão 
física a alguém.
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*QUESTION 10016 *CODES 1510L2 *VAR "IF16"

*FONT 2CARTÃO I*FONT 0

IF16: Tendo em conta situações de que tenha ouvido falar ou presenciado, com que frequência acha que a polícia 
em Portugal trata as pessoas com respeito? 
Responda usando este cartão, em que 0 significa 'quase nunca' e 10 significa 'quase sempre'.

00:Quase nunca
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:Quase sempre
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 10017 *CODES 1512L2 *VAR "IF17"

*FONT 2MANTER CARTÃO I*FONT 0

IF17: E em que medida acha que é frequente a polícia tomar decisões imparciais nos casos com que lida?

00:Quase nunca
01:
02:
03:
04:
05:
06:
07:
08:
09:
10:Quase sempre
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 10018 *CODES 1514L2 *VAR "IF18"

*FONT 2MANTER CARTÃO I*FONT 0

IF18: E ao lidar com as pessoas em Portugal com que frequência acha que a polícia justifica as suas decisões e 
acções quando isso lhe é pedido?

00:Quase nunca
01:
02:
03:
04:
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05:
06:
07:
08:
09:
10:Quase sempre
55:(Ninguém pede à polícia que justifique as suas decisões e acções)
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 9910019 
Vou agora fazer-lhe algumas questões sobre a probabilidade de ser apanhado e punido por fazer certas coisas em 
Portugal. 

Utilize este cartão em que 1 significa 'nada provável' e 4 significa 'muito provável'.

*FONT 2CARTÃO J*FONT 0

*QUESTION 10019 *CODES 1516L1 *VAR "IF19"

*FONT 2CARTÃO J*FONT 0

Em que medida acha provável ser apanhado e punido por...

*FONT 3IF19: ...fazer uma participação exagerada ou falsa à companhia de seguros?*FONT 0

1:Muito improvável
2:
3:
4:Muito provável
7:(Recusa)      
8:(NS)

*QUESTION 10020 *CODES 1517L1 *VAR "IF20"

*FONT 2CARTÃO J*FONT 0

Em que medida acha provável ser apanhado e punido por...

*FONT 3IF20: ...comprar algo que acha que pode ter sido roubado?*FONT 0

1:Muito improvável
2:
3:
4:Muito provável
7:(Recusa)      
8:(NS)

*QUESTION 10021 *CODES 1518L1 *VAR "IF21"

*FONT 2CARTÃO J*FONT 0

Em que medida acha provável ser apanhado e punido por...
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*FONT 3IF21: ...cometer uma infracção de trânsito como exceder o limite de velocidade ou não parar num sinal 
vermelho?*FONT 0

1:Muito improvável
2:
3:
4:Muito provável
7:(Recusa)      
8:(NS)

*QUESTION 9910022 

Vou agora fazer algumas perguntas sobre política.

*QUESTION 10022 *CODES 1519L1 *VAR "IF22"

*FONT 2CARTÃO K*FONT 0

IF22: Em que medida diria que o sistema político em Portugal permite que os cidadãos como o Sr.(a) tenham uma 
palavra a dizer acerca da sua actuação?

1:Não permite de todo
2:Permite muito pouco
3:Permite um pouco
4:Permite bastante
5:Permite muito
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10023 *CODES 1520L1 *VAR "IF23"

*FONT 2CARTÃO L*FONT 0

IF23: Acha que poderia ter um papel activo num grupo envolvido em questões políticas?

1:De certeza que não
2:Provavelmente não
3:Não está certo se o faria ou não
4:Provavelmente sim
5:De certeza que sim
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10024 *CODES 1521L1 *VAR "IF24"

*FONT 2CARTÃO M*FONT 0

IF24: Em que medida diria que o sistema político em Portugal lhe permite ter uma influência directa na política?

1:Não permite de todo
2:Permite muito pouco



file:////Essvm/...ts/PT/2011/02%23ESS5%20-%20Supplementary%20questionnaire/Languages/Portuguese/Suplementary_Questionnaire.txt[04.10.2011 15:16:32]

3:Permite um pouco
4:Permite bastante
5:Permite muito
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10025 *CODES 1522L1 *VAR "IF25"

*FONT 2CARTÃO N*FONT 0

IF25: Até que ponto se sente confiante na sua capacidade de participar em questões políticas?

1:Nada confiante
2:Um pouco confiante
3:Bastante confiante
4:Muito confiante
5:Completamente confiante
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 55011 *ALPHA 1523L20 *VAR "Date_IB1" *DUMMY
*DATE Q55011

*QUESTION 55111 *ALPHA 1543L3 *VAR "Duracao_IB1" *DUMMY
SECÇÃO IB1 - Duração Min.

*QUESTION 9910025 
 
Vou agora fazer-lhe um último conjunto de perguntas. Leia, por favor, o que está neste cartão.

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Na

LER *FONT 0

"Muitos trabalhos científicos têm mostrado que a melhor forma de alcançar a harmonia e gerir conflitos entre as 
pessoas é reconhecer que, naquilo que é verdadeiramente importante, todas as pessoas são seres humanos iguais 
entre si que partilham os mesmos valores universais. 
Assim, pensando na imigração em Portugal, dever-se-á ignorar as eventuais diferenças culturais entre as pessoas e 
reconhecer a sociedade portuguesa como sendo formada por pessoas que possuem, no que é fundamental, o mesmo 
valor e a mesma dignidade humana".

*QUESTION 1002501 *CODES 1546L1 *VAR "IF25A"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Nb*FONT 0

IF25a: Por favor, leia as três frases que se encontram neste cartão e diga-me qual delas exprime melhor a sua 
opinião.
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1:É importante reconhecer que a harmonia da sociedade portuguesa depende de se valorizar o que é essencial e 
comum a todas as pessoas.
2:É importante reconhecer que a harmonia da sociedade portuguesa depende de se considerar que todas as pessoas, 
e cada uma, partilham a mesma dignidade humana.
3:É importante reconhecer que a harmonia da sociedade portuguesa depende de se compreender as semelhanças 
entre as pessoas.
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 1002502 *CODES 1547L2 *VAR "IF25B"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Nc*FONT 0

IF25b: De uma forma geral, tem uma opinião favorável, ou desfavorável sobre os portugueses? 
Utilize por favor esta escala, em que 1 significa “Muito desfavorável” e 7 significa “Muito favorável”.

01:Muito desfavorável
02:
03:
04:
05:
06:
07:Muito favorável 
77:(Recusa)          
88:(NS)     
   

*QUESTION 1002503 *CODES 1549L2 *VAR "IF25C"

*FONT 2MANTER CARTÃO Nc*FONT 0

IF25c: De uma forma geral, tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre os imigrantes negros? 
Utilize o mesmo cartão.

01:Muito desfavorável
02:
03:
04:
05:
06:
07:Muito favorável 
77:(Recusa)          
88:(NS)    

*QUESTION 1002504 *CODES 1551L88 *MULTI *VAR "IF25D"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Nd*FONT 0

IF25d: Assinale, por favor, quais destas características representam, na sua opinião, um português branco típico:

*FONT 2CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM*FONT 0

 1:Alegre
 2:Egoísta
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 3:Bonito
 4:Inteligente
 5:Delinquente
 6:Agressivo
 7:Trabalhador
 8:Desonesto
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 1002505 *CODES 1639L88 *MULTI *VAR "IF25E"

*FONT 2MANTER CARTÃO Nd*FONT 0

IF25e: E quais destas características representam, na sua opinião, um imigrante negro típico?

*FONT 2CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM*FONT 0

 1:Alegre
 2:Egoísta
 3:Bonito
 4:Inteligente
 5:Delinquente
 6:Agressivo
 7:Trabalhador
 8:Desonesto
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 991002506 

Diga-me, por favor, em que medida concorda com as seguintes frases:

*QUESTION 1002506 *CODES 1727L2 *VAR "IF25F"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Ne *FONT 0

*FONT 3IF25f: Portugal deve dificultar a naturalização de imigrantes.*FONT 0

01:Discordo totalmente
02:
03:
04:
05:
06:
07:Concordo totalmente
77:(Recusa)  
88:(NS)      

*QUESTION 1002507 *CODES 1729L2 *VAR "IF25G"

*FONT 2MANTER CARTÃO Ne*FONT 0

IF25g: Os imigrantes devem receber os mesmos subsídios do Estado que os Portugueses em iguais circunstâncias.
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01:Discordo totalmente
02:
03:
04:
05:
06:
07:Concordo totalmente
77:(Recusa)  
88:(NS)   

*QUESTION 55012 *ALPHA 1731L20 *VAR "Date_IB2" *DUMMY
*DATE Q55012

*QUESTION 55112 *ALPHA 1751L3 *VAR "Duracao_IB2" *DUMMY
SECÇÃO IB2 - Duração Min.

*GOTO 11001

***Rotação C***

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910026 

Para nos ajudar a melhorar as perguntas a apresentar no futuro, iremos colocar-lhe de seguida um conjunto de 
questões sobre uma diversidade de tópicos, bastante semelhantes a algumas perguntas já feitas. 
Por favor, não tente lembrar-se do que respondeu anteriormente, mas responda como se fossem questões 
completamente novas.

As primeiras questões estão relacionadas com a quantidade de tempo gasto a ver televisão, ouvir rádio e ler jornais.

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO O*FONT 0

**IF26
**SE NENHUM - IR PARA IF28
**RESTANTES - PERGUNTAR IF27

*QUESTION 10026 *CODES 1754L2 *VAR "IF26"
*FONT 2MOSTRAR CARTÃO O*FONT 0

IF26: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ver televisão? *FONT 1Inclua, por favor, o 
tempo que gasta a ver televisão na internet.*FONT 0

Utilize este cartão para responder

 0:Nenhum 
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
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 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10027 *CODES 1756L2 *VAR "IF27" *IF [#Q10026,0]

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO O*FONT 0

IF27: Ainda num dia de semana normal, do tempo que passa a ver televisão, quanto é dedicado a notícias ou 
programas acerca de política e assuntos da actualidade?

 0:Nenhum 
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910027  *IF [Q10027 < 77 & Q10027 > Q10026]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A VER NOTICIAS OU PROGRAMAS DEDICADOS A POLITICA 
OU ASSUNTOS DA ACTUALIDADE SUPERIOR A TEMPO PASSADO A VER TELEVISÃO!*FONT 0

*IF [Q10027 < 77 & Q10027 > Q10026] *GOTO 10027

**IF28
**PERGUNTAR A TODOS
**SE NENHUM - IR PARA IF30
**RESTANTES - PERGUNTAR IF29

*QUESTION 10028 *CODES 1758L2 *VAR "IF28"

*FONT 2MANTER CARTÃO O*FONT 0

IF28: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ouvir rádio? *FONT 1Inclua, por favor, o tempo 
que gasta a ouvir rádio na internet.*FONT 0

 0:Nenhum 
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
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 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três horas e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10029 *CODES 1760L2 *VAR "IF29" *IF [#Q10028,0]

*FONT 2MANTER CARTÃO O*FONT 0

IF29: Ainda num dia de semana normal, do tempo que passa a ouvir rádio, quanto é dedicado a notícias ou 
programas acerca de política e assuntos da actualidade?

 0:Nenhum 
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três horas e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910029  *IF [Q10029 < 77 & Q10029 > Q10028]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A OUVIR NOTICIAS OU PROGRAMAS DEDICADOS A 
POLITICA OU ASSUNTOS DA ACTUALIDADE SUPERIOR A TEMPO PASSADO A OUVIR RADIO!*FONT 
0

*IF [Q10029 < 77 & Q10029 > Q10028] *GOTO 10029

*QUESTION 10030 *CODES 1762L2 *VAR "IF30"

*FONT 2CARTÃO P*FONT 0

IF30: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ler jornais? *FONT 1Inclua, por favor, o tempo 
que gasta a ler jornais na internet.*FONT 0

 0:Nenhum
 1:Menos de 15 minutos
 2:Entre 15 minutos e meia hora
 3:Entre meia hora e 45 minutos
 4:Entre 45 minutos e uma hora
 5:Entre uma hora e uma hora e meia
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 6:Entre uma hora e meia e duas horas
 7:Entre duas horas e duas horas e meia
 8:Entre duas horas e meia e três horas
 9:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10031 *CODES 1764L2 *VAR "IF31" *IF [#Q10030,0]

*FONT 2CARTÃO P*FONT 0

IF31: E quanto desse tempo é passado a ler sobre política e assuntos de actualidade?

 0:Nenhum
 1:Menos de 15 minutos
 2:Entre 15 minutos e meia hora
 3:Entre meia hora e 45 minutos
 4:Entre 45 minutos e uma hora
 5:Entre uma hora e uma hora e meia
 6:Entre uma hora e meia e duas horas
 7:Entre duas horas e duas horas e meia
 8:Entre duas horas e meia e três horas
 9:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910031  *IF [Q10031 < 77 & Q10031 > Q10030]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A LER SOBRE POLÍTICA E ASSUNTOS DA ACTUALIDADE 
SUPERIOR A TEMPO PASSADO A LER JORNAIS!*FONT 0

*IF [Q10031 < 77 & Q10031 > Q10030] *GOTO 10031

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910032 
 
Vou agora pedir-lhe que pense apenas acerca do tempo em que usa a internet para ver televisão, ouvir rádio ou ler 
jornais.

**SE NENHUM - IR PARA IF34
**RESTANTES - PERGUNTAR IF33

*QUESTION 10032 *CODES 1766L2 *VAR "IF32"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Q*FONT 0

IF32: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, no total, a usar internet para ver programas de televisão?

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
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 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10033 *CODES 1768L2 *VAR "IF33" *IF [#Q10032,0]

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Q*FONT 0

IF33: E quanto desse tempo é passado a ver programas de televisão sobre política e assuntos da actualidade?

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910033  *IF [Q10033 < 77 & Q10033 > Q10032]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A VER PROGRAMAS DEDICADOS A POLITICA OU 
ASSUNTOS DA ACTUALIDADE SUPERIOR A TEMPO PASSADO A USAR A INTERNET PARA VER 
TELEVISÃO!*FONT 0

*IF [Q10033 < 77 & Q10033 > Q10032] *GOTO 10033

**IF34
**PERGUNTAR A TODOS
**SE Nenhum - IR PARA IF36
** RESTANTES - PERGUNTAR IF35

*QUESTION 10034 *CODES 1770L2 *VAR "IF34"

*FONT 2MANTER CARTÃO Q*FONT 0

IF34: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a usar internet para ouvir rádio?

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
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 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três horas e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10035 *CODES 1772L2 *VAR "IF35" *IF [#Q10034,0]

*FONT 2MANTER CARTÃO Q*FONT 0

IF35: Ainda num dia de semana normal, do tempo que passa a ouvir rádio, quanto é dedicado a notícias ou 
programas acerca de política e assuntos da actualidade?

 0:Nenhum 
 1:Menos de meia hora 
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três horas e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910035  *IF [Q10035 < 77 & Q10035 > Q10034]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A OUVIR NOTICIAS OU PROGRAMAS DEDICADOS A 
POLITICA OU ASSUNTOS DA ACTUALIDADE SUPERIOR A TEMPO PASSADO A USAR A INTERNET 
PARA OUVIR RADIO!*FONT 0

*IF [Q10035 < 77 & Q10035 > Q10034] *GOTO 10035

**IF36
**SE Nenhum - IR PARA IF38
**RESTANTES - PERGUNTAR IF37

*QUESTION 10036 *CODES 1774L2 *VAR "IF36"

*FONT 2CARTÃO R*FONT 0

IF36: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a usar internet para ler jornais online?

 0:Nenhum
 1:Menos de 15 minutos
 2:Entre 15 minutos e meia hora
 3:Entre meia hora e 45 minutos
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 4:Entre 45 minutos e uma hora
 5:Entre uma hora e uma hora e meia
 6:Entre uma hora e meia e duas horas
 7:Entre duas horas e duas horas e meia
 8:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10037 *CODES 1776L2 *VAR "IF37" *IF [#Q10036,0]

*FONT 2CARTÃO R*FONT 0

IF37: E quanto desse tempo é passado a ler sobre política e assuntos de actualidade?

 0:Nenhum
 1:Menos de 15 minutos
 2:Entre 15 minutos e meia hora
 3:Entre meia hora e 45 minutos
 4:Entre 45 minutos e uma hora
 5:Entre uma hora e uma hora e meia
 6:Entre uma hora e meia e duas horas
 7:Entre duas horas e duas horas e meia
 8:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910037  *IF [Q10037 < 77 & Q10037 > Q10036]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A LER SOBRE POLÍTICA E ASSUNTOS DA ACTUALIDADE 
SUPERIOR A TEMPO PASSADO A USAR A INTERNET PARA LER JORNAIS!*FONT 0

*IF [Q10037 < 77 & Q10037 > Q10036] *GOTO 10037

**PERGUNTAR A TODOS
**SE NENHUM - IR PARA O FIM
**RESTANTES - PERGUNTAR IF39

*QUESTION 10038 *CODES 1778L2 *VAR "IF38"

*FONT 2CARTÃO S*FONT 0

IF38: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, no total, a usar a internet para ver televisão, ouvir rádio e 
ler jornais?

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
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88:(Não sabe)

*QUESTION 10039 *CODES 1780L2 *VAR "IF39" *IF [#Q10038,0]

*FONT 2CARTÃO S*FONT 0

IF39: E quanto desse tempo é dedicado a notícias e assuntos da actualidade?

 0:Nenhum
 1:Menos de meia hora
 2:Entre meia hora e uma hora
 3:Entre uma hora e hora e meia
 4:Entre hora e meia e duas horas
 5:Entre duas horas e duas horas e meia
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Entre três e quatro horas
 8:Entre quatro e cinco horas
 9:Entre cinco e seis horas
10:Mais de seis horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910039  *IF [Q10039 < 77 & Q10039 > Q10038]

*FONT 2ATENÇÃO! TEMPO DEDICADO A NOTÍCIAS E ASSUNTOS DA ACTUALIDADE SUPERIOR A 
TEMPO PASSADO A USAR A INTERNET PARA VER TELEVISÃO, OUVIR RÁDIO E LER 
JORNAIS!*FONT 0

*IF [Q10039 < 77 & Q10039 > Q10038] *GOTO 10039

*QUESTION 55013 *ALPHA 1782L20 *VAR "Date_IC1" *DUMMY
*DATE Q55013

*QUESTION 55113 *ALPHA 1802L3 *VAR "Duracao_IC1" *DUMMY
SECÇÃO IC1 - Duração Min.

*QUESTION 991003901 

Vou agora fazer-lhe um último conjunto de perguntas. 

*QUESTION 1003901 *CODES 1805L2 *VAR "IF39A"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Sa*FONT 0

IF39a: De uma forma geral, tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre os portugueses? 
Utilize por favor esta escala, em que 1 significa “Muito desfavorável” e 7 significa “Muito favorável”.

 1:Muito desfavorável
 2:
 3:
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 4:
 5:
 6:
 7:Muito favorável
77:(Recusa)       
88:(NS)           

*QUESTION 1003902 *CODES 1807L2 *VAR "IF39B"

*FONT 2MANTER CARTÃO Sa*FONT 0

IF39b: De uma forma geral, tem uma opinião favorável ou desfavorável sobre os imigrantes negros?
Utilize o mesmo cartão.

 1:Muito desfavorável
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:Muito favorável
77:(Recusa)       
88:(NS)           

*QUESTION 1003903 *CODES 1809L88 *MULTI *VAR "IF39C"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Sb*FONT 0

IF39c: Assinale, por favor, quais destas características representam, na sua opinião, um português branco típico:

*FONT 2CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM*FONT 0

 1:Alegre
 2:Egoísta
 3:Bonito
 4:Inteligente
 5:Delinquente
 6:Agressivo
 7:Trabalhador
 8:Desonesto
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 1003904 *CODES 1897L88 *MULTI *VAR "IF39D"

*FONT 2MANTER CARTÃO Sb*FONT 0

IF39d: E quais destas características representam, na sua opinião, um imigrante negro típico?

*FONT 2CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM*FONT 0

 1:Alegre
 2:Egoísta
 3:Bonito
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 4:Inteligente
 5:Delinquente
 6:Agressivo
 7:Trabalhador
 8:Desonesto
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 1003905 *CODES 1985L2 *VAR "IF39E"

Diga-me, por favor, em que medida concorda com as seguintes frases

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO Sd*FONT 0

*FONT 3IF39e: Portugal deve dificultar a naturalização de imigrantes.*FONT 0

 1:Discordo totalmente
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:Concordo totalmente  
77:(Recusa)             
88:(NS)                 

*QUESTION 1003906 *CODES 1987L2 *VAR "IF39F"

Diga-me, por favor, em que medida concorda com as seguintes frases

*FONT 2MANTER CARTÃO Sd*FONT 0

*FONT 3IF39f: Os imigrantes devem receber os mesmos subsídios do Estado que os Portugueses em iguais 
circunstâncias.*FONT 0

 1:Discordo totalmente
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:Concordo totalmente
77:(Recusa)           
88:(NS)               

*QUESTION 55014 *ALPHA 1989L20 *VAR "Date_IC2" *DUMMY
*DATE Q55014

*QUESTION 55114 *ALPHA 2009L3 *VAR "Duracao_IC2" *DUMMY
SECÇÃO IC2 - Duração Min.
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