
file:////essvm/essdata/essarbeid/ESS6/arbeidskatalog/portugal/upload/CAPI%20program%20Questionnaire%20ESS6%20PT.txt[21.10.2013 12:22:04]

***********************************************
** Estudo 6570 - ESS - MAIN (ROUND 6)
** Origem script: TNS Portugal
***********************************************
**GOTO 6001
*************** TNS PORTUGAL ******************

*SAMPLEDATA SERIE
*SAMPLEDATA QUEST
*SAMPLEDATA EXTRA1

**COL 1L8 FIX
*QUESTION 1 *NUMBER 1L8 *DUMMY

**COL 37L4 FIX
*QUESTION 900001 *CODES 37L4 *DUMMY *LABEL "Hora do dia"

*TEXTVARS partofday, sector, idade
*VARS ISTOP[20]

*PUT partofday "Bom dia"
*IF [Q900001 >= 1200] *PUT partofday "Boa tarde"
*IF [Q900001 >= 1930] *PUT partofday "Boa noite"

********************************* DEFINIÇÃO DE FONTES (GRAVAÇAO - CATI) \ TESTES SCRIPT
**FONT 0 "12 Arial Narrow (0 0 255)"

**FONT 1 "12 Arial Narrow Bold Underline (0 0 255)"
**FONT 2 "12 Arial Narrow Bold (255 0 0)"
**FONT 3 "12 Arial Narrow"
**FONT 4 "12 Arial Narrow Bold (0 0 255)"
**FONT 5 "12 Arial Narrow Bold"

********************************* DEFINIÇÃO DE FONTES (CAPI)

*FONT 0 "12 Verdana (255 255 255)"

*FONT 1 "12 Verdana Bold Underline (232 232 0)"
*FONT 2 "12 Verdana Bold (128 255 128)"
*FONT 3 "12 Verdana Bold Italic (232 232 0)"
*FONT 4 "12 Verdana Bold Italic (128 255 128)"
*FONT 5 "12 Verdana Bold (232 232 0)"

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

************* DADOS INTERNOS - TNS . MAPA CAMPO GESTENT *******************

***************************************************************************
*QUESTION 97001 *NUMBER 61L3 *DUMMY *VAR "NSERIE"
NÚMERO DE SÉRIE - MAPA DE CAMPO

***************************************************************************
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*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: Ate 1.999 habitantes
2: De 2.000 a 4.999 habitantes
3: De 5.000 a 9.999 habitantes
4: De 10.000 a 19.999 habitantes
5: De 20.000 a 49.999 habitantes
6: De 50.000 a 99.999 habitantes
7: 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

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

*** 75L7
*QUESTION 880001 *CODES 75L7 *DUMMY
*TIME Q880001
*** 81L1 FIX
*QUESTION 880002 *CODES 81L1 *DUMMY

***PARA TESTE SCRIPT 
**DUMMY
*QUESTION 880003 *CODES 83L1 *DUMMY
SECÇÃO A TESTAR

1: A
2: B
3: C
4: D
5: F \ G
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**6:  
7: SI
8: H
9: IF (Rot A,B,C)

*IF [Q880003,1] *GOTO 10000
*IF [Q880003,2] *GOTO 2001
*IF [Q880003,3] *GOTO 3001
*IF [Q880003,4] *GOTO 4001
*IF [Q880003,5] *GOTO 996001
**IF [Q880003,6] *GOTO 997001
*IF [Q880003,7] *GOTO 998001
*IF [Q880003,8] *GOTO 996001
*IF [Q880003,9] *GOTO 777202

** job number - descrição
** ESOMAR TEXT

*PAGE
*FONT 2 ESTUDO: 6570 - ESS (Round 6) *FONT 0

*FONT 1
                                                 OLÁ, VOCÊ ESTÁ NO ESTUDO ESS - OUTUBRO 2012

                                            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

*VARS diaic, mesic, diafc, mesfc, diaref, mesref, horaref, minref, dia, mes, data, hora, mins

******* VARIAVEIS DATA SISTEMA - USADO PARA FC *******

** FIX 24961L18
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*QUESTION 15551 *ALPHA 24961L18 *DUMMY *VAR "DATESYS"
DATA SISTEMA (AAAA/MM/DD HHMM:SS)

*DATE Q15551

** FIX 24969L2
*QUESTION 25551 *NUMBER 24969L2 *DUMMY *VAR "DAYSYS"
DIA SISTEMA

** FIX 24966L2
*QUESTION 35551 *NUMBER 24966L2 *DUMMY *VAR "MONTHSYS"
MES SISTEMA

** FIX 24972L2
*QUESTION 45551 *NUMBER 24972L2 *DUMMY *VAR "HOURSYS"
HORA SISTEMA

** FIX 24974L2
*QUESTION 55551 *NUMBER 24974L2 *DUMMY *VAR "MINSYS"
MINUTOS SISTEMA

*PUT hora [Q45551]
*PUT mins [Q55551]
*PUT mes [Q35551]
*PUT dia [Q25551]

********************************************************************************
************************* REGISTO DA FOLHA DE CONTACTO *************************
********************************************************************************
*VARS diaact, mesact, horaact, minact

*QUESTION 6660 *CODES 25501L1 *VAR CONFDATA
Entrevistador, confirma que a data e hora é:
*FONT 3
Data: *FONT 2*?dia / *?mes
*FONT 3
Hora: *FONT 2*?hora : *?mins
*FONT 0

1:Sim
2:Não

*QUESTION 6661 *IF [Q6660,2]
*FONT 2ENTREVISTADOR:

Deverá sair do contacto e acertar a hora e data do sistema, e voltar a entrar no contacto para retomar a entrevista

PRESSIONE "ENTER" PARA SAIR
*FONT 0
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*IF [Q6660,2] *ENDST 0

*QUESTION 6662 *IF [hora>=00 & hora<=07]
*FONT 2ENTREVISTADOR: HORA INACEITÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA

Deverá sair do contacto e verificar a hora do sistema.

PRESSIONE "ENTER" PARA SAIR
*FONT 0

*IF [hora>=00 & hora<=07] *ENDST 0

*QUESTION 1000 *CODES 3347L1 *VAR RESULTADO

ENTREVISTADOR, POR FAVOR REGISTE:

1:Fazer entrevista
2:Contacto sem entrevista - Registar apenas folha de contacto (apenas se folha de contacto fechada) *ENDNGB

********** REGISTAR SERIE + QUEST
*VARS NUMSERIE, NQUEST, NQUEST2

*QUESTION 88005 *NUMBER 5521L3 *RANGE [1 TO 761] *VAR SERIE *SAVE NUMSERIE
*FONT 2NRO SERIE*FONT 0

Por favor registe o número da capa de série a que pertence este contacto

*QUESTION 988005 *IF [NUMSERIE<>SERIE]
*FONT 2ATENÇÃO! ESTE CONTACTO NÃO PERTENCE A ESTA SÉRIE. POR FAVOR CONFIRME*FONT 0

*IF [NUMSERIE<>SERIE] *BACK 88005

*QUESTION 880061 *NUMBER 5525L4 *RANGE [1 TO 3040; 7000 TO 9999] *VAR QUEST *SAVE NQUEST
*FONT 2NRO QUESTIONÁRIO*FONT 0

Por favor registe o número de questionário deste contacto

*QUESTION 880062 *NUMBER 5529L4 *RANGE [1 TO 3040; 7000 TO 9999] *VAR QUEST2 *SAVE NQUEST2
*FONT 2NRO QUESTIONÁRIO*FONT 0

Por favor registe novamente o número de questionário deste contacto
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*QUESTION 988006 *IF [NQUEST<>NQUEST2]
*FONT 2ATENÇÃO! O NUMERO DE QUESTIONÁRIO REGISTADO DIFERE DO REGISTADO EM 1º LUGAR!

CONFIRME*FONT 0

*IF [NQUEST<>NQUEST2] *BACK 880061

*QUESTION 98002 *IF [NQUEST<>QUEST]
*FONT 2ATENÇÃO! ESTE CONTACTO NÃO PERTENCE A ESTE NUMERO DE QUESTIONÁRIO*FONT 0

*IF [NQUEST<>QUEST] *BACK 880061

********** FIM REGISTAR SERIE + QUEST

*QUESTION 10000 

*? partofday, o meu nome é xxxxxx, sou entrevistador da TNS, uma empresa de estudos de mercado e sondagens de 
opinião.

Estamos a realizar juntamente com a universidade um estudo de opinião sobre questões sociais e gostaríamos de poder 
contar com a sua colaboração. 
Na carta e folheto poderá encontrar mais algumas informações que explicam a importância deste estudo e da sua 
participação.

*FONT 2[Prestar eventuais esclarecimentos sobre a carta e o folheto sublinhando os seguintes aspectos:*FONT 1

1) Este estudo realiza-se em 26 países europeus, o que permite conhecer as opiniões do conjunto dos cidadãos da 
comunidade europeia sobre diversos temas da vida social;

2) A participação da pessoa que vier a ser seleccionada  é, por isso, muito importante;

3) Neste inquérito não há respostas certas nem erradas, o que nos interessa é conhecer a opinião sincera das pessoas;

4) Todas as respostas são confidenciais.]*FONT 0

*QUESTION 610001 *ALPHA 84L7 *DUMMY *VAR "HORAINI"

Hora do início da entrevista:

*TIME Q610001

********** Stopwatch 0 **********
*QUESTION 955000 *NUMBER 3001L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[20] = 0] *COPY Q955000 [STOPWATCH[3]]
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*****SECÇÃO A*****

*QUESTION 1001 *CODES 91L2 *VAR "A1"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 1*FONT 0

A1: Num dia de semana normal, quanto tempo passa, ao todo, a ver televisão?
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
 6:Entre duas horas e meia e três horas
 7:Mais de três horas
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 1002 *CODES 93L2 *IF [#Q1001,0] *VAR "A2"

*FONT 2MANTER CARTÃO 1*FONT 0

A2: Ainda num dia de semana normal, do tempo que passa a ver televisão, quanto é dedicado a *FONT 
1notícias*FONT 0 ou programas acerca de *FONT 1política e assuntos de actualidade*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 991001  *IF [Q1002 < 77 & Q1002 > Q1001]

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

*IF [Q1002 < 77 & Q1002 > Q1001] *GOTO 1002

*QUESTION 1003 *CODES 105L2 *VAR "A3"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 2*FONT 0

A3: De uma forma geral, acha que todo o cuidado é pouco quando se lida com as pessoas ou acha que se pode confiar 
na maioria das pessoas?
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Responda, por favor, utilizando esta escala em que 0 significa que todo o cuidado é pouco e 10 significa que a maioria 
das pessoas é de confiança.

 0:Todo o cuidado é pouco
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:A maioria das pessoas é de confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 1004 *CODES 107L2 *VAR "A4"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 3*FONT 0

A4: Acha que a maior parte das pessoas tenta aproveitar-se de si sempre que podem, ou pensa que a maior parte das 
pessoas são honestas?

 0:Tentam aproveitar-se de mim
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:A maior parte das pessoas é honesta
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 1005 *CODES 109L2 *VAR "A5"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 4*FONT 0

A5: Acha que, na maior parte das vezes, as pessoas estão preocupadas com elas próprias ou acha que tentam ajudar os 
outros?

 0:As pessoas estão preocupadas com elas próprias
 1:
 2:
 3:
 4:
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 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:As pessoas tentam ajudar os outros
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 55001 *ALPHA 111L20 *VAR "Date_A" *DUMMY
*DATE Q55001

*QUESTION 55101 *ALPHA 3006L5 *VAR "Duracao_A" *DUMMY
SECÇÃO A - Duração Min.

********** Stopwatch 1 **********
*QUESTION 955001 *NUMBER 3111L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[1] = 0] *COPY Q955001 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[1] = 0] *COPY Q55101 [Q955001 - Q955000]
*PUT ISTOP[1] [1]

*****SECÇÃO B*****

*PAGE
VOU AGORA FAZER-LHE ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE POLÍTICA

*QUESTION 2001 *CODES 134L1 *VAR "B1"

B1:De um modo geral, qual o seu interesse pela política?
Diria que tem...

*FONT 2LER PAUSADAMENTE...*FONT 0

1:Muito interesse,
2:Algum interesse,
3:Pouco interesse,
4:ou, Nenhum interesse?
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 992002 

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

Diga-me, por favor, qual a *FONT 1confiança pessoal*FONT 0 que tem em cada uma das instituições que lhe vou 
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dizer. 
Situe a sua posição nesta escala em que 0 significa que não tem nenhuma confiança na instituição que referi e uma 
pontuação de 10 quer dizer que tem toda a confiança nessa instituição.

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

*QUESTION 2002 *CODES 135L2 *VAR "B2"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B2. Diga-me, por favor, qual a *FONT 1confiança pessoal*FONT 0 que tem...

*FONT 3...na Assembleia da República?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Toda a confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2003 *CODES 137L2 *VAR "B3"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B3. Diga-me, por favor, qual a confiança pessoal que tem...

*FONT 3...no sistema jurídico?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
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 8:
 9:
10:Toda a confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2004 *CODES 139L2 *VAR "B4"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B4. Diga-me, por favor, qual a confiança pessoal que tem...

*FONT 3...na polícia?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Toda a confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2005 *CODES 141L2 *VAR "B5"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B5. Diga-me, por favor, qual a confiança pessoal que tem...

*FONT 3...nos políticos?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
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10:Toda a confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2006 *CODES 143L2 *VAR "B6"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B6. Diga-me, por favor, qual a confiança pessoal que tem...

*FONT 3...nos partidos políticos?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Toda a confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2007 *CODES 145L2 *VAR "B7"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B7. Diga-me, por favor, qual a confiança pessoal que tem...

*FONT 3...no Parlamento Europeu?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Toda a confiança
77:(Recusa)
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88:(NS)

*QUESTION 2008 *CODES 147L2 *VAR "B8"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 5*FONT 0

B8. Diga-me, por favor, qual a confiança pessoal que tem...

*FONT 3...nas Nações Unidas?*FONT 0

*FONT 2LER UMA INSTITUIÇÃO E CODIFICAR A RESPECTIVA RESPOSTA. DEPOIS REPETIR PARA A 
INSTITUIÇÃO SEGUINTE.*FONT 0

 0:Nenhuma confiança
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Toda a confiança
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2009 *CODES 149L1 *VAR "B9"

B9: Por uma razão ou por outra, actualmente muitas pessoas não votam.
O(a) sr(a) votou nas últimas eleições para a Assembleia da República *FONT 1(5 de Junho de 2011)*FONT 0?

1:Sim
2:Não
3:Não era eleitor\Não estava recenseado
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 2010 *CODES 150L2 *IF [Q2009,1] *VAR "B10"
B10: Nessas eleições em que partido\coligação votou?

1:BE (Bloco de Esquerda)  
2:CDS/PP (Centro Democrático Social /Partido Popular)  
3:PCP-PEV  (CDU – Coligação Democrática Unitária) 
4:PCTP-MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses- Movimento Reorganizativo do Proletariado 
Português) 
5:PDA (Partido Democrático do Atlântico) 
6:PH (Partido Humanista)  
7:PND (Nova Democracia)    
8:PNR (Partido Nacional Renovador)  
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9:POUS (Partido Operário de Unidade Socialista)  
10:PPD/PSD (Partido Social Democrata)    
11:PS (Partido Socialista)  
12:Votou em branco / nulo
13:Outro (QUAL?) *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 992011 

Há várias acções que se podem desenvolver para melhorar as coisas em Portugal ou para evitar que corram mal.
Durante os últimos 12 meses, fez alguma das seguintes coisas? 
*FONT 2
LER UMA DE CADA VEZ E CODIFICAR
*FONT 0

*QUESTION 2011 *CODES 152L1 *VAR "B11"

B11 Contactou um político, um representante do governo central ou um representante do poder local

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2012 *CODES 153L1 *VAR "B12"

B12 Trabalhou para um partido político ou movimento cívico.

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2013 *CODES 154L1 *VAR "B13"

B13 Trabalhou numa organização ou associação de outro tipo

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2014 *CODES 155L1 *VAR "B14"

B14 Usou um emblema auto-colante de campanha\movimento

1:Sim
2:Não
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7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2015 *CODES 156L1 *VAR "B15"

B15 Assinou uma petição

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2016 *CODES 157L1 *VAR "B16"

B16 Participou numa manifestação

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2017 *CODES 158L1 *VAR "B17"

B17 Boicotou determinados produtos

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 201801 *CODES 159L1 *VAR "B18A"

B18a: Há algum partido pelo qual sinta mais simpatia do que pelos outros?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 201802 *CODES 160L2 *IF [Q201801,1] *VAR "B18B"

B18b: Qual?

1:BE (Bloco de Esquerda)      
2:CDS/PP (Centro Democrático Social /Partido Popular)  
3:PCP-PEV (CDU – Coligação Democrática Unitária) 
4:PCTP-MRPP (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses- Movimento Reorganizativo do Proletariado 
Português) 
5:PDA (Partido Democrático do Atlântico) 
6:PH (Partido Humanista)  
7:PND (Nova Democracia)  
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8:PNR (Partido Nacional Renovador) 
9:POUS (Partido Operário de Unidade Socialista) 
10:PPD/PSD (Partido Social Democrata) 
11:PS (Partido Socialista) 
**12:Votou em branco\nulo
13:Outro (QUAL?) *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)
99:(Não responde)
      
**12:Outro (QUAL?) *OPEN

*QUESTION 201803 *CODES 162L1 *IF [Q201802,1-12] *VAR "B18C"

B18c: Qual a proximidade que sente relativamente a esse partido. Diria que se sente?

*FONT 2LER PAUSADAMENTE*FONT 0

1:Muito próximo,
2:Bastante próximo,
3:Pouco próximo,
4:Nada próximo
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 201804 *CODES 3286L2 *VAR "B18D"
*FONT 2
CARTÃO 6
*FONT 0
B18d
Em que medida é importante para si viver num país governado de forma democrática?
Escolha a sua resposta neste cartão, em que o 0 significa “nada importante” e o 10 significa “extremamente 
importante”.

 0:Nada importante
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente importante
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 201805 *CODES 3288L2 *VAR "B18E"

*FONT 2CARTÃO 7*FONT 0
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B18e
De um modo geral,  em que medida considera que Portugal é um país democrático?
Escolha a sua resposta neste cartão em que 0 significa nada democrático e 10 significa totalmente democrático.

 0:Nada democrático
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Totalmente democrático
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2019 *CODES 166L2 *VAR "B19"

*FONT 2CARTÃO 8*FONT 0

B19: Em política é costume falar-se de esquerda e direita.
Como é que se posicionaria nesta escala, em que 0 representa a posição mais à esquerda e 10 a posição mais à direita?

 0:Esquerda
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Direita
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2020 *CODES 168L2 *VAR "B20"

*FONT 2CARTÃO 9*FONT 0

B20: Tudo somado, qual é o seu grau de satisfação com a vida em geral?
Responda, por favor, utilizando esta escala em que 0 significa extremamente insatisfeito e 10 extremamente satisfeito.

 0:Extremamente insatisfeito
 1:
 2:
 3:
 4:
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 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente satisfeito
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2021 *CODES 170L2 *VAR "B21"

*FONT 2MANTER CARTÃO 9*FONT 0

B21: Tudo somado, qual é o seu grau de satisfação com o estado actual da economia portuguesa?

 0:Extremamente insatisfeito
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente satisfeito
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2022 *CODES 172L2 *VAR "B22"

*FONT 2MANTER CARTÃO 9*FONT 0

B22: Pense agora no Governo português. Qual é o seu grau de satisfação com a forma como o Governo está a actuar?

 0:Extremamente insatisfeito
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente satisfeito
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2023 *CODES 174L2 *VAR "B23"
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*FONT 2MANTER CARTÃO 9*FONT 0

B23: E, no geral, qual o seu grau de satisfação com o funcionamento da democracia em Portugal?

 0:Extremamente insatisfeito
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente satisfeito
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2024 *CODES 176L2 *VAR "B24"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 10*FONT 0

B24: Utilizando a seguinte escala, diga, por favor, como avalia, no geral, o estado da Educação em Portugal, hoje em 
dia?

 0:Extremamente mau
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente bom
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2025 *CODES 178L2 *VAR "B25"

*FONT 2MANTER CARTÃO 10*FONT 0

B25: Utilizando a mesma escala diga-me, por favor, como avalia, no geral, o estado dos Serviços de Saúde  em 
Portugal hoje em dia?

 0:Extremamente mau
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
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 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente bom
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 992026 

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 11*FONT 0

Utilizando este cartão diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações.

*FONT 2LER UMA DE CADA VEZ E CODIFICAR*FONT 0

*QUESTION 2026 *CODES 180L1 *VAR "B26"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 11*FONT 0

B26: O Governo devia tomar medidas para reduzir as diferenças de rendimentos

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2027 *CODES 181L1 *VAR "B27"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 11*FONT 0

B27: Homossexuais e lésbicas deveriam ser livres de viver a sua vida como muito bem entenderem

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 2028 *CODES 182L2 *VAR "B28"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 12*FONT 0

B28: A propósito da União Europeia, algumas pessoas acham que a unificação da Europa devia ir mais longe.
Outras pessoas acham que já foi longe de mais.
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Qual a sua posição relativamente a este assunto, numa escala de 0 a 10 em que 0 significa que já foi longe de mais e 
10 que devia ir mais longe?

 0:A unificação já foi longe de mais
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:A unificação devia ir mais longe
77:(Recusa)
88:(NS)

*PAGE
VOU AGORA FAZER-LHE ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE MIGRAÇÕES

*QUESTION 2029 *CODES 184L1 *VAR "B29"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 13*FONT 0

B29: Em que medida acha que Portugal deve deixar que pessoas da *FONT 1mesma raça ou grupo étnico*FONT 0 do 
que a maioria portuguesa venham e fiquem a viver cá?

1:Deve deixar vir muitas pessoas
2:Deve deixar vir algumas pessoas
3:Deve deixar vir poucas pessoas
4:Não deve deixar vir ninguém
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 2030 *CODES 185L1 *VAR "B30"

*FONT 2MANTER CARTÃO 13*FONT 0

B30: E em que medida acha que Portugal deve deixar que pessoas de *FONT 1raça ou grupo étnico diferente*FONT 0 
do que a maioria portuguesa venham e fiquem a viver cá?

1:Deve deixar vir muitas pessoas
2:Deve deixar vir algumas pessoas
3:Deve deixar vir poucas pessoas
4:Não deve deixar vir ninguém
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 2031 *CODES 186L1 *VAR "B31"
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*FONT 2MANTER CARTÃO 13*FONT 0

B31: E em que medida Portugal deve deixar que pessoas dos países *FONT 1mais pobres fora da Europa*FONT 0 
venham e fiquem a viver cá?

1:Deve deixar vir muitas pessoas
2:Deve deixar vir algumas pessoas
3:Deve deixar vir poucas pessoas
4:Não deve deixar vir ninguém
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 2032 *CODES 187L2 *VAR "B32"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 14*FONT 0

B32: Continuando a pensar nas pessoas que vêm viver e trabalhar para Portugal, acha que isso é mau ou bom para a 
economia portuguesa?

 0:Mau para a economia
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Bom para a economia
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 2033 *CODES 189L2 *VAR "B33"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 15*FONT 0

B33: E acha que essas pessoas empobrecem ou enriquecem os costumes, as tradições e a vida cultural em Portugal?

 0:Empobrecem a vida cultural
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Enriquecem a vida cultural
77:(Recusa)
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88:(NS)

*QUESTION 2034 *CODES 191L2 *VAR "B34"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 16*FONT 0

B34: Portugal tornou-se um lugar pior ou melhor para se viver com a vinda de pessoas de outros países para cá?

 0:Tornou-se um lugar pior para viver
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Tornou-se um lugar melhor para viver
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 55002 *ALPHA 193L20 *VAR "Date_B" *DUMMY
*DATE Q55002

*QUESTION 55102 *ALPHA 3116L5 *VAR "Duracao_B" *DUMMY
SECÇÃO B - Duração Min.

********** Stopwatch 2 **********
*QUESTION 955002 *NUMBER 3121L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[2] = 0] *COPY Q955002 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[2] = 0] *COPY Q55102 [Q955002 - Q955001]
*PUT ISTOP[2] [2]

*****SECÇÃO C*****

*PAGE
VOU AGORA FAZER-LHE ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SI E A SUA VIDA

*QUESTION 3001 *CODES 216L2 *VAR "C1"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 17*FONT 0

C1: Considerando todos os aspectos da sua vida, qual o grau de felicidade que sente? Responda, por favor, utilizando 
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uma escala de 0 a 10.

 0:Extremamente infeliz
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Extremamente feliz
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 3002 *CODES 218L2 *VAR "C2"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 18*FONT 0

C2: Com que frequência *FONT 1convive*FONT 0 com amigos, familiares ou colegas de trabalho?

 1:Nunca
 2:Menos de uma vez por mês
 3:Uma vez por mês
 4:Várias vezes por mês
 5:Uma vez por semana
 6:Várias vezes por semana
 7:Todos os dias
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 3003 *CODES 224L2 *VAR "C3"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 19*FONT 0

C3: Com quantas pessoas pode conversar sobre assuntos íntimos e pessoais?
Escolha a sua resposta neste cartão

00:Nenhuma
01:1
02:2
03:3
04:4-6
05:7-9
06:10 ou mais
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 3004 *CODES 221L1 *VAR "C4"
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*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 20*FONT 0

C4: Comparando com outras pessoas da sua idade, com que regularidade é que participa em actividades sociais?

1:Muito menos que a maioria
2:Menos que a maioria
3:O mesmo que a maioria
4:Mais que a maioria
5:Muito mais que a maioria
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3005 *CODES 222L1 *VAR "C5"

C5: Nos últimos 5 anos o(a) sr(a) ou alguma das pessoas que vivem nesta casa foi vítima de furto ou roubo?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3006 *CODES 223L1 *VAR "C6"

C6: Qual o nível de segurança que sente quando anda sozinho(a) no seu bairro depois de escurecer?
Sente-se ou sentir-se-ia…

*FONT 2LER E CODIFICAR A RESPOSTA*FONT 0

1:Muito seguro(a),
2:seguro(a),
3:inseguro(a),
4:ou, muito inseguro(a)?
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*PAGE
Vou agora colocar-lhe algumas questões acerca de si.

*QUESTION 3007 *CODES 228L1 *VAR "C7"

C7: Como avalia a sua saúde em geral?

*FONT 2LER PAUSADAMENTE*FONT 0

1:Muito boa
2:Boa
3:Razoável
4:Má
5:ou, muito má
7:(Recusa)
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8:(Não sabe)

*QUESTION 3008 *CODES 229L1 *VAR "C8"

C8: Está de alguma forma limitado nas suas actividades diárias devido a uma doença prolongada, uma deficiência ou 
um problema de saúde do foro psicológico?
Se sim, muito ou de alguma forma?

1:Sim, muito
2:Sim, de alguma forma
3:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3009 *CODES 230L1 *VAR "C9"

C9: Actualmente sente que pertence a alguma religião?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3010 *CODES 231L4 *IF [Q3009,1] *VAR "C10"

C10: Qual?

   1:Católica
   2:Protestante
   3:Ortodoxo
   4:Outra Cristã (QUAL) *OPEN
   5:Judaica
   6:Islâmica\Muçulmana
   7:Religiões Orientais (p.ex. Hindu)
   8:Outra não-Cristã (QUAL) *OPEN
  77:(Recusa)
**99:(Não responde)

**OS CODIGOS DA C10 DEVERIAM TER FICADO ASSIM DE ACORDO COM A SYNTAX:
**    1:Católica
**    2:Protestante
**    3:Ortodoxo
**    4:Islâmica\Muçulmana
**    5:Religiões Orientais (p.ex. Hindu)
**    6:Judaica
**    7:Outra Cristã (QUAL)
**    8:Outra não-Cristã (QUAL)
** 7777:(Recusa)
** 9999:(Não responde)
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** COLUJNAS DEVERIAM TER FICADO 4319L2? **RELIGIONC10
*QUESTION 993018 *CODES 235L1 *DUMMY *VAR "RELIGIONC18"

SÓ PARA REVISÃO\CODIFICAÇÃO\INFORMÁTICA

1:Roman Catholic
2:Protestant
3:Eastern Orthodox
4:Other Christian Denominations
5:Jewish
6:Islam
7:Eastern Religions(Buddhist, Hindu, Sikh, Shinto, Tao, etc)
8:Other Non-Christian Religions

*QUESTION 3011 *CODES 236L1 *IF [Q3009,2-8] *VAR "C11"

C11: E já alguma vez sentiu pertencer a uma religião?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3012 *CODES 237L4 *IF [Q3011,1] *VAR "C12"

C12: Qual?

   1:Católica
   2:Protestante
   3:Ortodoxo
   4:Outra Cristã (QUAL) *OPEN
   5:Judaica
   6:Islâmica\Muçulmana
   7:Religiões Orientais (p.ex. Hindu)
   8:Outra não-Cristã (QUAL) *OPEN
  77:(Recusa)
**99:(Não responde)

** COLUJNAS DEVERIAM TER FICADO 4321L2? **RELIGIONC12
*QUESTION 993020 *CODES 241L1 *DUMMY *VAR "RELIGIONC20"

SÓ PARA REVISÃO\CODIFICAÇÃO\INFORMÁTICA

1:Roman Catholic
2:Protestant
3:Eastern Orthodox
4:Other Christian Denominations
5:Jewish
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6:Islam
7:Eastern Religions(Buddhist, Hindu, Sikh, Shinto, Tao, etc)
8:Other Non-Christian Religions

*QUESTION 3013 *CODES 242L2 *VAR "C13"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 21*FONT 0

C13: Independentemente de pertencer a uma religião em particular, numa escala de 0 a 10, diria que é uma pessoa...:

 0:Nada religiosa
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Muito religiosa
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 3014 *CODES 244L2 *VAR "C14"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 22*FONT 0

C14: Sem contar com ocasiões especiais tais como casamentos e funerais, com que frequência é que participa, 
actualmente, em serviços religiosos?

 1:Todos os dias
 2:Mais de uma vez por semana
 3:Uma vez por semana
 4:Pelo menos uma vez por mês
 5:Apenas em dias santos
 6:Menos vezes ainda
 7:Nunca
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 3015 *CODES 246L2 *VAR "C15"

*FONT 2MANTER CARTÃO 22*FONT 0

C15: Sem contar com os serviços religiosos 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
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 5:Apenas em dias santos
 6:Menos vezes ainda
 7:Nunca
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 3016 *CODES 248L1 *VAR "C16"

C16: Diria que pertence a um grupo que é discriminado em Portugal?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3017 *CODES 249L88 *MULTI *IF [Q3016,1] *VAR "C17"

C17: Com base em que aspectos é que o grupo a que pertence é discriminado?
E com base em mais algum aspecto?

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

 1:(Cor ou raça)
 2:(Nacionalidade)
 3:(Religião)
 4:(Língua)
 5:(Grupo étnico)
 6:(Idade)
 7:(Sexo)
 8:(Sexualidade)
 9:(Deficiência)
10:Outra (QUAL) *OPEN
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 3018 *CODES 337L1 *VAR "C18"

C18: É cidadão português?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3019 *CODES 338L2 *IF [Q3018,2,8] *VAR "C19"

C19: Qual é a sua nacionalidade?

98:Outra. ESPECIFICAR *OPEN
77:(Recusa)
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88:(Não sabe)

*QUESTION 3020 *CODES 340L1 *VAR "C20"

C20: Nasceu em Portugal?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3029 *CODES 341L2 *IF [Q3020,2] *VAR "C21"
C21: Em que país nasceu ?

98:Outra. ESPECIFICAR *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

***QUESTION 3022 *NUMBER 343L4 *IF [Q3020,2] *VAR "C22" *BUT 9999 "(Não responde)" *BUT 8888 
"(Não sabe)" *RANGE [1900 TO 2012;8888;9999]
**ALTERADO A 02-JANEIRO-2013
*QUESTION 3022 *NUMBER 343L4 *IF [Q3020,2] *VAR "C22" *BUT 9999 "(Não responde)" *BUT 8888 "(Não 
sabe)" *RANGE [1900 TO 2013;8888;9999]

C22: Há quanto tempo veio viver para Portugal?

*FONT 2ESCREVER O ANO*FONT 0

*QUESTION 30231 *CODES 347L3 *VAR "C23_1"
C23.1: Em que língua ou línguas fala habitualmente em casa?

*FONT 2Indicar o máximo de duas línguas*FONT 0 - REGISTE Lingua 1

997:Lingua 1 ESPECIFICAR *OPEN
777:(Recusa) *NMUL
888:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 30232 *CODES 350L3 *VAR "C23_2" *IF [Q30231,997]
C23.2: Em que língua ou línguas fala habitualmente em casa?
     *FONT 2 REGISTE Lingua 2 *FONT 0

998:Lingua 2 ESPECIFICAR *OPEN
999:Mais nenhuma
777:(Recusa) *NMUL
888:(Não sabe) *NMUL

*QUESTION 3024 *CODES 353L1 *VAR "C24"
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C24: Pertence a uma minoria étnica?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3025 *CODES 354L1 *VAR "C25"

C25: O seu *FONT 5pai*FONT 0 nasceu em Portugal?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3026 *CODES 355L2 *IF [Q3025,2] *VAR "C26"

C26: Qual o país de origem do seu *FONT 5pai*FONT 0 ?

98:Outra. ESPECIFICAR *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 3027 *CODES 357L1 *VAR "C27"

C27: A sua *FONT 5mãe*FONT 0 nasceu em Portugal?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 3028 *CODES 358L2 *IF [Q3027,2] *VAR "C28"

C28: Qual o país de origem da sua *FONT 5mãe*FONT 0?

98:Outra. ESPECIFICAR *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 55003 *ALPHA 360L20 *VAR "Date_C" *DUMMY
*DATE Q55003

*QUESTION 55103 *ALPHA 3126L5 *VAR "Duracao_C" *DUMMY
SECÇÃO C - Duração Min.
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********** Stopwatch 3 **********
*QUESTION 955003 *NUMBER 3131L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[3] = 0] *COPY Q955003 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[3] = 0] *COPY Q55103 [Q955003 - Q955002]
*PUT ISTOP[3] [3]

*****SECÇÃO D*****

*QUESTION 4001 *CODES 383L1 *VAR "D1"

*FONT 2CARTÃO 23*FONT 0
D1 
Nos últimos 12 meses, com que frequência colaborou em atividades para organizações de caridade e de voluntariado?
Utilize por favor este cartão.

1:Pelo menos uma vez por semana
2:Pelo menos uma vez por mês
3:Pelo menos uma vez em cada três meses
4:Pelo mesmo uma vez em cada seis meses
5:Ainda menos do que isso
6:Nunca
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*PAGE

Gostava agora de lhe fazer algumas perguntas sobre o modo como se sente consigo próprio(a) e com a sua vida

*QUESTION 4002 *CODES 384L1 *VAR "D2"
*FONT 2
CARTÃO 24
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D2 Sou sempre otimista em relação ao meu futuro.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)
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*QUESTION 4003 *CODES 385L1 *VAR "D3"
*FONT 2
CARTÃO 24
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D3 De um modo geral, tenho sentimentos muito positivos a meu respeito.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4004 *CODES 386L1 *VAR "D4"
*FONT 2
CARTÃO 24
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D4 Por vezes sinto-me um(a) falhado(a).
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 94005 
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Vou agora ler-lhe algumas frases sobre a forma como se pode ter sentido  durante a última semana.

*QUESTION 4005 *CODES 387L1 *VAR "D5"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D5 ...sentir-se deprimido(a)?
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*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4006 *CODES 388L1 *VAR "D6"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D6 ...sentir que tudo o que fez foi com esforço?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4007 *CODES 389L1 *VAR "D7"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D7 ...o seu sono ser agitado?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4008 *CODES 390L1 *VAR "D8"
*FONT 2
CARTÃO 25
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*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D8 ...sentir-se feliz?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4009 *CODES 391L1 *VAR "D9"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D9 ...sentir-se só?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4010 *CODES 392L1 *VAR "D10"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D10 ...sentir-se satisfeito(a) com a sua vida?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)
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*QUESTION 4011 *CODES 393L1 *VAR "D11"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D11 ...sentir-se triste?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4012 *CODES 394L1 *VAR "D12"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…
*FONT 3
D12 ...sentir-se em baixo?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 94013
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 0
E diga-me com que frequência lhe aconteceu durante a última semana

*QUESTION 4013 *CODES 395L1 *VAR "D13"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 3
D13 ...sentir-se cheio(a) de energia?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
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4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4014 *CODES 396L1 *VAR "D14"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 3
D14 ...sentir-se ansioso(a)?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4015 *CODES 397L1 *VAR "D15"
*FONT 2
CARTÃO 25
*FONT 3
D15 ...sentir-se calmo(a) e tranquilo(a)?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
1:Nunca ou quase nunca
2:Algumas vezes
3:A maior parte das vezes
4:Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4016 *CODES 398L1 *VAR "D16"
*FONT 2
CARTÃO 26
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D16 Sinto que sou livre de decidir por mim próprio(a) como viver a minha vida.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
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5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4017 *CODES 399L1 *VAR "D17"
*FONT 2
CARTÃO 26
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D17 No meu dia-a-dia, tenho muito poucas oportunidades para mostrar do que realmente sou capaz.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4018 *CODES 400L1 *VAR "D18"
*FONT 2
CARTÃO 26
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D18 A maior parte dos dias sinto-me realizado(a) com o que faço.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4019 *CODES 401L1 *VAR "D19"
*FONT 2
CARTÃO 26
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D19 Quando as coisas me correm mal, normalmente preciso de muito tempo para voltar ao normal
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*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4020 *CODES 402L1 *VAR "D20"
*FONT 2
CARTÃO 27
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga, por favor, em que medida …
*FONT 3
D20 …aprende coisas novas na sua vida.
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:Sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4021 *CODES 403L1 *VAR "D21"
*FONT 2
CARTÃO 27
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga, por favor, em que medida …
*FONT 3
D21 …sente que as pessoas da sua área de residência se ajudam umas às outras?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:Sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
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**9:(NR)

*QUESTION 4022 *CODES 404L1 *VAR "D22"
*FONT 2
CARTÃO 27
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga, por favor, em que medida …
*FONT 3
D22 … sente que as pessoas o(a) tratam com respeito?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:Sempre
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4023 *CODES 405L1 *VAR "D23"
*FONT 2
CARTÃO 28
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D23 De uma forma geral sinto que o que faço na minha vida tem valor e vale a pena.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4024 *CODES 406L1 *VAR "D24"
*FONT 2
CARTÃO 28
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D24 Da forma como as coisas estão agora, sinto que é difícil ter esperança no futuro do mundo.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
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*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4025 *CODES 407L1 *VAR "D25"
*FONT 2
CARTÃO 28
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D25 Há muitas coisas que eu sinto que sei fazer bem.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4026 *CODES 408L1 *VAR "D26"
*FONT 2
CARTÃO 28
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D26 Para a maior parte das pessoas em Portugal a vida está a piorar em vez de melhorar.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4027 *CODES 409L1 *VAR "D27"
*FONT 2
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CARTÃO 28
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga por favor em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes frases.
*FONT 3
D27 Sinto-me próximo(a) das pessoas da minha área de residência.
*FONT 2
Nota: LER CADA FRASE E ASSINALAR
*FONT 0
1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4028 *CODES 410L2 *VAR "D28"
*FONT 2
CARTÃO 29
*FONT 0
D28
Em que medida arranja tempo para fazer as coisas que realmente quer fazer?
Utilize, por favor, este cartão em que 0 significa nada e 10 significa totalmente.

0:Nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4029 *CODES 412L2 *VAR "D29"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 29
*FONT 0
D29
Em que medida sente que as pessoas que lhe são próximas o (a) valorizam e respeitam?
Por favor, utilize o mesmo cartão.

0:Nada
1:
2:
3:
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4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4030 *CODES 414L2 *VAR "D30"
*FONT 2
CARTÃO 30
*FONT 0
D30
Em que medida acha fácil ou difícil lidar com os problemas importantes que surgem na sua vida?
Utilize, por favor, este cartão, em que o 0 significa “extremamente difícil” e o 10 significa “extremamente fácil”

0:Extremamente difícil
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente fácil
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*PAGE
*FONT 2
CARTÃO 31
*FONT 0
Utilize o CARTÃO 31 para responder às próximas três perguntas.

*QUESTION 4031 *CODES 416L2 *VAR "D31"
*FONT 2
CARTÃO 31
*FONT 0
De um modo geral, quanto tempo diria que está...
*FONT 3
D31 …interessado(a) naquilo que está a fazer?
*FONT 2
Nota: LER
*FONT 0
0:Nunca
1:
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2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4032 *CODES 418L2 *VAR "D32"
*FONT 2
CARTÃO 31
*FONT 0
De um modo geral, quanto tempo diria que está...
*FONT 3
D32 …absorvido(a) por aquilo que está a fazer?
*FONT 2
Nota: LER
*FONT 0
0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4033 *CODES 420L2 *VAR "D33"
*FONT 2
CARTÃO 31
*FONT 0
De um modo geral, quanto tempo diria que está...
*FONT 3
D33 …entusiasmado(a) com aquilo que está a fazer?
*FONT 2
Nota: LER
*FONT 0
0:Nunca
1:
2:
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3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4034 *CODES 422L2 *VAR "D34"
*FONT 2
CARTÃO 32
*FONT 0
D34 Num dia normal, com que frequência repara e aprecia aquilo que o(a) rodeia?

0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4035 *CODES 424L2 *VAR "D35"
*FONT 2
CARTÃO 33
*FONT 0
D35 Em que medida sente que tem um rumo para a sua vida?
Utilize, por favor, este cartão em que 0 significa nada e 10 significa totalmente

0:Nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Totalmente
77:(Recusa)
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88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4036 *CODES 426L1 *VAR "D36"
*FONT 2
CARTÃO 34
*FONT 0
D36 Em que medida acha que recebe apoio e ajuda das pessoas que lhe são próximas quando precisa?
Utilize, por favor, este cartão em que 0 significa nada e 6 significa totalmente.

0:Nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:Totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4037 *CODES 427L1 *VAR "D37"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 34
*FONT 0
D37 E em que medida acha que dá apoio e ajuda às pessoas que lhe são próximas quando elas precisam?

0:Nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:Totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
**9:(NR)

*QUESTION 4038 *CODES 428L2 *VAR "D38"
*FONT 2
CARTÃO 35
*FONT 0
D38 De uma forma geral, umas pessoas estão no topo da nossa sociedade e outras estão na base.
Este cartão representa uma escala que vai desde o topo até à base.
Em que ponto da escala acha que se encontra atualmente?

10:Topo da nossa sociedade
09:
08:
07:
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06:
05:
04:
03:
02:
01:
00:Base da nossa sociedade
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 4039 *CODES 430L2 *VAR "D39"
*FONT 2
CARTÃO 36
*FONT 0
D39
Utilizando este cartão, indique por favor quantos dias ao longo dos últimos 7 esteve fisicamente ativo, de forma 
contínua, durante 20 minutos ou mais.
*FONT 2
Nota: ENTREVISTADOR: Incluir, se mencionadas, actividades domésticas como limpeza e arrumação da casa ou 
jardinagem, desde que a sua duração tenha sido igual ou superior a 20 minutos.
*FONT 0
0:Nenhum dia
1:Um dia
2:Dois dias
3:Três dias
4:Quatro dias
5:Cinco dias
6:Seis dias
7:Sete dias
77:(Recusa)
88:(Não sabe)
**99:(Não responde)

*QUESTION 55004 *ALPHA 445L20 *VAR "Date_D" *DUMMY
*DATE Q55004

*QUESTION 55104 *ALPHA 3136L5 *VAR "Duracao_D" *DUMMY
SECÇÃO D - Duração Min.

********** Stopwatch 4 **********
*QUESTION 955004 *NUMBER 3141L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[4] = 0] *COPY Q955004 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[4] = 0] *COPY Q55104 [Q955004 - Q955003]
*PUT ISTOP[4] [4]

***** SECÇÃO E *****
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*PAGE
Gostaria agora de lhe colocar algumas questões sobre a democracia.
E depois gostaria de lhe perguntar sobre como a democracia está a funcionar em Portugal.
Mas, primeiro gostaria que pensasse na importância que alguns aspetos têm para a democracia em geral.
Para estas questões não há respostas certas ou erradas. Por isso, diga-me apenas aquilo que pensa.

*QUESTION 5001 *CODES 2474L2 *VAR "E1"
*FONT 2
CARTÃO 37
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que é importante para a democracia em geral …
*FONT 3
E1 ...que as eleições legislativas sejam livres e justas?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5002 *CODES 2476L2 *VAR "E2"
*FONT 2
CARTÃO 37
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que é importante para a democracia em geral …
*FONT 3
E2 ...que os eleitores conversem sobre política com as pessoas que conhecem antes de decidirem em quem votar?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
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10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5003 *CODES 2478L2 *VAR "E3"
*FONT 2
CARTÃO 37
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que é importante para a democracia em geral …
*FONT 3
E3 ...que os diferentes partidos políticos apresentem alternativas claras entre si?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5004 *CODES 2480L2 *VAR "E4"
*FONT 2
CARTÃO 37
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que é importante para a democracia em geral …
*FONT 3
E4 ...que os partidos da oposição sejam livres para criticar o governo?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
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88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5005 *CODES 2482L2 *VAR "E5"
*FONT 2
CARTÃO 37
*FONT 0
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que é importante para a democracia em geral …
*FONT 3
E5 ...que a comunicação social seja livre para criticar o governo?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5006 *CODES 2484L2 *VAR "E6"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E6 ...que a comunicação social dê aos cidadãos informação correta para avaliar o governo?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
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**99:(NR)

*QUESTION 5007 *CODES 2486L2 *VAR "E7"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E7 ...que os direitos das minorias sejam protegidos?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5008 *CODES 2488L2 *VAR "E8"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E8 ...que os cidadãos tenham a última palavra nos assuntos políticos mais importantes votando diretamente sobre eles 
em referendos?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
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88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5009 *CODES 2490L2 *VAR "E9"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E9 ...que os imigrantes só tenham o direito de votar nas eleições legislativas do país em que vivem depois de se 
tornarem cidadãos desse país.
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5010 *CODES 2492L2 *VAR "E10"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E10 ...que os tribunais tratem todas as pessoas da mesma maneira?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
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77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5011 *CODES 2494L2 *VAR "E11"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E11 ...que os tribunais possam impedir que o governo tome medidas para além dos seus poderes?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5012 *CODES 2496L2 *VAR "E12"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E12 ...que os partidos do governo sejam castigados nas eleições quando fazem um mau trabalho?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
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77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5013 *CODES 2498L2 *VAR "E13"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E13 ...que o governo proteja todos os cidadãos da pobreza?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5014 *CODES 2500L2 *VAR "E14"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E14 ...que o governo explique as suas decisões aos eleitores?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
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77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5015 *CODES 2502L2 *VAR "E15"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
Continuando a pensar *FONT 1em termos gerais*FONT 0, e não especificamente no caso de Portugal, diga-me em 
que medida acha que é importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0 …
*FONT 3
E15 ...que o governo tome medidas para reduzir as diferenças  nos níveis de rendimentos?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5016 *CODES 2504L2 *VAR "E16"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 37
*FONT 0
E em que medida acha importante para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0…
*FONT 3
E16 ...que os políticos tenham em conta as opiniões de outros governos Europeus antes de tomarem decisões?
*FONT 2
Nota: LER…
*FONT 0
0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
77:(Recusa)
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88:(NS)
**99:(NR)

*PAGE
Gostaria agora de lhe colocar mais algumas questões sobre os mesmos assuntos, mas desta vez o que interessa é a sua 
opinião como funciona atualmente a democracia em Portugal 
Também para estas questões não há respostas certas ou erradas. Por isso, diga-me apenas aquilo que pensa.

*QUESTION 5017 *CODES 2506L2 *VAR "E17"
*FONT 2
CARTÃO 38
*FONT 0
Usando este cartão, diga por favor em que medida acha que as seguintes afirmações se aplicam a Portugal.
0 significa que acha que a frase não se aplica nada e 10 significa que se aplica totalmente.
*FONT 3
E17 Em Portugal, as eleições legislativas são livres e justas.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5018 *CODES 2508L2 *VAR "E18"
*FONT 2
CARTÃO 38
*FONT 0
Usando este cartão, diga por favor em que medida acha que as seguintes afirmações se aplicam a Portugal.
0 significa que acha que a frase não se aplica nada e 10 significa que se aplica totalmente.
*FONT 3
E18 Em Portugal, os eleitores conversam sobre política com as pessoas que conhecem antes de decidirem em quem 
votar.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
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5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5019 *CODES 2510L2 *VAR "E19"
*FONT 2
CARTÃO 38
*FONT 0
Usando este cartão, diga por favor em que medida acha que as seguintes afirmações se aplicam a Portugal.
0 significa que acha que a frase não se aplica nada e 10 significa que se aplica totalmente.
*FONT 3
E19 Em Portugal, os diferentes partidos políticos apresentam alternativas claras entre si.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5020 *CODES 2512L2 *VAR "E20"
*FONT 2
CARTÃO 38
*FONT 0
Usando este cartão, diga por favor em que medida acha que as seguintes afirmações se aplicam a Portugal.
0 significa que acha que a frase não se aplica nada e 10 significa que se aplica totalmente.
*FONT 3
E20 Em Portugal, os partidos da oposição são livres para criticar o governo.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
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5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5021 *CODES 2514L2 *VAR "E21"
*FONT 2
CARTÃO 38
*FONT 0
Usando este cartão, diga por favor em que medida acha que as seguintes afirmações se aplicam a Portugal.
0 significa que acha que a frase não se aplica nada e 10 significa que se aplica totalmente.
*FONT 3
E21 Em Portugal, a comunicação social é livre para criticar o governo.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5022 *CODES 2516L2 *VAR "E22"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E22 Em Portugal, a comunicação social dá aos cidadãos informação correcta para avaliar o governo
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
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5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5023 *CODES 2518L2 *VAR "E23"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E23 Em Portugal, os direitos das minorias são protegidos
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5024 *CODES 2520L2 *VAR "E24"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E24 Em Portugal, os cidadãos têm a última palavra nos assuntos políticos mais importantes votando diretamente sobre 
eles em referendos
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
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4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5025 *CODES 2522L2 *VAR "E25"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E25 Em Portugal,os tribunais tratam todas as pessoas da mesma maneira
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5026 *CODES 2524L2 *VAR "E26"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E26 Em Portugal, os partidos do governo que fazem um mau trabalho são castigados nas eleições.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
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3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5027 *CODES 2526L2 *VAR "E27"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E27 Em Portugal,  o governo proteje todos os cidadãos da pobreza.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5028 *CODES 2528L2 *VAR "E28"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E28 Em Portugal, o governo explica as suas decisões aos eleitores.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
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3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5029 *CODES 2530L2 *VAR "E29"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
Usando o mesmo cartão, diga-me, por favor, em que medida acha que cada um das seguintes afirmações se aplica a 
Portugal.
*FONT 3
E29 Em Portugal,  o governo toma medidas para reduzir as diferenças nos níveis de rendimento.
*FONT 2
Nota: LER UMA A UMA E REGISTAR CADA RESPOSTA
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5030 *CODES 2532L2 *VAR "E30"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 38
*FONT 0
E em que medida acha que a seguinte afirmação se aplica a Portugal?
*FONT 3
E30 Em Portugal,os políticos têm em conta as opiniões de outros governos Europeus antes de tomarem decisões.
*FONT 0
0:Não se aplica nada
1:
2:
3:
4:
5:
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6:
7:
8:
9:
10:Aplica-se totalmente
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*PAGE
*FONT 2
CARTÃO 39
*FONT 0
Nas questões seguintes, vou primeiro pedir-lhe para escolher uma de duas opções.
Depois vou perguntar-lhe em que medida considera importante a sua opção para a democracia *FONT 1em 
geral*FONT 0.
Por fim, vou perguntar-lhe o que pensa sobre esse assunto em *FONT 1Portugal atualmente*FONT 0.
Também para estas questões não há respostas certas ou erradas. Por isso, diga-me apenas aquilo que pensa.

*QUESTION 5031 *CODES 2534L1 *VAR "E31"
E31
Há opiniões diferentes sobre se numa democracia todas as pessoas devem ou não ter liberdade para exprimir 
abertamente as suas opiniões políticas, mesmo que sejam extremistas.
Qual das afirmações neste cartão descreve aquilo que acha ser melhor para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0?
*FONT 2
Nota: ENTREVISTADOR: ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA.
SE O INQUIRIDO NÃO OPTAR EXPRESSAMENTE PELOS CÓDIGOS DE RESPOSTA 1, 2 OU 8, INSISTIR 
UMA VEZ:
*FONT 0
“POR FAVOR TENTE DIZER-ME QUAL DAS RESPOSTAS DO CARTÃO CORRESPONDE MELHOR À SUA 
OPINIÃO”.

1:Todas as pessoas devem ser livres para exprimir abertamente as suas opiniões políticas, mesmo que sejam 
extremistas
2:As pessoas que têm opiniões políticas extremistas devem ser impedidas de as exprimir abertamente
5:(Depende das circunstâncias)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)
**9:(Não responde)

*QUESTION 5032 *CODES 2535L2 *VAR "E32" *IF [Q5031,1]
*FONT 2
CARTÃO 40
*FONT 0
E32 
Em que medida acha importante para a democracia em geral que todas as pessoas sejam livres para exprimir as suas 
opiniões políticas, mesmo que estas sejam extremistas.
Utilize por favor este cartão.

0:Nada importante para a democracia em geral
1:
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2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5033 *CODES 2537L2 *VAR "E33" *IF [Q5031,1,5,7,8]
*FONT 2
CARTÃO 41
*FONT 0
E33 
Com este cartão, diga em que medida acha que em Portugal atualmente todas as pessoas são livres para exprimir as 
suas opiniões políticas, mesmo que estas sejam extremistas.

0:Nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Totalmente
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5034 *CODES 2539L2 *VAR "E34" *IF [Q5031,2]
*FONT 2
CARTÃO 40
*FONT 0
E34
Em que medida considera importante, para a democracia em geral, que as pessoas que têm opiniões políticas 
extremistas sejam impedidas de as exprimir?
Utilize por favor este cartão.

0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
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4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5035 *CODES 2541L2 *VAR "E35" *IF [Q5031,2]
*FONT 2
CARTÃO 41
*FONT 0
E35 
Com este cartão, diga em que medida acha que em Portugal, atualmente, as pessoas que têm ideias políticas 
extremistas são impedidas de as exprimir abertamente.

0:Nada
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Totalmente
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5036 *CODES 2543L1 *VAR "E36"
*FONT 2
CARTÃO 42
*FONT 0
E36 
Por vezes o governo discorda daquilo que a maioria das pessoas acha que é melhor para o país.
Qual das afirmações neste cartão descreve aquilo que acha ser melhor para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0?
*FONT 2
Nota: ENTREVISTADOR: ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA.
SE O INQUIRIDO NÃO OPTAR EXPRESSAMENTE PELOS CÓDIGOS DE RESPOSTA 1, 2 OU 8, INSISTIR 
UMA VEZ:
*FONT 0
“POR FAVOR TENTE DIZER-ME QUAL DAS RESPOSTAS DO CARTÃO CORRESPONDE MELHOR À SUA 
OPINIÃO”.
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1:O governo deve *FONT 1alterar*FONT 0 as políticas que planeou para responder ao que a maioria das pessoas 
pensa.
2:O governo deve *FONT 1manter inalteradas*FONT 0 as políticas que planeou, independentemente do que a maioria 
das pessoas pensa.
5:(Depende das circunstâncias)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)
**9:(Não responde)

*QUESTION 5037 *CODES 2544L2 *VAR "E37" *IF [Q5036,1]
*FONT 2
CARTÃO 43
*FONT 0
E37 
Em que medida acha importante, para a democracia em geral, que o governo altere as políticas que planeou para 
responder ao que a maioria das pessoas pensa.
Utilize por favor este cartão.

0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5038 *CODES 2546L2 *VAR "E38" *IF [Q5036,1,5,7,8]
*FONT 2
CARTÃO 44
*FONT 0
E38 
E com que frequência acha que em *FONT 1Portugal, actualmente*FONT 0, o governo altera as políticas que planeou 
para responder ao que a maioria das pessoas pensa?

0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
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8:
9:
10:Sempre
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5039 *CODES 2548L2 *VAR "E39" *IF [Q5036,2]
*FONT 2
CARTÃO 43
*FONT 0
E39
Em que medida acha importante, para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0, que o governo *FONT 1mantenha 
inalteradas*FONT 0 as políticas que planeou independentemente daquilo que a maioria das pessoas pensa.

0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5040 *CODES 2550L2 *VAR "E40" *IF [Q5036,2]
*FONT 2
CARTÃO 44
*FONT 0
E40 
E com que frequência acha que em Portugal, actualmente, o governo mantêm inalteradas as políticas que planeou 
independentemente daquilo que a maioria das pessoas pensa?

0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
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** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5041 *CODES 2552L1 *VAR "E41"
*FONT 2
CARTÃO 45
*FONT 0
E41 
Há países em que o governo é formado por um só partido, e há outros em que o governo é formado por dois ou mais 
partidos em coligação.
Qual das afirmações neste cartão descreve aquilo que acha ser melhor para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0?
*FONT 2
Nota: ENTREVISTADOR: ASSINALAR APENAS UMA RESPOSTA.
SE O INQUIRIDO NÃO OPTAR EXPRESSAMENTE PELOS CÓDIGOS DE RESPOSTA 1, 2 OU 8, INSISTIR 
UMA VEZ:
*FONT 0
“POR FAVOR TENTE DIZER-ME QUAL DAS RESPOSTAS DO CARTÃO CORRESPONDE MELHOR À SUA 
OPINIÃO”.

1:O governo ser formado por um só partido.
2:O governo ser formado por dois ou mais partidos em coligação
5:(Depende das circunstâncias)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)
**9:(Não responde)

*QUESTION 5042 *CODES 2553L2 *VAR "E42" *IF [Q5041,1]
*FONT 2
CARTÃO 46
*FONT 0
E42 
Em que medida acha importante, para a democracia *FONT 1em geral*FONT 0, que o governo seja formado por um 
só partido.
Utilize por favor este cartão

0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
** 66:(Não aplicável)
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77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5043 *CODES 2555L2 *VAR "E43" *IF [Q5041,1]
*FONT 2
CARTÃO 47
*FONT 0
E43 
E agora a última pergunta sobre este assunto.
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência acha que os governos em Portugal são formados por 
um só partido.

0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5044 *CODES 2557L2 *VAR "E44" *IF [Q5041,2]
*FONT 2
CARTÃO 46
*FONT 0
E44
Em que medida acha importante, para a democracia em geral, que o governo seja formado por dois ou mais partidos 
em coligação?
Utilize por favor este cartão

0:Nada importante para a democracia em geral
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Extremamente importante para a democracia em geral
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
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88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 5045 *CODES 2559L2 *VAR "E45" *IF [Q5041,2,5,7,8]
Uma última pergunta sobre este assunto.
*FONT 2
CARTÃO 47
*FONT 0
E45 
E com que frequência acha que, os governos em Portugal são formados por dois ou mais partidos em coligação.

0:Nunca
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:Sempre
** 66:(Não aplicável)
77:(Recusa)
88:(NS)
**99:(NR)

*QUESTION 55005 *ALPHA 2454L20 *VAR "Date_E" *DUMMY
*DATE Q55005

*QUESTION 55105 *ALPHA 3156L5 *VAR "Duracao_E" *DUMMY
SECÇÃO E - Duração Min.

********** Stopwatch 6 **********
*QUESTION 955005 *NUMBER 3161L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[6] = 0] *COPY Q955005 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[6] = 0] *COPY Q55105 [Q955005 - Q955004]
*PUT ISTOP[6] [6]

*****SECÇÃO F*****

*QUESTION 996001 

GOSTARIA DE LHE FAZER ALGUMAS PERGUNTAS SOBRE SI E AS OUTRAS PESSOAS DO SEU 
AGREGADO DOMÉSTICO
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*QUESTION 6001 *NUMBER 468L2 *RANGE [1 TO 15] *BUT 77 "(Recusa)" *BUT 88 "(Não sabe)" *VAR "F1"

F1: Contando consigo, quantas pessoas – incluindo crianças – fazem habitualmente parte do seu agregado doméstico?

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*PAGE

*FONT 2
RECOLHER INFORMAÇÃO SOBRE O INQUIRIDO (F2 E F3) E DE SEGUIDA INFORMAÇÃO SOBRE OS 
OUTROS MEMBROS DO GRUPO DOMÉSTICO (F2 A F4), EM ORDEM DECRESCENTE DE IDADE (COMECE 
PELO MAIS VELHO E ASSIM SUCESSIVAMENTE)
*FONT 0

*QUESTION 996003 *NUMBER 470L2 *DUMMY *VAR "ANOS"
F3. IDADE (ANOS) RESPONDENTE

*QUESTION 996004 *CODES 472L88 *MULTI *DUMMY

1:Marido\mulher\companheiro(a)
2:Filho\filha (incluindo enteados\ adoptados, crianças acolhidas, filhos do companheiro(a))
3:Pai-Mãe\Sogro-Sogra\Madrasta-Padrasto\Pais do companheiro(a)
4:Irmão\irmã, incluindo meios-irmãos, adoptados, irmãos ou irmãs de acolhimento
5:Outros familiares
6:Outros não-familiares
88:(Não sabe)

*** 15 ANOS - 1995 APENAS PARA O ENTREVISTADO
*QUESTION 966003 
*TEXTVARS txSEXO, txF2
*VARS NPESS, txIDA[12], ISEXO[12]
*PUT NPESS [2]
*REPEAT 12 *FIELD 560L84
*IF [?R > Q6001] *END
*REPNUM 1  *PUT txF2 "CODIFIQUE O SEXO DO(A) ENTREVISTADO"
*REPNUM 2  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 3  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 4  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 5  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 6  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 7  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 8  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 9  *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 10 *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 11 *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"
*REPNUM 12 *PUT txF2 "Qual o sexo dessa pessoa?"

*IF [?R > 2] *PUT NPESS [?R - 1]
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*QUESTION 996002  *IF [?R > 1]

Por ordem decrescente de idades, ou seja, do mais velho para o mais novo, falaremos então da próxima pessoa do seu 
lar.

*QUESTION 6002 *CODES 1L1 *VAR "F2SEXO" *SAVE ISEXO[?R]

F2: *? txF2

1:Masculino
2:Feminino

*IF [?R = 1 & Q6002,1] *PUT txSEXO "o sr."
*IF [?R = 1 & Q6002,2] *PUT txSEXO "a sra."

*IF [?R > 1 & Q6002,1] *PUT txSEXO "ele"
*IF [?R > 1 & Q6002,2] *PUT txSEXO "ela"

***QUESTION 6003 *NUMBER 2L4 *RANGE [1900 TO 2012] *BUT 7777 "Recusa" *BUT 8888 "Não Sabe" 
*VAR "F3" *SAVE txIDA[?R]
**ALTERADO A 02-JANEIRO-2013
*QUESTION 6003 *NUMBER 2L4 *RANGE [1900 TO 2013] *BUT 7777 "Recusa" *BUT 8888 "Não Sabe" *VAR 
"F3" *SAVE txIDA[?R]

F3: E em que ano é que *? txSEXO nasceu?

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*IF [?R = 1] *INCLUDE Q996003 [2013 - Q6003]
*IF [?R = 1 & Q6003 >= 7777] *INCLUDE Q996003 [99]

***QUESTION 976003  *IF [?R = 1 & ((Q996003 <= 29 & Q5044,2) \ (Q996003 >= 30 & Q996003 < 99 & 
Q5044,1))]
***FONT 2ATENÇÃO! IDADE INCOERENTE COM RESPOSTA NA E44!*FONT 0
**
***IF [?R = 1 & ((Q996003 <= 29 & Q5044,2) \ (Q996003 >= 30 & Q996003 < 99 & Q5044,1))] *BACK 6003
**
**
***QUESTION 956003  *IF [?R = 1 & Q996003 < 15]
***FONT 2ATENÇÃO! IDADE ENTREVISTADO MENOR QUE 15!*FONT 0
**
***IF [?R = 1 &  Q996003 < 15] *BACK 6003

*QUESTION 986003  *IF [?R > 2 & txIDA[?R] < txIDA[NPESS] & txIDA[?R] < 7777 & txIDA[NPESS] < 7777]

*FONT 2ATENÇÃO! A INFORMAÇÃO DEVE SER REGISTADA DA PESSOA MAIS VELHA PARA A MAIS 
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NOVA.

NESTE MOMENTO ESTÁ-SE A REFERIR A UMA PESSOA MAIS VELHA QUE A ANTERIOR! *FONT 0

*IF [?R > 2 & txIDA[?R] < txIDA[NPESS] & txIDA[?R] < 7777 & txIDA[NPESS] < 7777] *BACK 6003

*QUESTION 6004 *CODES 6L2 *IF [?R > 1] *CONTROL Q996004 N *VAR "F4"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 48*FONT 0

F4: De acordo com este cartão, qual a relação familiar que essa pessoa tem consigo\o que é que essa pessoa lhe é?

1:Marido\mulher\companheiro(a)
2:Filho\filha (incluindo enteados\ adoptados, crianças acolhidas, filhos do companheiro(a)) *NOCON
3:Pai-Mãe\Sogro-Sogra\Madrasta-Padrasto\Pais do companheiro(a) *NOCON
4:Irmão\irmã, incluindo meios-irmãos, adoptados, irmãos ou irmãs de acolhimento *NOCON
5:Outros familiares *NOCON
6:Outros não-familiares *NOCON
77:Recusa
88:(Não sabe) *NOCON

*INCLUDE Q996004 Q6004

*ENDREP

**F5
**F5: ENTREVISTADOR: CODIFICAR DE ACORDO COM A GRELHA
**SE O inquirido vive com o cônjuge\companheiro(a) (código 01 na pergunta F4) - PERGUNTAR F6
**SE Não vive com cônjuge\companheiro(a) - IR PARA F7

*QUESTION 6005 *CODES 644L1 *DUMMY *VAR "F5"

1:O inquirido vive com o cônjuge\companheiro(a) (código 01 na pergunta F4)
2:Não vive com cônjuge\companheiro(a)

*IF [Q996004,1] *INCLUDE Q6005 [1]
*IF [#Q996004,1] *INCLUDE Q6005 [2]

**TESTE SCRIPT - SALTO PARA SECÇÃO H, DEPOIS DE TER O SEXO RESPONDIDO

*IF [Q880003,8] *GOTO 999001

**F6
**SE CODIGO 1 OU 2 - PERGUNTAR F7
**SE CODIGO 3 OU 66 - IR PARA F8
**SE CODIGO 5,6,77 OU 88 - PERGUNTAR F7

*QUESTION 6006 *CODES 645L2 *VAR "F6" *IF [Q6005,1]
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F6: 
Disse-me que vive com o seu cônjuge\companheiro(a). 
Diga-me, por favor, qual das seguintes situações se aplica melhor ao seu estado civil legal?

*FONT 2CARTÃO 49*FONT 0

1:Casado(a) 
3:União de facto há menos de dois anos
4:União de facto há dois anos ou mais
5:Separação legal
6:Divorciado(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 6007 *CODES 647L1 *VAR "F7" *IF [Q6005,2 \ Q6006,1,5,6,77,88]
F7: 
Só para confirmar, já viveu com alguém sem ser casado(a) com ele\ela?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6008 *CODES 648L1 *VAR "F8"
F8: 
Só para confirmar, alguma vez se divorciou?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

**F9
**F9: ENTREVISTADOR: CODIFIQUE
**SE O inquirido vive com o cônjuge\companheiro(a) (código 01 na pergunta F5) - CODIFICAR EM F10
**SE Não vive - IR PARA F11

*QUESTION 6009 *CODES 649L1 *DUMMY *VAR "F9"
F9: 

1: O inquirido vive com o cônjuge\companheiro(a) (código 01 na pergunta F5)
2: Não vive

*IF [Q6005,1] *INCLUDE Q6009 [1]
*IF [#Q6005,1] *INCLUDE Q6009 [2]

**F10
**F10: ENTREVISTADOR: CODIFIQUE
**SE O inquirido coabita (código 03 na pergunta F6) - PERGUNTAR F11
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**SE Não coabita - IR PARA F12

*QUESTION 6010 *CODES 650L1 *DUMMY *VAR "F10" *IF [Q6009,1]
F10:

1: O inquirido coabita (código 03 na pergunta F6)
2: Não coabita

*IF [Q6006,3-4] *INCLUDE Q6010 [1]
*IF [#Q6006,3-4] *INCLUDE Q6010 [2]

**F11
**PERGUNTAR CASO NÃO VIVA COM O CONJUGE\COMPANHEIRO(A) OU CASO COABITE

*QUESTION 6011 *CODES 651L2 *VAR "F11" *IF [Q6009,2 \ Q6010,1]

*FONT 2CARTÃO 50*FONT 0

F11. Quer viva ou não com alguém, qual das seguintes situações se aplica melhor ao seu estado civil legal actual? 

*FONT 2CODIFIQUE APENAS UM: CODIFICAR DOS QUE FOREM ASSINALADOS PELO INQUIRIDO O 
QUE APARECE PRIMEIRO NA ESCALA (DO INÍCIO PARA O FINAL)*FONT 0

 1:Casado(a)
 3:Separaçao legal
 4:Divorciado(a)
 5:Viúvo(a)
 6:Solteiro(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

**F12
**SE INQUIRIDO VIVE COM CRIANÇAS ATÉ AOS 18 ANOS (código 02 na F4)

*QUESTION 6012 *CODES 653L1 *DUMMY *VAR "F12"

F12: ENTREVISTADOR CONSULTAR GRELHA DO AGREGADO DOMÉSTICO E ASSINALAR

1:INQUIRIDO VIVE COM CRIANÇAS ATÉ AOS 18 ANOS (código 02 na F4) - PASSAR PARA A F13a
2:NÃO VIVE COM CRIANÇAS - PERGUNTAR A F13
9:(Não disponível) - PERGUNTAR A F13

*INCLUDE Q6012 [9]
*IF [Q996004,2] *INCLUDE Q6012 [1]
*IF [Q996004,1,3-6 & #Q996004,2] *INCLUDE Q6012 [2]
*IF [Q996004,88 & #Q6012,1-2] *INCLUDE Q6012 [9]

*QUESTION 6013 *CODES 654L1 *IF [Q6012,2,9] *VAR "F13"
F13: 
Alguma vez teve filhos seus, filhos adoptados ou crianças acolhidas ou filhos do(a) companheiro(a) a viver consigo?
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1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6014 *CODES 656L1 *VAR "F14"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 51*FONT 0

F14: Qual a frase que melhor descreve o sítio onde vive?

1:Uma grande cidade
2:Os subúrbios ou arredores de uma grande cidade
3:Uma vila ou uma pequena cidade
4:Uma aldeia
5:Uma quinta ou uma casa no campo
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*LIST "GRAU_ESC"
 1:Nenhum
 2:Ensino Básico 1 (4ª classe, instrução primária (3º ou 4º ano))
 3:Ensino Básico 2 (preparatório\5º e 6º anos \ 5ª ou 6ª classe, 1º ciclo dos liceus ou do ensino técnico comercial ou 
industrial)
 4:Cursos de educação e formação de tipo 1. Atribuição de "Diploma de qualificação profissional de nível 1"
 5:Ensino Básico 3 (certificado de conclusão de um dos seguintes graus de escolaridade: 9º ano; 5º ano dos liceus; 
escola comercial \ industrial; 2º ciclo dos liceus ou do ensino técnico comercial ou industrial)
 6:Cursos de educação e formação de tipo 2. Atribuição de "Diploma de qualificação profissional de nível 2" 
 7:Cursos de educação e formação de tipo 3 e 4. Atribuição de "Diploma de qualificação profissional de nível 2"
 8:Ensino Secundário - cursos científico-humanísticos(certificado de conclusão de um dos seguintes graus de 
escolaridade: 12º ano; 7º ano dos liceus; propedêutico; serviço cívico)
 9:Ensino secundário - cursos tecnológicos, cursos artísticos especializados (artes visuais e audiovisuais, dança, 
música), cursos profissionais. Cursos de educação e formação de tipo 5, 6 e 7. Atribuição de "Diploma de Qualificação 
Profissional de Nível 3"
10:Cursos de especialização tecnológica. Atribuição de "Diploma de Especialização Tecnológica"
11:Ensino superior politécnico: bacharelato de 3 anos (magistério primário, serviço social, regente agrícola); Antigos 
cursos médios
12:Ensino superior politécnico: licenciaturas de 3-4 anos curriculares; licenciatura complemento de formação
13:Ensino superior universitário: licenciaturas de 3-4 anos curriculares; licenciatura bietápica de 4 anos
14:Pós-graduação: especialização pós-licenciatura sem atribuição de grau académico, MBA
15:Ensino superior universitário: licenciatura com mais de 4 anos curriculares; licenciatura bietápica de 5 anos
16:Mestrado (inclui Mestrado Integrado)
17:Doutoramento

**F15
**SE O ENTREVISTADO RESPONDER “NENHUMA DAS ANTERIORES". - Por favor, descreva 
pormenorizadamente o nível de escolaridade que atingiu.

*QUESTION 6015 *CODES 657L2 *VAR "F15"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 52*FONT 0
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F15: Qual o grau de escolaridade mais elevado que completou? Se nenhuma das descrições apresentadas no cartão 
corresponder ao seu caso, por favor, descreva pormenorizadamente o nível de escolaridade que atingiu.

*FONT 2NOTA AO ENTREVISTADOR:*FONT 0 Considera-se que foi completado um grau de escolaridade 
quando:
*FONT 3
 - Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído
 - Apesar de não ter sido passado nenhum certificado um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade
 - Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de presença
*FONT 0

*USELIST "GRAU_ESC"
55:Nenhuma dos anteriores *FONT 2Por favor, descreva pormenorizadamente o nível de escolaridade que 
atingiu*FONT 0 *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 996015 *CODES 659L1 *DUMMY *VAR "INST_REV"

SÓ PARA REVISÃO\CODIFICAÇÃO\INFORMÁTICA

0:Not completed primary (compulsory) education
1:Primary education or First stage of basic education
2:Lower secondary or Second stage of basic education
3:Upper secondary education
4:Post secondary, non-tertiary education
5:First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification)
6:Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)

*QUESTION 6016 *NUMBER 660L2 *MAX [Q996003 - 5] *BUT 77 "(Recusa)" *BUT 88 "(Não sabe)" *VAR 
"F16"
F16: 
Quantos anos completos de escolaridade terminou? 

ESCREVER O NÚMERO: 

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*QUESTION 996016 *CODES 662L1 *DUMMY
ERRO F15-F16

1:Incoerente
2:Coerente

*INCLUDE Q996016 [2]
***IF [Q6006,1 & Q60016 > 15] *INCLUDE Q996016 [1]
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***IF [Q6006,2 & Q60016 < 4] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,3 & Q60016 < 6] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,4 & Q60016 < 9] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,5,6 & Q60016 < 12] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,7 & Q60016 < 13] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,8,9 & Q60016 < 13] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,10 & Q60016 < 18] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,11 & Q60016 < 17] *INCLUDE Q996016 [1]
***IF [Q6006,12 & Q60016 < 21] *INCLUDE Q996016 [1]

*QUESTION 986016  *IF [Q996016,1]
*FONT 2ATENÇÃO! ANOS DE ESCOLARIDADE (F16) INCOERENTE COM INSTRUÇÃO (F15)*FONT 0

*IF [Q996016,1] *BACK 6016

*LIST "SIT_OCUP"
 1:A fazer *FONT 2trabalho pago*FONT 0 (ou temporariamente ausente), (por conta de outrem, conta própria, no 
negócio da família)
 2:A *FONT 2estudar*FONT 0  mesmo se de férias (sem ser remunerado)
 3:*FONT 2Desempregado*FONT 0  à procura de emprego
 4:*FONT 2Desempregado*FONT 0 , à espera de emprego, mas *FONT 2 não*FONT 0  à procura de emprego
 5:Em situação de *FONT 2doença ou incapacidade*FONT 0 \invalidez permanente
 6:Na *FONT 2reforma*FONT 0 
 7:A fazer *FONT 2serviço cívico ou militar*FONT 0 
 8:A *FONT 2fazer trabalho doméstico, a cuidar de crianças ou de outras pessoas*FONT 0  (sem ser pago)
 9:Outra

*VARS CNTF17a
*QUESTION 601701 *CODES 663L88 *MULTI *VAR "F17a"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 53*FONT 0

F17a: Quais das seguintes situações se aplicam melhor ao que fez nos últimos 7 dias? 
Mais alguma?
*FONT 2APROFUNDAR até que o entrevistado diga mais nenhuma*FONT 0

*USELIST "SIT_OCUP"
77:Recusa *NMUL
88:Não sabe *NMUL

*COUNT CNTF17a Q601701

*QUESTION 601702 *CODES 751L1 *DUMMY *VAR "F17b"
F17b: ENTREVISTADOR ASSINALAR

1:Mais do que um assinalado na F17a
2:Apenas um assinalado na F17a

*IF [CNTF17a > 1] *INCLUDE Q601702 [1]
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*IF [CNTF17a = 1] *INCLUDE Q601702 [2]

*QUESTION 601703 *CODES 752L2 *CONTROL Q601701 W *IF [Q601702,1] *VAR "F17c"
*FONT 2MANTER CARTÃO 53*FONT 0

F17c: E qual das seguintes descrições melhor define a sua situação (nos últimos 7 dias)?

*FONT 2CODIFICAR SÓ UMA RESPOSTA*FONT 0

*USELIST "SIT_OCUP"
77:Recusa *NOCON
88:Não sabe *NOCON

*QUESTION 601704 *CODES 754L1 *VAR "F17d" *DUMMY
F17d: *FONT 1 ENTREVISTADOR: CODIFICAR A ACTIVIDADE PRINCIPAL *FONT 0

1:INQUIRIDO TEM TRABALHO REMUNERADO EM F17a (código 01 em F17a)
2:INQUIRIDO SEM TRABALHO REMUNERADO EM F17a  (códigos diferentes de 01 em F17a)
9:(Não disponível)

*IF [Q601701,1] *INCLUDE Q601704 [1]
*IF [Q601701,2-9] *INCLUDE Q601704 [2]
*IF [Q601701,77-88] *INCLUDE Q601704 [9]

*QUESTION 601705 *CODES 756L1 *DUMMY *VAR "F17e"

F17e: ENTREVISTADOR BASEIA-SE EM F17a E ASSINALA:

1:INQUIRIDO TEM TRABALHO REMUNERADO EM F17a (código 01 em F17a)
2:INQUIRIDO SEM TRABALHO REMUNERADO EM F17a (códigos diferentes de 01 em F17a)
9:Não disponível

*INCLUDE Q601705 [2]
*IF [Q601701,1] *INCLUDE Q601705 [1]
*IF [Q601701,77,88] *INCLUDE Q601705 [9]

**PERGUNTAR APENAS SE NÃO TIVER TRABALHO REMUNERADO NA F17a.
**OS QUE TÊM TRABALHO REMUNERADO, CÓDIGO 1,  PASSAR PARA F21.

*QUESTION 6018 *CODES 757L1 *IF [Q601705,2,9] *VAR "F18"
F18: Só para confirmar, nos últimos 7 dias realizou algum trabalho remunerado?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)
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*QUESTION 6019 *CODES 758L1 *IF [Q601705,2,9 & Q6018,2-8] *VAR "F19"
F19: Alguma vez teve um trabalho remunerado? 

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*IF [txIDA[1]<7777] *PUT txIDA[1] [txIDA[1]+10]
*IF [txIDA[1]=7777 \ txIDA[1]=8888] *PUT txIDA[1] [1950]

***QUESTION 6020 *NUMBER 759L4 *IF [Q601705,2,9 & Q6018,2-8 & Q6019,1] *RANGE [txIDA[1] TO 2012] 
*BUT 7777 "(Recusa)" *BUT 8888 "(Não sabe)" *VAR "F20"
**ALTERADO A 02-JANEIRO-2013
*QUESTION 6020 *NUMBER 759L4 *IF [Q601705,2,9 & Q6018,2-8 & Q6019,1] *RANGE [txIDA[1] TO 2013] 
*BUT 7777 "(Recusa)" *BUT 8888 "(Não sabe)" *VAR "F20"

F20: Em que ano teve o seu último trabalho remunerado?

ESCREVER O ANO

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*TEXTVARS txF21a
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF21a "sobre o actual emprego"
*IF [Q6019,1]             *PUT txF21a "acerca do último emprego"

*QUESTION 996021  *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1]

ENTREVISTADOR: Se o inquirido estiver a trabalhar (código 01 na F17a ou código 1 na F18), perguntar F21 a F34a 
sobre o actual emprego; 
               se não estiver a trabalhar actualmente mas tenha trabalhado no passado (código 1 na F19), perguntar F21 a 
F34a acerca do último emprego

de acordo com as respostas anteriores perguntar ... *FONT 1 *? txF21a *FONT 0

ENTREVISTADOR: Se o inquirido tiver mais do que um trabalho, deve responder acerca do que lhe ocupa maior 
número de horas por semana. 
               Se tiver dois trabalhos que ocupam exactamente o mesmo tempo, deve responder acerca do que for melhor 
pago.

*TEXTVARS txF21
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*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF21 "é"
*IF [Q6019,1] *PUT txF21 "era"

*QUESTION 6021 *CODES 763L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F21"

F21: Na sua profissão principal *? txF21 ...

*FONT 2LER PAUSADAMENTE*FONT 0

1:Trabalhador por conta de outrem
2:Trabalhador por conta própria
3:Trabalhador no negócio ou empresa da família
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*TEXTVARS txF22
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF22 "tem"
*IF [Q6019,1] *PUT txF22 "tinha"

*QUESTION 6022 *NUMBER 764L5 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1 & Q6021,2] *BUT 77777 "(Recusa)" 
*BUT 88888 "(Não sabe)" *VAR "F22"
F22: Quantos empregados *? txF22?

ESCREVER o número de empregados:

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*TEXTVARS txF23
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF23 "tem"
*IF [Q6019,1] *PUT txF23 "teve"

*QUESTION 6023 *CODES 769L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1 & Q6021,1,3,7,8] *VAR "F23"
F23: O seu contrato *? txF21 ...

*FONT 2LER PAUSADAMENTE*FONT 0

1:um contrato de *FONT 2duração ilimitada*FONT 0 (permanente)
2:um contrato de *FONT 2duração limitada *FONT 0(temporário)
3:ou, não *? txF23 contrato
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

**PERGUNTAR NO CASO DE TER CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO OU SE NÃO TIVER 
CONTRATO DE TRABALHO (códigos 2,3,7, 8 na F23)

*QUESTION 60231 *CODES 770L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1 & Q6021,1,3,7,8 & Q6023,2,3,7,8] *VAR 
"F23a"
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F23a: Quando o seu trabalho começou em que é que acha que o seu patrão estava a pensar:

1: ...num trabalho temporário ou a termo certo com duração inferior a 12 meses
2: ...num trabalho temporário ou a termo certo com duração igual ou superior a 12 meses
3: Ou num trabalho permanente?
4: (Outra) 
**6: (Não aplicável)
7: (Recusa)
8: (Não sabe)

*TEXTVARS txF24
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF24 "trabalham"
*IF [Q6019,1] *PUT txF24 "trabalhavam"

*QUESTION 6024 *CODES 771L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F24"

F24: Contando consigo, aproximadamente quantas pessoas *? txF24 no seu local de trabalho?

*FONT 2LER PAUSADAMENTE*FONT 0

1:...menos de 10
2:...10 a 24
3:...25 a 99
4:...100 a 499
5:Ou, 500 ou mais?
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*TEXTVARS txF25
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF25 "tem"
*IF [Q6019,1] *PUT txF25 "teve"

*QUESTION 6025 *CODES 772L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F25"

F25: No seu trabalho principal *? txF25 alguma responsabilidade de supervisão do trabalho de outras pessoas?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*TEXTVARS txF26
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF26 "É"
*IF [Q6019,1] *PUT txF26 "Era"

*QUESTION 6026 *NUMBER 773L5 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1 & Q6025,1] *MIN [1] *BUT 77777 
"(Recusa)" *BUT 88888 "(Não sabe)" *VAR "F26"
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F26: *? txF26 responsável pelo trabalho de quantas pessoas?

ESCREVER O NÚMERO APROXIMADO DE PESSOAS:

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*LIST "esc0_10a"
 0:Nenhuma influência
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:
 7:
 8:
 9:
10:Muito influência
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 996027  *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1]

*FONT 2CARTÃO 54*FONT 0

Para cada um dos seguintes aspectos do seu dia-a-dia no trabalho, diga por favor, numa escala de 0 a 10, em que 0 
significa que não tem influência nenhuma e 10 significa que tem muita influência, qual o grau de influência que tem 
sobre:

*QUESTION 6027 *CODES 778L2 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F27"
*FONT 2CARTÃO 54*FONT 0

F27. A organização do seu dia-a-dia de trabalho

*USELIST "esc0_10a"

*TEXTVARS txF28
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF28 "trabalha"
*IF [Q6019,1] *PUT txF28 "trabalhava"

*QUESTION 6028 *CODES 780L2 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F28"
*FONT 2CARTÃO 54*FONT 0

F28. As decisões relativas à actividade da organização onde *? txF28

*USELIST "esc0_10a"
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*TEXTVARS txF29
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF29 "é"
*IF [Q6019,1] *PUT txF29 "era"

*QUESTION 6029 *NUMBER 784L3 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *RANGE [1 TO 45] *BUT 777 
"(Recusa)" *BUT 888 "(Não sabe)" *VAR "F29"

F29: Qual *? txF29 o número base de horas contratadas por semana (no seu trabalho principal), sem contar com horas 
extraordinárias remuneradas ou não remuneradas?

NÚMERO DE HORAS:

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*TEXTVARS txF30
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF30 "trabalha"
*IF [Q6019,1] *PUT txF30 "trabalhava"

*QUESTION 6030 *NUMBER 787L3 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *RANGE [1 TO 168] *BUT 777 
"(Recusa)" *BUT 888 "(Não sabe)" *VAR "F30"

F30: E, independentemente das horas contratadas, quantas horas *? txF30 em média por semana no seu trabalho 
principal? 
Inclua horas extraordinárias remuneradas e não remuneradas.

NÚMERO DE HORAS:

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*TEXTVARS txF31_1, txF31_2
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF31_1 "é" *PUT txF31_2 "trabalha"
*IF [Q6019,1] *PUT txF31_1 "era" *PUT txF31_2 "trabalhava"

*QUESTION 6031 *CODES 790L3 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F31"

F31: Qual *? txF31_1 a actividade principal da empresa\organização em que *? txF31_2?

*FONT 2DESCREVER DETALHADAMENTE*FONT 0

 98:ESCREVER *OPEN
777:Recusa
888:Não sabe

*QUESTION 6032 *CODES 793L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F32"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 55*FONT 0
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F32: A organização para que trabalha\trabalhou pertence a qual dos seguintes tipos?

1:Governo central ou local
2:Outro sector de administração pública (como a educação ou a saúde) 
3:Uma empresa do Estado
4:Empresa do sector privado
5:Por conta própria
6:Outra
7:Recusa
8:Não sabe

*TEXTVARS txF33
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF33 "é"
*IF [Q6019,1] *PUT txF33 "era"

*QUESTION 6033 *CODES 794L5 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F33"

F33: Qual *? txF33 a designação da sua profissão principal?

*FONT 2DESCREVER DETALHADAMENTE*FONT 0

   98:ESCREVER *OPEN
77777:Recusa
88888:Não sabe

*TEXTVARS txF34
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF34 "faz"
*IF [Q6019,1] *PUT txF34 "fazia"

*QUESTION 6034 *CODES 799L2 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F34"

F34: Na sua profissão principal o que é que *? txF34 a maior parte do tempo?

*FONT 2DESCREVER DETALHADAMENTE *FONT 0

98:ESCREVER *OPEN

*TEXTVARS txF34A
*IF [Q601701,1 \ Q6018,1] *PUT txF34A "são"
*IF [Q6019,1] *PUT txF34A "eram"

*QUESTION 603401 *CODES 801L2 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F34A"

F34a: Que formação ou qualificações *? txF34A necessárias para o exercício da sua profissão?

*FONT 2DESCREVER DETALHADAMENTE*FONT 0

98:ESCREVER *OPEN
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*QUESTION 6035 *CODES 805L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F35"

F35: Nos últimos 10 anos teve algum trabalho remunerado fora de Portugal, durante 6 meses ou mais? 

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 603501 *CODES 3342L1 *IF [Q601701,1 \ Q6018,1 \ Q6019,1] *VAR "F35A" *DUMMY

ENTREVISTADOR BASEIA-SE EM F17d E ASSINALA:

1:INQUIRIDO TEM TRABALHO REMUNERADO EM F17d (código 01 em F17d)
2:INQUIRIDO SEM TRABALHO REMUNERADO EM F17d  (código 02 em F17d)
9:(Não disponível)

*INCLUDE Q603501 [9]
*IF [Q601705,1] *INCLUDE Q603501 [1]
*IF [Q601705,2] *INCLUDE Q603501 [2]

*QUESTION 603502 *CODES 3343L2 *IF [Q603501,1] *VAR "F35B"
*FONT 2
CARTÃO 56
*FONT 0
F35b
Tudo somado, qual o grau de satisfação que sente com o seu trabalho actual?
*FONT 2
NOTA AO ENTREVISTADOR: no caso de o entrevistado ter mais que um trabalho, deve responder em relação ao 
trabalho principal
*FONT 0
0:0. Extremamente insatisfeito(a)
1:1.
2:2.
3:3.
4:4.
5:5.
6:6.
7:7.
8:8.
9:9.
10:10. Extremamente satisfeito(a)
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 603503 *CODES 3345L2 *IF [Q603501,1] *VAR "F35C"
*FONT 2
MANTER CARTÃO 56
*FONT 0
F35c
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Qual o seu grau de satisfação com a proporção entre o tempo que gasta com o trabalho remunerado e o tempo que 
gasta com outros aspectos da sua vida?

0:0. Extremamente insatisfeito(a)
1:1.
2:2.
3:3.
4:4.
5:5.
6:6.
7:7.
8:8.
9:9.
10:10. Extremamente satisfeito(a)
77:(Recusa)
88:(NS)

*QUESTION 6036 *CODES 806L1 *VAR "F36"

F36: *FONT 2Alguma vez *FONT 0 esteve desempregado e à procura de trabalho por um período superior a três 
meses?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6037 *CODES 807L1 *IF [Q6036,1] *VAR "F37"

F37: Algum desses períodos durou 12 meses ou mais?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6038 *CODES 808L1 *IF [Q6036,1] *VAR "F38"

F38: Algum desses períodos ocorreu nos últimos 5 anos?

*FONT 2ENTREVISTADOR: OS PERÍODOS NA F36 REFEREM-SE A PERÍODOS SUPERIORES A 3 
MESES*FONT 0

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6039 *CODES 809L1 *VAR "F39"
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F39: É, ou alguma vez foi, membro de um sindicato ou de uma associação profissional?
Se sim, actualmente ou no passado? 

1:Sim, actualmente
2:Sim, no passado
3:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6040 *CODES 810L2 *VAR "F40"

*FONT 2CARTÃO 57*FONT 0

F40: Considere o rendimento de todas as pessoas que vivem nesta casa e todo o rendimento que possam receber em 
conjunto.
Qual é a fonte *FONT 2principal*FONT 0 de rendimento das pessoas que vivem nesta casa?

 1:Salários e vencimentos do trabalho
 2:Rendimento de trabalho por conta-própria (excluindo a agricultura)
 3:Rendimento de trabalho agrícola
 4:Pensões
 5:Subsídio de desemprego
 6:Outros subsídios ou benefícios sociais (por exemplo, rendimento mínimo)
 7:Rendimentos de investimentos, poupanças, seguros ou propriedades
 8:Rendimentos de outras fontes
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 6041 *CODES 812L2 *VAR "F41"

*FONT 2CARTÃO 58*FONT 0

F41: Se somar o rendimento de todas as fontes, qual é a letra que melhor corresponde ao rendimento das pessoas que 
vivem nesta casa, depois dos descontos obrigatórios para contribuições e impostos ? 
Se não souber o número exacto, por favor, dê um valor aproximado.
Refira-se ao período que conhece melhor: por semana, por mês ou por ano.

 1:J
 2:R
 3:C
 4:M
 5:F
 6:S
 7:K
 8:P
 9:D
10:H
77:(Recusa)
88:(Não sabe)
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*QUESTION 6042 *CODES 816L1 *VAR "F42"

*FONT 2CARTÃO 59*FONT 0

F42: Qual das seguintes descrições se aproxima mais do que sente relativamente ao rendimento actual das pessoas que 
vivem nesta casa?

1:O rendimento actual permite viver confortavelmente
2:O rendimento actual dá para viver
3:É difícil viver com o rendimento actual
4:É muito difícil viver com o rendimento actual
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6043 *CODES 818L1 *DUMMY *VAR "F43"

*FONT 2F43: ENTREVISTADOR CODIFICAR:*FONT 0

1:Inquirido vive com cônjuge\companheiro(a) (código 1 na  F4)
2:Não vive

*IF [Q996004,1] *INCLUDE Q6043 [1]
*IF [#Q996004,1] *INCLUDE Q6043 [2]

*QUESTION 6044 *CODES 819L2 *IF [Q6043,1] *VAR "F44"

*FONT 2CARTÃO 60*FONT 0

F44: Qual o grau de escolaridade mais elevado que o seu cônjuge/companheiro (a) completou?
*FONT 2
NOTA AO ENTREVISTADOR: Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
 == Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído
 == Apesar de não ter sido passado nenhum certificado um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade
 == Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de presença
*FONT 0
*USELIST "GRAU_ESC"
55:Nenhuma dos anteriores *FONT 2Por favor, descreva pormenorizadamente o nível de escolaridade que 
atingiu*FONT 0 *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 996044 *CODES 821L1 *DUMMY *VAR "CINST_REV"

SÓ PARA REVISÃO\CODIFICAÇÃO\INFORMÁTICA

0:Not completed primary (compulsory) education
1:Primary education or First stage of basic education
2:Lower secondary or Second stage of basic education



file:////essvm/essdata/essarbeid/ESS6/arbeidskatalog/portugal/upload/CAPI%20program%20Questionnaire%20ESS6%20PT.txt[21.10.2013 12:22:04]

3:Upper secondary education
4:Post secondary, non-tertiary education
5:First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification)
6:Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)

*VARS CNTF45A
*QUESTION 604501 *CODES 822L88 *MULTI *IF [Q6043,1] *VAR "F45A"

*FONT 2CARTÃO 61*FONT 0

F45a: Quais das seguintes situações se aplicam melhor ao que fez o seu cônjuge/companheiro(a) nos últimos 7 dias?
*FONT 2
APROFUNDAR até que o entrevistado diga mais nenhuma
*FONT 0
Mais alguma?
*FONT 2
CODIFICAR TODAS AS QUE SE APLICAM
*FONT 0
*USELIST "SIT_OCUP"
77:(Recusa) *NMUL
88:(Não sabe) *NMUL

*COUNT CNTF45A Q604501

*QUESTION 604502 *CODES 910L1 *DUMMY *VAR "F45B"

F45b: ENTREVISTADOR ASSINALAR:

1:Mais do que um assinalado na F17a
2:Apenas um assinalado na F17a

*IF [CNTF45A > 1] *INCLUDE Q604502 [1]
*IF [CNTF45A = 1] *INCLUDE Q604502 [2]

*QUESTION 604503 *CODES 911L2 *CONTROL Q604501 W *IF [Q6043,1 & Q604502,1] *VAR "F45C"

*FONT 2MANTER CARTÃO 61*FONT 0

F45c: E qual das seguintes descrições melhor define a situação do seu cônjuge\companheiro(a) (nos últimos 7 dias)? 
Por favor, seleccione apenas uma situação.
*FONT 2
CODIFICAR SÓ UMA RESPOSTA
*FONT 0
*USELIST "SIT_OCUP"
77:(Recusa) *NOCON
88:(Não sabe) *NOCON

*QUESTION 604504 *CODES 3290L1 *DUMMY *VAR "F45D"
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F45d: ENTREVISTADOR BASEIA-SE EM F45a E ASSINALA:

1:CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A) TEM TRABALHO REMUNERADO EM F45a (código 01)
2:CÔNJUGE/COMPANHEIRO(A)  SEM TRABALHO REMUNERADO EM F45a  (códigos diferentes de 01)

*IF [Q604501,1] *INCLUDE Q604504 [1]
*IF [Q604501,2-88 & (#Q604501,1)] *INCLUDE Q604504 [2]

*QUESTION 6046 *CODES 913L1 *VAR "F46" *IF [Q604504,2]
F46
Só para confirmar, nos últimos 7 dias o seu cônjuge/companheiro(a) realizou algum trabalho remunerado?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6047 *CODES 914L5 *IF [Q604504,1 \ Q6046,1] *VAR "F47"

F47: Qual é a designação da profissão principal do seu cônjuge\companheiro(a)? 

98:ESCREVER *OPEN
77777:Recusa
88888:Não sabe

*QUESTION 6048 *CODES 919L2 *IF [Q604504,1 \ Q6046,1] *VAR "F48"

F48: Na sua profissão principal o que é que o seu cônjuge\companheiro(a) faz a maior parte do tempo?

*FONT 2DESCREVER DETALHADAMENTE *FONT 0

98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 6049 *CODES 921L2 *IF [Q604504,1 \ Q6046,1] *VAR "F49"

F49: Que formação ou qualificações são necessárias para o exercício da profissão do seu cônjuge\companheiro(a)?

*FONT 2DESCREVER DETALHADAMENTE*FONT 0

98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 6050 *CODES 923L1 *IF [Q604504,1 \ Q6046,1] *VAR "F50"
F50: Na sua profissão principal o seu cônjuge\companheiro(a) é ...

*FONT 2LER PAUSADAMENTE*FONT 0

1:trabalhador por conta de outrem
2:trabalhador por conta própria
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3:trabalhador no negócio da família
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6051 *NUMBER 935L3 *IF [Q604504,1 \ Q6046,1] *RANGE [1 TO 168] *BUT 777 "(Recusa)" *BUT 
888 "(Não sabe)" *VAR "F51"

F51: Quantas horas é que o seu cônjuge\companheiro(a) trabalha em média por semana no seu trabalho principal?
Inclua horas extraordinárias remuneradas e não remuneradas.

NÚMERO DE HORAS:

*FONT 2
(Recusa) \ (Não sabe) - Ver botões no topo do ecrã
*FONT 0

*QUESTION 6052 *CODES 938L2 *VAR "F52"

*FONT 2CARTÃO 62*FONT 0

F52: Qual o grau de escolaridade mais elevado que o seu *FONT 2pai*FONT 0 completou?
Se nenhuma das descrições apresentadas no cartão corresponder ao caso do seu pai, por favor, descreva 
pormenorizadamente o nível de escolaridade atingido.
*FONT 2
NOTA AO ENTREVISTADOR: Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
 == Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído
 == Apesar de não ter sido passado nenhum certificado um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade
 == Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de presença
*FONT 0
*USELIST "GRAU_ESC"
55:Nenhuma dos anteriores *FONT 2Por favor, descreva pormenorizadamente o nível de escolaridade que 
atingiu*FONT 0 *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 996052 *CODES 940L1 *DUMMY *VAR "PAI_INST_REV"

SÓ PARA REVISÃO\CODIFICAÇÃO\INFORMÁTICA

0:Not completed primary (compulsory) education
1:Primary education or First stage of basic education
2:Lower secondary or Second stage of basic education
3:Upper secondary education
4:Post secondary, non-tertiary education
5:First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification)
6:Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)

*QUESTION 6053 *CODES 941L1 *VAR "F53"
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F53: Quando o(a) sr(a) tinha 14 anos o seu *FONT 2pai*FONT 0 tinha um trabalho remunerado, era trabalhador por 
conta própria ou não se encontrava a trabalhar?

1:Trabalhador por conta de outrem
2:Trabalhador por conta própria
3:Não estava a trabalhar
4:Pai tinha falecido\estava ausente quando o entrevistado tinha 14 anos
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6054 *CODES 944L5 *IF [Q6053,1,2,8] *VAR "F54"

F54: Qual era a designação da profissão principal do seu *FONT 2pai*FONT 0?

98:ESCREVER *OPEN
77777:Recusa
88888:Não sabe

*QUESTION 6055 *CODES 949L2 *VAR "F55" *IF [Q6053,1,2,8]
*FONT 2CARTÃO 63*FONT 0

F55: Qual das seguintes descrições corresponde melhor ao tipo de trabalho que o seu *FONT 2pai*FONT 0 tinha 
quando o Sr.\Sr.ª tinha 14 anos?
*FONT 2
CODIFICAR APENAS UMA RESPOSTA
*FONT 0
NOTA AO ENTREVISTADOR: Deve ser o próprio inquirido a escolher a categoria. 
Caso seja necessário, diga que não há respostas certas nem erradas e que apenas se pretende que o inquirido escolha a 
categoria que se aplica melhor à sua situação

01: Profissões com formação superior ou autonomia criativa - Por exemplo: médico, professor, engenheiro, artista, 
contabilista\revisor de contas
02: Funções superiores de administração e direcção - Por exemplo: administrador da banca ou de grande empresa, alto 
responsável da Administração Pública, alto dirigente sindical ou associativo
03: Funções administrativas, burocráticas e de secretariado - Por exemplo: secretário, chefe de secção, empregado de 
escritório, escriturário, guarda-livros
04: Comércio e vendas - Por exemplo: chefe de vendas, dono de loja, empregado de balcão, agente de seguros
05: Prestação de serviços - Por exemplo: proprietário de restaurante, empregado de mesa, polícia, vigilante, barbeiro, 
forças armadas
06: Operário especializado - Por exemplo: encarregado, mecânico, tipógrafo, electricista, operário de moldes e 
ferramentas
07: Operário semi-especializado - Por exemplo: pedreiro, condutor de autocarro, operário de fábrica de conservas, 
carpinteiro, bate-chapas, padeiro
08: Operário não-especializado - Por exemplo: estivador, operário fabril não-especializado, trabalhador 
indiferenciado\servente
09: Trabalhador agrícola - Por exemplo: agricultor, trabalhador agrícola, condutor de tractor, pescador
**66: (Não se aplica)
77: (Recusa)
88: (Não sabe)

*QUESTION 6056 *CODES 951L2 *VAR "F56"
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*FONT 2CARTÃO 64*FONT 0

F56: Qual o grau de escolaridade mais elevado que a sua *FONT 2mãe*FONT 0 completou?
Se nenhuma das descrições apresentadas no cartão corresponder ao caso da sua mãe, por favor, descreva 
pormenorizadamente o nível de escolaridade atingido.
*FONT 2
NOTA AO ENTREVISTADOR: Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
 == Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído
 == Apesar de não ter sido passado nenhum certificado um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade
 == Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de presença
*FONT 0
*USELIST "GRAU_ESC"
55:Nenhuma dos anteriores *FONT 2Por favor, descreva pormenorizadamente o nível de escolaridade que 
atingiu*FONT 0 *OPEN
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 996056 *CODES 953L1 *DUMMY *VAR "MAE_INST_REV"

SÓ PARA REVISÃO\CODIFICAÇÃO\INFORMÁTICA

0:Not completed primary (compulsory) education
1:Primary education or First stage of basic education
2:Lower secondary or Second stage of basic education
3:Upper secondary education
4:Post secondary, non-tertiary education
5:First stage of tertiary education (not leading directly to an advanced research qualification)
6:Second stage of tertiary education (leading to an advanced research qualification)

*QUESTION 6057 *CODES 954L1 *VAR "F57"

F57: Quando o(a) sr(a) tinha 14 anos a sua *FONT 2mãe*FONT 0 tinha um trabalho remunerado, era trabalhadora por 
conta própria ou não se encontrava a trabalhar?

1:Trabalhador por conta de outrem
2:Trabalhador por conta própria
3:Não estava a trabalhar
4:Mãe tinha falecido\estava ausente quando o entrevistado tinha 14 anos
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 6058 *CODES 957L5 *IF [Q6057,1,2,8] *VAR "F58"

F58: Qual era a designação da profissão principal da sua *FONT 2mãe*FONT 0? 

98:ESCREVER *OPEN
77777:Recusa
88888:Não sabe
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*QUESTION 6059 *CODES 962L2 *VAR "F59" *IF [Q6057,1,2,8]

*FONT 2CARTÃO 65*FONT 0

F59: Qual das seguintes descrições corresponde melhor ao tipo de trabalho que a sua *FONT 2mãe*FONT 0 tinha 
quando o Sr.\Sr.ª tinha 14 anos?
*FONT 2
CODIFICAR UMA RESPOSTA APENAS
*FONT 0
NOTA AO ENTREVISTADOR: Deve ser o próprio inquirido a escolher a categoria. 
Caso seja necessário, diga que não há respostas certas nem erradas e que apenas se pretende que o inquirido escolha a 
categoria que se aplica melhor à sua situação

01: Profissões com formação superior ou autonomia criativa - Por exemplo: médico, professor, engenheiro, artista, 
contabilista\revisor de contas
02: Funções superiores de administração e direcção - Por exemplo: administrador da banca ou de grande empresa, alto 
responsável da Administração Pública, alto dirigente sindical ou associativo
03: Funções administrativas, burocráticas e de secretariado - Por exemplo: secretário, chefe de secção, empregado de 
escritório, escriturário, guarda-livros
04: Comércio e vendas - Por exemplo: chefe de vendas, dono de loja, empregado de balcão, agente de seguros
05: Prestação de serviços - Por exemplo: proprietário de restaurante, empregado de mesa, polícia, vigilante, barbeiro, 
forças armadas
06: Operário especializado - Por exemplo: encarregado, mecânico, tipógrafo, electricista, operário de moldes e 
ferramentas
07: Operário semi-especializado - Por exemplo: pedreiro, condutor de autocarro, operário de fábrica de conservas, 
carpinteiro, bate-chapas, padeiro
08: Operário não-especializado - Por exemplo: estivador, operário fabril não-especializado, trabalhador 
indiferenciado\servente
09: Trabalhador agrícola - Por exemplo: agricultor, trabalhador agrícola, condutor de tractor, pescador
**66: (Não se aplica)
77: (Recusa)
88: (Não sabe)

*QUESTION 6060 *CODES 964L1 *VAR "F60"

F60: Nos últimos 12 meses frequentou algum curso ou assistiu a alguma conferência para aumentar o seu 
conhecimento e as suas competências no trabalho?

1:Sim
2:Não
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 55006 *ALPHA 970L20 *VAR "Date_F" *DUMMY
*DATE Q55006

*QUESTION 55106 *ALPHA 3176L5 *VAR "Duracao_F" *DUMMY
SECÇÃO F - Duração Min.

********** Stopwatch 7 **********
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*QUESTION 955006 *NUMBER 3181L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[7] = 0] *COPY Q955006 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[7] = 0] *COPY Q55106 [Q955006 - Q955005]
*PUT ISTOP[7] [7]

*****SECÇÃO SI*****

*QUESTION 998001 

As pessoas sentem-se mais identificadas ou próximas de uns grupos do que de outros. Gostaria agora de lhe perguntar 
em que medida se sente próximo ou identificado com alguns grupos. 
Para responder utilize este cartão em que o primeiro par de círculos mostra que não há sobreposição entre eles, ou seja, 
que não há identificação ou proximidade entre o(a) senhor(a) e o grupo em causa. 
O último par de círculos mostra uma grande sobreposição dos dois círculos, indicando que existe uma grande 
identificação ou proximidade entre o(a) senhor(a) e o grupo em causa.

*QUESTION 8001 *CODES 1150L2 *VAR "SI1"

*FONT 2
MOSTRAR CARTÃO 66
*FONT 0

SI1– Utilizando este cartão, diga-me, por favor, qual dos pares de círculos representa melhor o seu grau de 
identificação ou proximidade relativamente a Portugal.

 0:Nenhuma sobreposição
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:Grande sobreposição
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 80021 *CODES 1152L1 *VAR "ROT_SI2"
ENTREV: REGISTAR OPÇÃO

1:Para 50% da amostra a questão SI2a = União Europeia
2:Para 50% da amostra a questão SI2b = Europa

*TEXTVARS txletra, txSI2

*IF [Q80021,1] *PUT txletra "a" *PUT txSI2 "União Europeia"
*IF [Q80021,2] *PUT txletra "b" *PUT txSI2 "Europa"
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*QUESTION 8002 *CODES 1153L2 *VAR "SI2"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 67*? txletra*FONT 0

SI2*?txletra – E, relativamente, à *? txSI2 ? 
Qual dos pares de círculos representa melhor o seu grau de identificação ou proximidade com a *? txSI2.

 0:Nenhuma sobreposição
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:Grande sobreposição
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 8003 *CODES 1155L2 *VAR "SI3"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 68*FONT 0

SI3 – Pense agora na sua religião. 
Qual dos pares de círculos representa melhor o seu grau de identificação ou proximidade com a sua religião.

 0:Nenhuma sobreposição
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:Grande sobreposição
 7:Não tem religião
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 8004 *CODES 1157L2 *VAR "SI4"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 69*FONT 0

SI4 – E relativamente ao seu grupo étnico? 
Qual dos pares de círculos representa melhor o seu grau de identificação ou proximidade com o seu grupo étnico.

 0:Nenhuma sobreposição
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:Grande sobreposição
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 7:Não pertence a nenhum grupo étnico
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 8005 *CODES 1159L2 *VAR "SI5"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 70*FONT 0

SI5 – Por fim, diga-me, por favor, qual dos pares de círculos representa melhor o seu grau de identificação ou 
proximidade com a sua região.

 0:Nenhuma sobreposição
 1:
 2:
 3:
 4:
 5:
 6:Grande sobreposição
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 55017 *ALPHA 1163L20 *VAR "Date_SI" *DUMMY
*DATE Q55017

*QUESTION 55117 *ALPHA 3196L5 *VAR "Duracao_SI" *DUMMY
SECÇÃO SI - Duração Min.

********** Stopwatch 9 **********
*QUESTION 955017 *NUMBER 3201L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[9] = 0] *COPY Q955017 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[9] = 0] *COPY Q55117 [Q955017 - Q955006]
*PUT ISTOP[9] [9]

*****SECÇÃO PT*****

**PERGUNTAR APENAS AOS ENTREVISTADOS COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 18 ANOS

*QUESTION 8101 *CODES 1161L2 *VAR "PT1" *IF [Q996003 >= 18]

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 71*FONT 0

PT1: Se amanhã houvesse eleições para a Assembleia da República, em que partido\coligação votaria?

 1: BE - (Bloco de Esquerda)  
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 2: CDS\PP - (Centro Democrático Social \Partido Popular)
 3: PCP PEV - (CDU – Coligação Democrática Unitária)  
 4: PCTP-MRPP - (Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses- Movimento Reorganizativo do Proletariado 
Português)
 5: PDA - (Partido Democrático do Atlântico) 
 6: PH - (Partido Humanista) 
 7: PND - (Nova Democracia)    
 8: PNR - (Partido Nacional Renovador)       
 9: POUS - (Partido Operário de Unidade Socialista)   
10: PPD\PSD - (Partido Social Democrata)     
11: PS - (Partido Socialista)       
12: Outro (QUAL?) *OPEN
13:Não está recenseado
14:Não votava
15:Votava em branco
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 98102 
*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 72

LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA*FONT 0

Diga como avalia cada uma das seguintes formas de governo para Portugal

*QUESTION 8102 *CODES 3291L1 *VAR "PT2"

PT2: Ter um líder forte que não tenha que se preocupar nem com o parlamento nem com as eleições

1:muito boa
2:boa
3:má
4:muito má
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8103 *CODES 3292L1 *VAR "PT3"

PT3: Serem os especialistas e não os governantes a tomar as decisões de acordo com o que consideram ser melhor 
para o país

1:muito boa
2:boa
3:má
4:muito má
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8104 *CODES 3293L1 *VAR "PT4"
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PT4: Serem as Forças Armadas a governar o país

1:muito boa
2:boa
3:má
4:muito má
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8105 *CODES 3294L1 *VAR "PT5"

PT5: Ter um sistema político democrático

1:muito boa
2:boa
3:má
4:muito má
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 98106 
*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 73

LER UMA DE CADA VEZ E ASSINALAR UMA RESPOSTA POR LINHA*FONT 0

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.

*QUESTION 8106 *CODES 3295L1 *VAR "PT6"

PT6: A democracia pode ter alguns problemas mas é a melhor forma de governo

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Discordo
4:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8107 *CODES 3296L1 *VAR "PT7"

PT7: Em democracia o sistema económico funciona mal

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Discordo
4:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)
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*QUESTION 8108 *CODES 3297L1 *VAR "PT8"

PT8: Em democracia há muitas indecisões e conflitos

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Discordo
4:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8109 *CODES 3298L1 *VAR "PT9"

PT9: Em democracia é difícil manter a ordem

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Discordo
4:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8110 *CODES 3299L1 *VAR "PT10"

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 74*FONT 0

PT10 Qual das seguintes frases melhor descreve a forma como actualmente o seu agregado familiar paga todas as suas 
contas e compromissos de crédito?

1:Paga sem dificuldades
2:Paga, mas de vez em quando tem dificuldades
3:Paga, mas é uma luta constante
4:Deixa algumas contas e compromissos de crédito por pagar
5:Está a ter verdadeiros problemas financeiros e deixou de pagar muitas contas e compromissos de crédito
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 98111 
*FONT 2MOSTRAR CARTÃO 75*FONT 0

Tendo em conta a situação vivida hoje em Portugal, em que medida concorda ou discorda de cada uma das seguintes 
frases:

*QUESTION 8111 *CODES 3300L1 *VAR "PT11"

PT11: As pessoas de classe média estão a viver tempos muito difíceis, porque não têm acesso nem às recompensas dos 



file:////essvm/essdata/essarbeid/ESS6/arbeidskatalog/portugal/upload/CAPI%20program%20Questionnaire%20ESS6%20PT.txt[21.10.2013 12:22:04]

ricos nem aos apoios recebidos pelos mais pobres

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8112 *CODES 3301L1 *VAR "PT12"

PT12: As pessoas mais ricas estão a viver tempos muito difíceis, porque trabalham muito, vivem sob grande pressão e 
têm maiores responsabilidades

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8113 *CODES 3302L1 *VAR "PT13"

PT13: As pessoas mais pobres estão a viver tempos muito difíceis, porque não têm acesso às recompensas dos ricos e 
são pouco apoiadas socialmente

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8114 *CODES 3303L1 *VAR "PT14"

PT14: Em Portugal o facto de haver grandes diferenças de salários é positivo porque dá mais incentivos para se ser 
produtivo

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8115 *CODES 3304L1 *VAR "PT15"
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PT15: No nosso país há oportunidades suficientes para que pessoas de todas as origens sociais possam progredir

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8116 *CODES 3305L1 *VAR "PT16"

PT16: As pessoas com rendimentos mais altos não pagam com os seus impostos a parcela justa de solidariedade com 
os mais pobres

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 8117 *CODES 3306L1 *VAR "PT17"

PT17: Os impostos são tão altos em Portugal que as pessoas com mais talento não são devidamente recompensadas

1:Concordo totalmente
2:Concordo
3:Nem concordo nem discordo
4:Discordo
5:Discordo totalmente
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 55024 *ALPHA 2434L20 *VAR "Date_PT" *DUMMY
*DATE Q55024

*QUESTION 55124 *ALPHA 3146L5 *VAR "Duracao_PT" *DUMMY
SECÇÃO PT - Duração Min.

********** Stopwatch 5 **********
*QUESTION 955024 *NUMBER 3151L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[5] = 0] *COPY Q955024 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[5] = 0] *COPY Q55124 [Q955024 - Q955017]
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*PUT ISTOP[5] [5]

*****SECÇÃO H*****

**ENTREVISTADOR: SE O INQUIRIDO FOR DO SEXO MASCULINO PERGUNTAR HF1. SE O INQUIRIDO 
FOR DO SEXO FEMININO PERGUNTAR HF2

**INQUIRIDOS DO SEXO MASCULINO

*QUESTION 999001  *IF [ISEXO[1] = 1]

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO A1a*FONT 0

HF1: 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:

 
*QUESTION 900101 *CODES 1186L1 *VAR "HF1A" *IF [ISEXO[1] = 1]
                    
HF1A - Um homem que dá importância a ter novas ideias e ser criativo. Gosta de fazer as coisas à sua maneira. 

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) 

*QUESTION 900102 *CODES 1187L1 *VAR "HF1B" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1B - Um homem para quem é importante ser rico. Quer ter muito dinheiro e coisas caras.   

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) 

*QUESTION 900103 *CODES 1188L1 *VAR "HF1C" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1C - Um homem que acha importante que todas as pessoas no mundo sejam tratadas igualmente. Acredita que 
todos devem ter as mesmas oportunidades na vida.

1:Exactamente como eu         
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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) 

*QUESTION 900104 *CODES 1189L1 *VAR "HF1D" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1D - Um homem que dá muita importância a poder mostrar as suas capacidades. Quer que as pessoas admirem o 
que faz.

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) 

*QUESTION 900105 *CODES 1190L1 *VAR "HF1E" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1E - Um homem que dá importância a viver num sítio onde se sinta seguro. Evita tudo o que possa por a sua 
segurança em risco.

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) 

*QUESTION 900106 *CODES 1191L1 *VAR "HF1F" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1F - Um homem que gosta de surpresas e está sempre à procura de coisas novas para fazer. Acha que é importante 
fazer muitas coisas diferentes na vida.

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) 

*QUESTION 900107 *CODES 1192L1 *VAR "HF1G" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1G - Um homem que acha que as pessoas devem fazer o que lhes mandam. Acha que as pessoas devem cumprir 
sempre as regras mesmo quando ninguém está a ver.
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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) 

*QUESTION 900108 *CODES 1193L1 *VAR "HF1H" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1H - Um homem para quem é importante ouvir pessoas diferentes de si. Mesmo quando discorda de alguém 
continua a querer compreender essa pessoa.

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) 

*QUESTION 900109 *CODES 1194L1 *VAR "HF1I" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1I - Um homem para quem é importante ser humilde e modesto. Tenta não chamar a atenção sobre si. 

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) 

*QUESTION 900110 *CODES 1195L1 *VAR "HF1J" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1J - Um homem para quem é importante passar bons momentos. Gosta de tratar bem de si.

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) 

*QUESTION 900111 *CODES 1196L1 *VAR "HF1K" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1K - Um homem para quem  é importante tomar as suas próprias decisões sobre o que faz. Gosta de ser livre e não 
estar dependente dos outros
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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) 

*QUESTION 900112 *CODES 1197L1 *VAR "HF1L" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1L - Um homem para quem é importante ajudar os que o rodeiam. Preocupa-se com o bem-estar dos outros.

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) 

*QUESTION 900113 *CODES 1198L1 *VAR "HF1M" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1M - Um homem para quem é importante ter sucesso. Gosta de receber o reconhecimento dos outros.

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) 

*QUESTION 900114 *CODES 1199L1 *VAR "HF1N" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1N - 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.   

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) 

*QUESTION 900115 *CODES 1200L1 *VAR "HF1O" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1O - Um homem que procura a aventura e gosta de correr riscos. Quer ter uma vida emocionante
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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) 

*QUESTION 900116 *CODES 1201L1 *VAR "HF1P" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1P - Um homem para quem é importante portar-se sempre como deve ser. Evita fazer coisas que os outros digam 
que é errado.

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) 

*QUESTION 900117 *CODES 1202L1 *VAR "HF1Q" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1Q - Um homem para quem é importante que os outros lhe tenham respeito. Quer que as pessoas façam o que ele 
diz.

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) 

*QUESTION 900118 *CODES 1203L1 *VAR "HF1R" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1R - Um homem para quem é importante ser leal para com os amigos. Dedica-se às pessoas que lhe são próximas.

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) 

*QUESTION 900119 *CODES 1204L1 *VAR "HF1S" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1S - Um homem que acredita seriamente que as pessoas devem proteger a natureza. Proteger o ambiente é 
importante para ele.
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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) 

*QUESTION 900120 *CODES 1205L1 *VAR "HF1T" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1T - Um homem que dá importância à tradição. Faz tudo o que pode para agir de acordo com a sua religião e a sua 
família.

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) 

*QUESTION 900121 *CODES 1206L1 *VAR "HF1U" *IF [ISEXO[1] = 1]

HF1U - Um homem que procura aproveitar todas as oportunidades para se divertir. É importante para ele fazer coisas 
que lhe dão prazer.

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) 

**INQUIRIDOS DO SEXO FEMININO

*QUESTION 999002  *IF [ISEXO[1] = 2]

*FONT 2MOSTRAR CARTÃO A1B*FONT 0

HF2: 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:

*QUESTION 900201 *CODES 1207L1 *VAR "HF2A" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2A - Uma mulher que dá importância a ter novas ideias e ser criativa. Gosta de fazer as coisas à sua maneira.                     
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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) 

*QUESTION 900202 *CODES 1208L1 *VAR "HF2B" *IF [ISEXO[1] = 2]
  
HF2B - Uma mulher para quem é importante ser rica. Quer ter muito dinheiro e coisas caras.   

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) 

*QUESTION 900203 *CODES 1209L1 *VAR "HF2C" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2C - Uma mulher que acha importante que todas as pessoas no mundo sejam tratadas igualmente. Acredita que 
todos devem ter as mesmas oportunidades na vida.

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) 

*QUESTION 900204 *CODES 1210L1 *VAR "HF2D" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2D - Uma mulher que dá muita importância a poder mostrar as suas capacidades. Quer que as pessoas admirem o 
que faz.

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) 

*QUESTION 900205 *CODES 1211L1 *VAR "HF2E" *IF [ISEXO[1] = 2]
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HF2E - Uma mulher que dá importância a viver num sítio onde se sinta segura. Evita tudo o que possa por a sua 
segurança em risco.

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) 

*QUESTION 900206 *CODES 1212L1 *VAR "HF2F" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2F - Uma mulher que gosta de surpresas e está sempre à procura de coisas novas para fazer. Acha que é importante 
fazer muitas coisas diferentes na vida.

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) 

*QUESTION 900207 *CODES 1213L1 *VAR "HF2G" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2G - Uma mulher que acha que as pessoas devem fazer o que lhes mandam. Acha que as pessoas devem cumprir 
sempre as regras mesmo quando ninguém está a ver.

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) 

*QUESTION 900208 *CODES 1214L1 *VAR "HF2H" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2H - Uma mulher para quem é importante ouvir pessoas diferentes de si. Mesmo quando discorda de alguém 
continua a querer compreender essa pessoa.

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) 
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*QUESTION 900209 *CODES 1215L1 *VAR "HF2I" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2I - Uma mulher para quem é importante ser humilde e modesta. Tenta não chamar a atenção sobre si. 

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) 

*QUESTION 900210 *CODES 1216L1 *VAR "HF2J" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2J - Uma mulher para quem é importante passar bons momentos. Gosta de tratar bem de si.

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) 

*QUESTION 900211 *CODES 1217L1 *VAR "HF2K" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2K - Uma mulher para quem é importante tomar as suas próprias decisões sobre o que faz. Gosta de ser livre e não 
estar dependente dos outros

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) 

*QUESTION 900212 *CODES 1218L1 *VAR "HF2L" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2L - Uma mulher para quem é importante ajudar os que a rodeiam. Preocupa-se com o bem-estar dos outros.

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) 

*QUESTION 900213 *CODES 1219L1 *VAR "HF2M" *IF [ISEXO[1] = 2]
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HF2M - Uma mulher para quem é importante ter sucesso. Gosta de receber o reconhecimento dos outros.

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) 

*QUESTION 900214 *CODES 1220L1 *VAR "HF2N" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2N - 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.   

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) 

*QUESTION 900215 *CODES 1221L1 *VAR "HF2O" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2O - Uma mulher que procura a aventura e gosta de correr riscos. Quer ter uma vida emocionante

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) 

*QUESTION 900216 *CODES 1222L1 *VAR "HF2P" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2P - Uma mulher para quem é importante portar-se sempre como deve ser. Evita fazer coisas que os outros digam 
que é errado.

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) 

*QUESTION 900217 *CODES 1223L1 *VAR "HF2Q" *IF [ISEXO[1] = 2]
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HF2Q - Uma mulher para quem é importante que os outros lhe tenham respeito. Quer que as pessoas façam o que ela 
diz.

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) 

*QUESTION 900218 *CODES 1224L1 *VAR "HF2R" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2R - Uma mulher para quem é importante ser leal para com os amigos. Dedica-se às pessoas que lhe são próximas.

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) 

*QUESTION 900219 *CODES 1225L1 *VAR "HF2S" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2S - Uma mulher que acredita seriamente que as pessoas devem proteger a natureza. Proteger o ambiente é 
importante para ela.

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) 

*QUESTION 900220 *CODES 1226L1 *VAR "HF2T" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2T - Uma mulher que dá importância à tradição. Faz tudo o que pode para agir de acordo com a sua religião e a 
sua família.

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) 
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*QUESTION 900221 *CODES 1227L1 *VAR "HF2U" *IF [ISEXO[1] = 2]

HF2U - Uma mulher que procura aproveitar todas as oportunidades para se divertir. É importante para ela fazer coisas 
que lhe dão prazer.

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) 

*QUESTION 55008 *ALPHA 1228L20 *VAR "Date_H" *DUMMY
*DATE Q55008

*QUESTION 55108 *ALPHA 3206L5 *VAR "Duracao_H" *DUMMY
SECÇÃO H - Duração Min.

********** Stopwatch 10 **********
*QUESTION 955008 *NUMBER 3211L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[10] = 0] *COPY Q955008 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[10] = 0] *COPY Q55108 [Q955008 - Q955024]
*PUT ISTOP[10] [10]

**COL 8L1 - ULTIMA POSICAO DO ADDRESS NUMBER - FIX
*QUESTION 9777202 *NUMBER 8L1

**DUMMY 
*QUESTION 777202 *CODES 1251L1 *VAR "ROTACAO" *IF [Q1 = 0]
ROTACAO (PARA TESTE)

1:A
2:B
3:C
4:D

*IF [Q1 >= 1 & Q880002 <= 3] *COPY Q777202 [1]
*IF [Q1 >= 1 & Q880002 >= 4 & Q880002 <= 5] *COPY Q777202 [2]
*IF [Q1 >= 1 & Q880002 >= 6 & Q880002 <= 7] *COPY Q777202 [3]
*IF [Q1 >= 1 & Q880002 >= 8 & Q880002 <= 9] *COPY Q777202 [4]
**
***IF [Q9777202 = 1] *INCLUDE Q777202 [1]
***IF [Q9777202 = 2] *INCLUDE Q777202 [2]
***IF [Q9777202 = 3] *INCLUDE Q777202 [3]
***IF [Q9777202 = 4] *INCLUDE Q777202 [1]
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***IF [Q9777202 = 5] *INCLUDE Q777202 [2]
***IF [Q9777202 = 6] *INCLUDE Q777202 [3]
***IF [Q9777202 = 7] *INCLUDE Q777202 [1]
***IF [Q9777202 = 8] *INCLUDE Q777202 [2]
***IF [Q9777202 = 9] *INCLUDE Q777202 [3]

*IF [Q777202,1] *GOTO 9910001
*IF [Q777202,2] *GOTO 9910010
*IF [Q777202,3] *GOTO 9910019
*IF [Q777202,4] *GOTO 9910028

*****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.

O primeiro conjunto de questões é sobre si e a sua vida

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

*FONT 2CARTÃO A2*FONT 0

IF1: De um modo geral, em que medida diria que está interessado(a) naquilo que está a fazer? 
Utilize, por favor, este cartão.

 0:0. Nada interessado(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6.
 7:7.
 8:8.
 9:9.
10:10. Extremamente interessado(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)
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*QUESTION 10002 *CODES 1254L2 *VAR "IF2"

*FONT 2CARTÃO A3*FONT 0

IF2: De um modo geral, em que medida diria que está absorvido por aquilo que está a fazer? 
Utilize, por favor, este cartão.

 0:0. Nada absorvido(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6.
 7:7.
 8:8.
 9:9.
10:10. Extremamente absorvido(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10003 *CODES 1256L2 *VAR "IF3"

*FONT 2CARTÃO A4*FONT 0

IF3: De um modo geral, em que medida diria que está entusiasmado com aquilo que está a fazer? 
Utilize, por favor, este cartão.

 0:0. Nada entusiasmado(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6.
 7:7.
 8:8.
 9:9.
10:10. Extremamente entusiasmado(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910004 

*FONT 2CARTÃO A5*FONT 0

Vou agora ler-lhe algumas frases sobre a forma como se pode ter sentido  durante a última semana.
Utilizando este cartão, diga-me, por favor, com que frequência ao longo da última semana lhe aconteceu…

*QUESTION 10004 *CODES 1258L1 *VAR "IF4"
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*FONT 2CARTÃO A5*FONT 0

IF4: ...sentir-se deprimido(a)

0:0.Nunca ou quase nunca
1:1.
2:2.
3:3.Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10005 *CODES 1260L1 *VAR "IF5"

*FONT 2CARTÃO A5*FONT 0

IF5: ...o seu sono ser agitado

0:0.Nunca ou quase nunca
1:1.
2:2.
3:3.Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10006 *CODES 1262L1 *VAR "IF6"

*FONT 2CARTÃO A5*FONT 0

IF6: ...sentir-se só

0:0.Nunca ou quase nunca
1:1.
2:2.
3:3.Sempre ou quase sempre
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

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

*FONT 2CARTÃO A6*FONT 0

IF7: Utilizando este cartão diga-me, por favor, com que frequência acha que, em Portugal, os partidos da oposição são 
livres para criticar o governo

 0:0. Nunca
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
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 5:5.
 6:6.
 7:7.
 8:8.
 9:9.
10:10. Sempre
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10008 *CODES 1266L2 *VAR "IF8"

*FONT 2MANTER CARTÃO A6*FONT 0

IF8: Diga-me, por favor, com que frequência acha que, em Portugal, a comunicação social é livre para criticar o 
governo.
Use, por favor, este cartão

 0:0. Nunca
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6.
 7:7.
 8:8.
 9:9.
10:10. Sempre
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

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

*FONT 2MANTER CARTÃO A6*FONT 0

IF9: Diga-me, por favor, com que frequência acha que, em Portugal, a comunicação social dá aos cidadãos  
informação correcta para avaliar o governo
Use, por favor, este cartão

 0:0. Nunca
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6.
 7:7.
 8:8.
 9:9.
10:10. Sempre
77:(Recusa)
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88:(Não sabe)

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

*QUESTION 55109 *ALPHA 3216L5 *VAR "Duracao_IA1" *DUMMY
SECÇÃO IA1 - Duração Min.

********** Stopwatch 11 **********
*QUESTION 955009 *NUMBER 3221L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[11] = 0] *COPY Q955009 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[11] = 0] *COPY Q55109 [Q955009 - Q955008]
*PUT ISTOP[11] [11]

*GOTO 11001

***Rotação B***

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910010 

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.

O primeiro conjunto de questões é sobre si e a sua vida

*QUESTION 10010 *CODES 1504L2 *VAR "IF10"

*FONT 2CARTÃO B2*FONT 0

IF10: De um modo geral, em que medida diria que está interessado(a) naquilo que está a fazer? Utilize, por favor, este 
cartão.

 0:0. Nada interessado(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. Extremamente interessado(a)
77:(Recusa)
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88:(Não sabe)

*QUESTION 10011 *CODES 1506L2 *VAR "IF11"

*FONT 2CARTÃO B3*FONT 0

IF11: De um modo geral, em que medida diria que está absorvido por aquilo que está a fazer? Utilize, por favor, este 
cartão.

 0:0. Nada absorvido(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. Extremamente absorvido(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10012 *CODES 1508L2 *VAR "IF12"

*FONT 2CARTÃO B4*FONT 0

IF12: De um modo geral, em que medida diria que está entusiasmado com aquilo que está a fazer? Utilize, por favor, 
este cartão.

 0:0. Nada entusiasmado(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. Extremamente entusiasmado(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 9910013 

Vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a forma como se pode ter sentido durante a última semana.

*QUESTION 10013 *CODES 1510L1 *VAR "IF13"

*FONT 2CARTÃO B5*FONT 0

IF13: Ao longo da última semana, em que medida se sentiu deprimido(a)?

0:0. Nada deprimido(a)
1:1.
2:2.
3:3. Extremamente deprimido(a)
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7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 10014 *CODES 1511L1 *VAR "IF14"

*FONT 2CARTÃO B6*FONT 0

IF14: Ao longo da última semana, em que medida o seu sono foi agitado?

0:0. Nada agitado
1:1.
2:2.
3:3. Extremamente agitado
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 10015 *CODES 1512L1 *VAR "IF15"

*FONT 2CARTÃO B7*FONT 0

IF15: Ao longo da última semana, em que medida se sentiu só?

0:0. Nada só
1:1.
2:2.
3:3. Extremamente só
7:(Recusa)
8:(NS)

*QUESTION 9910016 
Para terminar, vou fazer-lhe algumas perguntas para saber a sua opinião sobre o modo como a  democracia funciona 
actualmente em Portugal.

*QUESTION 10016 *CODES 1513L2 *VAR "IF16"

*FONT 2CARTÃO B8*FONT 0

IF16: Em que medida acha que, em Portugal, os partidos da oposição são livres para criticar o governo
Utilize, por favor, este cartão.

 0:0. Nada 
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. 
 7:7.
 8:8.
 9:9. 
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10:10. Totalmente
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10017 *CODES 1515L2 *VAR "IF17"

*FONT 2MANTER CARTÃO B8*FONT 0

IF17: Em que medida acha que, em Portugal, a comunicação social é livre para criticar o governo.

 0:0. Nada 
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. 
 7:7.
 8:8.
 9:9. 
10:10. Totalmente
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10018 *CODES 1517L2 *VAR "IF18"

*FONT 2MANTER CARTÃO B8*FONT 0

IF18: Em que medida acha que, em Portugal, a comunicação social dá aos cidadãos  informação correcta para avaliar o 
governo
Utilize o mesmo cartão.

 0:0. Nada 
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. 
 7:7.
 8:8.
 9:9. 
10:10. Totalmente
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 55010 *ALPHA 1523L20 *VAR "Date_IB1" *DUMMY
*DATE Q55010

*QUESTION 55110 *ALPHA 3236L5 *VAR "Duracao_IB1" *DUMMY
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SECÇÃO IB1 - Duração Min.

********** Stopwatch 13 **********
*QUESTION 955010 *NUMBER 3241L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[13] = 0] *COPY Q955010 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[13] = 0] *COPY Q55110 [Q955010 - Q955008]
*PUT ISTOP[13] [13]

*GOTO 11001

***Rotação C***

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910019 

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 são sobre pessoas de outros países que vêm viver para Portugal.

*QUESTION 10019 *CODES 1754L2 *VAR "IF19"

*FONT 2CARTÃO C2*FONT 0

IF19: Em geral, diria que é mau ou bom para a economia portuguesa que as pessoas de outros países venham viver 
para cá?
Utilize, por favor, este cartão

 0:0. Mau para a economia
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. Bom para a economia
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10020 *CODES 1756L2 *VAR "IF20"

*FONT 2CARTÃO C3*FONT 0
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IF20: E, usando este cartão, diria que, em geral, essas pessoas empobrecem ou enriquecem a vida cultural e Portugal?

 0:0. Empobrecem a vida cultural
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. Enriquecem a vida cultural
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10021 *CODES 1758L2 *VAR "IF21"

*FONT 2CARTÃO C4*FONT 0

IF21: Portugal tornou-se um lugar pior ou melhor para viver com a vinda de pessoas de outros países para cá?
Utilize, por favor, este cartão

 0:0. Tornou-se um lugar pior para viver
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. Tornou-se um lugar melhor para viver
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 910022 
O próximo conjunto de questões é sobre si e a sua vida

*QUESTION 10022 *CODES 1760L1 *VAR "IF22"

*FONT 2CARTÃO C5*FONT 0

IF22: De um modo geral, em que medida diria que está interessado(a) naquilo que está a fazer? Utilize, por favor, este 
cartão.

0:0. Nada interessado(a)
1:1.
2:2.
3:3. 
4:4. Extremamente interessado(a)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10023 *CODES 1761L1 *VAR "IF23"
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*FONT 2CARTÃO C6*FONT 0

IF23: De um modo geral, em que medida diria que está absorvido por aquilo que está a fazer? Utilize, por favor, este 
cartão.

0:0. Nada absorvido(a)
1:1.
2:2.
3:3.
4:4. Extremamente absorvido(a)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10024 *CODES 1762L1 *VAR "IF24"

*FONT 2CARTÃO C7*FONT 0

IF24: De um modo geral, em que medida diria que está entusiasmado com aquilo que está a fazer? Utilize, por favor, 
este cartão.

0:0. Nada entusiasmado(a)
1:1.
2:2.
3:3.
4:4. Extremamente entusiasmado(a)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 9910025 

Para terminar, vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a forma como se pode ter sentido  durante a última semana.

*QUESTION 10025 *CODES 1763L2 *VAR "IF25"

*FONT 2CARTÃO C8*FONT 0

IF25: Ao longo da última semana, em que medida se sentiu deprimido(a)?

 0:0. Nada deprimido(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. 
 7:7.
 8:8.
 9:9. Extremamente deprimido(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)
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*QUESTION 10026 *CODES 1765L2 *VAR "IF26"

*FONT 2CARTÃO C9*FONT 0

IF26: Ao longo da última semana, em que medida o seu sono foi agitado?

 0:0. Nada agitado
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. 
 7:7.
 8:8.
 9:9. Extremamente agitado
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10027 *CODES 1767L2 *VAR "IF27"

*FONT 2CARTÃO C10*FONT 0

IF27: Ao longo da última semana, em que medida se sentiu só?

 0:0. Nada só
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5.
 6:6. 
 7:7.
 8:8.
 9:9. Extremamente só
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 55011 *ALPHA 1782L20 *VAR "Date_IC1" *DUMMY
*DATE Q55011

*QUESTION 55111 *ALPHA 3256L5 *VAR "Duracao_IC1" *DUMMY
SECÇÃO IC1 - Duração Min.

********** Stopwatch 15 **********
*QUESTION 955011 *NUMBER 3261L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[15] = 0] *COPY Q955011 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
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*IF [ISTOP[15] = 0] *COPY Q55111 [Q955011 - Q955008]
*PUT ISTOP[15] [15]

*GOTO 11001

***Rotação D***

**PERGUNTAR A TODOS

*QUESTION 9910028 
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 são sobre pessoas de outros países que vêm viver para Portugal.

*QUESTION 10028 *CODES 3307L2 *VAR "IF28"

*FONT 2CARTÃO D2*FONT 0

IF28: Em geral, diria que é mau ou bom para a economia portuguesa que as pessoas de outros países venham viver 
para cá?
Utilize, por favor, este cartão

 0:0. Mau para a economia
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4. Bom para a economia
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10029 *CODES 3309L2 *VAR "IF29"

*FONT 2CARTÃO D3*FONT 0

IF29: E, usando este cartão, diria que, em geral, essas pessoas empobrecem ou enriquecem a vida cultural e Portugal?

 0:0. Empobrecem a vida cultural
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4. Enriquecem a vida cultural
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10030 *CODES 3311L2 *VAR "IF30"
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*FONT 2CARTÃO D4*FONT 0

IF30: Portugal tornou-se um lugar pior ou melhor para viver com a vinda de pessoas de outros países para cá?
Utilize, por favor, este cartão

 0:0. Tornou-se um lugar pior para viver
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4. Tornou-se um lugar melhor para viver
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 910031 
O próximo conjunto de questões é sobre si e a sua vida

*QUESTION 10031 *CODES 3313L1 *VAR "IF31"

*FONT 2CARTÃO D5*FONT 0

IF31: De um modo geral, em que medida diria que está interessado(a) naquilo que está a fazer? Utilize, por favor, este 
cartão.

0:0. Nada interessado(a)
1:1.
2:2. Extremamente interessado(a)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10032 *CODES 3314L1 *VAR "IF32"

*FONT 2CARTÃO D6*FONT 0

IF32: De um modo geral, em que medida diria que está absorvido por aquilo que está a fazer? Utilize, por favor, este 
cartão.

0:0. Nada absorvido(a)
1:1.
2:2. Extremamente absorvido(a)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 10033 *CODES 3315L1 *VAR "IF33"

*FONT 2CARTÃO D7*FONT 0

IF33: De um modo geral, em que medida diria que está entusiasmado com aquilo que está a fazer? Utilize, por favor, 
este cartão.
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0:0. Nada entusiasmado(a)
1:1.
2:2. Extremamente entusiasmado(a)
7:(Recusa)
8:(Não sabe)

*QUESTION 9910034 

Para terminar, vou fazer-lhe algumas perguntas sobre a forma como se pode ter sentido  durante a última semana.

*QUESTION 10034 *CODES 3316L2 *VAR "IF34"

*FONT 2CARTÃO D8*FONT 0

IF34: Ao longo da última semana, em que medida se sentiu deprimido(a)?

 0:0. Nada deprimido(a)
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5. Extremamente deprimido(a)
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10035 *CODES 3318L2 *VAR "IF35"

*FONT 2CARTÃO D9*FONT 0

IF35: Ao longo da última semana, em que medida o seu sono foi agitado?

 0:0. Nada agitado
 1:1.
 2:2.
 3:3.
 4:4.
 5:5. Extremamente agitado
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 10036 *CODES 3320L2 *VAR "IF36"

*FONT 2CARTÃO D10*FONT 0

IF36: Ao longo da última semana, em que medida se sentiu só?

 0:0. Nada só
 1:1.
 2:2.
 3:3.
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 4:4.
 5:5. Extremamente só
77:(Recusa)
88:(Não sabe)

*QUESTION 55012 *ALPHA 3322L20 *VAR "Date_IC4" *DUMMY
*DATE Q55012

*QUESTION 55112 *ALPHA 3266L5 *VAR "Duracao_IC4" *DUMMY
SECÇÃO IC1 - Duração Min.

********** Stopwatch 15 **********
*QUESTION 955012 *NUMBER 3271L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[16] = 0] *COPY Q955012 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[16] = 0] *COPY Q55112 [Q955012 - Q955008]
*PUT ISTOP[16] [16]

*****QUESTÕES PARA O ENTREVISTADOR RESPONDER*****

*QUESTION 11001 *CODES 2012L1 *VAR "J1"

J1: O inquirido pediu esclarecimentos sobre alguma pergunta?

1:Nunca
2:Quase nunca
3:De vez em quando
4:Algumas vezes
5:Muitas vezes

*QUESTION 11002 *CODES 2013L1 *VAR "J2"

J2: Sentiu da parte do inquirido relutância em responder a algumas perguntas?

1:Nunca
2:Quase nunca
3:De vez em quando
4:Algumas vezes
5:Muitas vezes

*QUESTION 11003 *CODES 2014L1 *VAR "J3"

J3: Sentiu que o inquirido tentou responder o melhor possível às perguntas?

1:Nunca
2:Quase nunca
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3:De vez em quando
4:Algumas vezes
5:Muitas vezes

*QUESTION 11004 *CODES 2015L1 *VAR "J4"

J4: No geral, sentiu que o inquirido compreendeu as perguntas?

1:Nunca
2:Quase nunca
3:De vez em quando
4:Algumas vezes
5:Muitas vezes

*QUESTION 110042 *CODES 2031L1 *VAR "J4b"

J4b: Pensando especificamente nas perguntas sobre Compreensão da Democracia (isto é, as perguntas E1 a E45), com 
que frequência sentiu que o inquirido teve dificuldade em fazer a distinção entre 'democracia em geral' e 'democracia 
em Portugal'?

1:Nunca
2:Quase nunca
3:De vez em quando
4:Algumas vezes
5:Muitas vezes

**J5
**SE SIM - PERGUNTAR J6  
**SE NÃO - PASSAR PARA J7

*QUESTION 11005 *CODES 2016L1 *VAR "J5"

J5 : Estava mais alguém presente, que interferisse na entrevista?

1:Sim
2:Não

*QUESTION 11006 *CODES 2017L8 *MULTI *VAR "J6" *IF [Q11005,1]

J6: Quem?

1:Cônjuge\companheiro(a)
2:Filho(a) (incluindo enteados e adoptados)
3:Pais\sogros\padrasto\madrasta
4:Outro familiar
5:Outro não familiar

8:Não sabe *NMUL
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*QUESTION 11007 *CODES 2025L1 *VAR "J7"

J7: Em que língua decorreu a entrevista?

1:Português

*QUESTION 11008 *CODES 2026L2 *VAR "J8"

J8: Identificação do entrevistador - *FONT 2Exclusivo para cada entrevistador e não deve ser partilhado*FONT 0

98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 11009 *CODES 2028L2 *VAR "J9"

J9: Se tiver comentários adicionais sobre o decorrer da entrevista, por favor, escreva. 

98:ESCREVER *OPEN

*QUESTION 11010 *CODES 2030L1 *DUMMY *VAR "J10"

J10: Como foi aplicado o Questionário Suplementar?

1:Entrevista face-a-face 

*INCLUDE Q11010 [1]

*QUESTION 55019 *ALPHA 2032L20 *VAR "Date_FIM" *DUMMY
*DATE Q55019

*QUESTION 55119 *ALPHA 3276L5 *VAR "Duracao_FIM" *DUMMY
SECÇÃO fim - Duração Min.

********** Stopwatch 17 **********
*QUESTION 955019 *NUMBER 3281L5 *DUMMY
*IF [ISTOP[17] = 0] *COPY Q955019 [STOPWATCH[3]]

** CALCULAR DURAÇAO SEGUNDOS (SUBTRAIR ULTIMA SECÇAO) - STOPWATCH CALCULA 
DURAÇAO ACUMULADA DESDE O INICIO
*IF [ISTOP[17] = 0] *COPY Q55119 [Q955019 - Q955012]
*PUT ISTOP[17] [17]

*QUESTION 610013 *ALPHA 2054L4 *DUMMY *VAR "HORAFIM"
Hora do fim da entrevista: HHMM

*QUESTION 610014 *ALPHA 2058L8 *DUMMY *VAR "DATA"
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Data da Realização da Entrevista: DDMMAAAA

**** DADOS PARA INSPECCAO NOME\TELEFONE

*QUESTION 610099 *FORM *VAR "INSP"

Para finalizar gostaria de saber o seu NOME, morada e Telefone de contacto ...

*FONT 2
1: Nome            *ALPHA 2066L45  **VAR NOME

2: MORADA COMPLETA *ALPHA 2111L100 **VAR MORADA

3: Nº Telefone     *NUMBER 2211L9 *NON  **VAR TELEF1

4: Nº Telefone (2) *NUMBER 2220L9 *NON  **VAR TELEF2

5: ENT: registe o seu Nº de Entrevistador na TNS *NUMBER 2229L4 *MIN 100 **VAR NROENT
*FONT 0

*QUESTION 7101 *ALPHA 2233L200 *VAR "OBSERV"
Existe alguma observação sobre a condução ou realização desta entrevista?

*QUESTION 7102 *CODES 2433L1 *VAR "TNS_OPEN"
Entrevistador: Agradeço que digite código 9 e escreva TNS

9: escrever TNS *OPEN

**************** FIM DO QUESTIONÁRIO ************************

*QUESTION 9999 
                             TERMINA A ENTREVISTA.

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

*PUT EXTRA1 [1]

*END
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