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1. EUROPEAN SOCIAL SURVEY
O European Social Survey (ESS) – Inquérito Social Europeu, é um instrumento de recolha de
informação destinado a ocupar um lugar importante na nossa vida colectiva enquanto
portugueses e europeus. Ao ser aplicado de dois em dois anos, em vários países europeus,
permite saber a opinião dos europeus, e a sua evolução ao longo do tempo, a propósito de um
leque variado de assuntos como a confiança nas instituições, as atitudes face à comunicação
social, a participação política e cívica, as questões de segurança e saúde, os assuntos
relacionados com a manutenção da identidade e a forma como nos sentimos perante a vida, em
geral. Enfim, um leque de assuntos que dizem respeito ao dia-a-dia de todos nós.
Em Portugal, a realização do ESS é da responsabilidade de um consórcio constituído pelo
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-UL) e pelo ISCTE-Instituto
Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL). A equipa coordenadora é composta pelo coordenador
nacional (Jorge Vala/ICS-UL) e pela comissão executiva (Anália Torres/ISCTE-IUL, Alice
Ramos/ICS-UL e Pedro Silva/ICS-UL). O trabalho de campo é conduzido pela TNS.
1.1 Prémio Descartes
Em 2005, a Comissão Europeia atribuiu ao ESS o prémio Descartes. O prémio Descartes,
atribuído anualmente desde 2000, é um prémio que se destina a equipas de investigação
transnacionais, que tenham atingido resultados científicos ou tecnológicos de excelência, através
de estudos colaborativos em qualquer área científica, incluindo economia, ciências sociais e
humanidades. O ESS foi o primeiro projecto na área das Ciências Sociais a receber este prémio.
A atribuição do prémio Descartes revela a qualidade não só do trabalho desenvolvido pelas
equipas de investigação dos diversos países na concepção do questionário, mas também das
equipas responsáveis pelo trabalho de campo, nomeadamente dos entrevistadores que
colaboraram no estudo.
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2. METODOLOGIA DO INQUÉRITO SOCIAL EUROPEU
Pela relevância que se atribui a esta consulta, e pela importância que os seus resultados têm
para um conjunto variado de utilizadores – instituições europeias, governos, políticos, jornalistas,
cientistas sociais – a preparação deste inquérito foi rodeado dos maiores cuidados no plano do
rigor metodológico e técnico.
Assim, por exemplo, para garantir que as pessoas entrevistadas realmente representam a
população de cada país exige-se uma alta taxa de resposta (70%) e uma taxa de não-contactos
muito baixa (3%). Os entrevistadores ocupam, desta forma, um lugar central neste processo,
devendo manter escrupulosamente os procedimentos referentes ao preenchimento da folha de
contacto, já que é através desta que se garante a real aleatoriedade da amostra.
Os resultados da primeira edição (2002) permitiram-nos concluir que este padrão é atingível. Os
resultados da segunda edição (2004) mostraram que é possível fazer ainda melhor. Na
realidade, no conjunto dos 24 países que participaram na aplicação do questionário em 2004,
Portugal foi dos que teve uma taxa de resposta mais elevada: conseguimos reduzir os nãocontactos a 2,8% e obtivemos uma taxa de resposta de 70,1%. Com a antecipação de algumas
estratégias de contacto e motivação dos inquiridos, atingimos na terceira edição (2006) uma
taxa de resposta de 72,8%. Em 2008, introduzimos uma oferta aos lares seleccionados e
conseguimos aumentar a taxa de resposta para 75,5%. Em 2010, após detectada fraude por
parte de alguns entrevistadores na aplicação do questionário, fomos forçados a anular mais de
200 entrevistas, tendo a taxa de resposta baixado para 67,1%. Esperamos, em 2012, retomar os
valores obtidos em 2008.
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Embora o questionário pareça longo, os pré-testes realizados noutros países Europeus
demonstraram que os inquiridos acham os temas interessantes, tendo sido possível cumprir a
taxa de resposta exigida. O mesmo aconteceu com os questionários de outras edições do ESS.
O presente texto destina-se a apoiar a actividade do entrevistador, dando a conhecer o teor do
questionário e esclarecendo as dúvidas que possam surgir no seu preenchimento.
2.1 Análise de acontecimentos (event data)
Durante o período de trabalho de campo (Outubro de 2012 a Janeiro de 2013) realizar-se-á uma
análise diária de dois jornais. Esta análise consiste na classificação dos acontecimentos mais
marcantes, nomeadamente os que são noticiados na primeira página durante, pelo menos, três
dias consecutivos. O objectivo é registar os eventos que poderão ter impacto na opinião pública
e, consequentemente, ajudar a compreender padrões de resposta dos inquiridos relativamente
aos temas que são abordados no inquérito.
2.2. Materiais

Quando partem para o terreno, os entrevistadores devem assegurar-se de que dispõem dos
seguintes materiais:
Capa de série – neste documento será identificado o projecto (estudo), a Localidade, a
Freguesia e o Concelho onde deverão ser realizadas as entrevistas. Poderá também encontrar o
nº série, número de contactos a efectuar, o ponto de partida (morada) pelo qual deverá iniciar o
random route e o valor de “X” que será utilizado para seleccionar o edifício (através da
terminação do número da porta (nº policia). Nas costas deste documento estão impressas as
tabelas de selecção de pisos e lares pelas quais o entrevistador deverá seguir para uma correcta
selecção.
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Folha de itinerário - documento no qual o entrevistador deverá registar o percurso de random
route efectuado, identificar correctamente as ruas, nº de porta e lares selecionados, bem como
registar as viragens efectuadas.

Folha de contacto – onde consta o processo de selecção do indivíduo, com o registo das
visitas e a caracterização da área envolvente da morada seleccionada.

Inquérito – Este ano, o questionário será novamente preenchido com recurso ao computador,
através do software CAPI (Entrevista Presencial Assistida por Computador).
No entanto, deverá ter sempre consigo um exemplar do questionário em papel para salvaguarda
no caso de alguma falha técnica ou de “desconfiança” por parte do inquirido.

Uma das vantagens do CAPI é a execução automática dos filtros. No entanto, é necessário estar
atento às instruções e aos filtros inscritos no questionário. A execução dos filtros dependerá
sempre dos códigos que introduzir no computador.

Cartão – sempre que houver no questionário uma instrução para “Cartão”, utilize o caderno
dos Cartões e leia sempre as hipóteses de resposta (além de as mostrar no cartão).

Várias cópias da carta de apresentação – apesar de nalguns casos a carta ter sido entregue
directamente a alguém do agregado familiar ou deixada no correio, pode ser necessário entregar
outra.

Vários exemplares dos folhetos – aplica-se o mesmo que foi dito relativamente à carta de
apresentação.
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3. SUGESTÕES PARA A MOTIVAÇÃO DO ENTREVISTADO
1 - Peça a colaboração do inquirido fazendo apelo à importância de recolher a opinião dos que
habitualmente se exprimem menos. Todos nós conhecemos as opiniões dos políticos, dos
jornalistas, ou das personalidades que constantemente aparecem nos órgãos de comunicação
social. É necessário conhecer agora a opinião do cidadão anónimo.
2 – Saliente o carácter comparativo do inquérito. O inquérito está neste momento a ser
aplicado em mais de 20 países europeus e as opiniões dos portugueses poderão ser comparadas
com as dos cidadãos de outros países europeus.
3 - Ao informar o inquirido de que a entrevista demora cerca de uma hora, e caso tenha uma
reacção negativa, apele ao seu sentido de cidadania relembrando, de novo, que de forma
habitual todos nós temos queixas a apresentar em relação a um conjunto de aspectos da nossa
vida colectiva que correm mal ou elogios a fazer ao que corre bem e que esta é uma
oportunidade para exprimir de forma sistemática essas opiniões. Saliente o carácter
comparado, ao nível europeu, do inquérito.
4 - O leque de assuntos do inquérito é muito variado. Haverá certamente algum que possa
imaginar que seja de maior interesse do entrevistado.
5 – Saliente a aleatoriedade de selecção do inquirido. Dê os exemplos que a sua experiência
indicar, ou use o exemplo simples da aleatoriedade dos números do totoloto.
6 – Explique que o inquérito é um inquérito científico, conduzido por universidades
portuguesas e europeias e que é financiado por organizações nacionais (Fundação para a
Ciência e a Tecnologia) e internacionais (Comissão Europeia, Fundação Europeia de Ciência)
7 - Tenha sempre cópias da carta de apresentação para o caso de não estar à mão a carta
já enviada. Isto relembra o carácter sério da inquirição e permite ao inquirido, caso queira,
contactar a TNS ou o ICS-UL. Tenha sempre o folheto. Se necessário, nas visitas seguintes
volte a deixá-lo.
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8 - Tenha em conta a alta taxa de resposta necessária. Pense seriamente como vai garantir
que a cumpre. Por exemplo, se sentir que um inquirido está quase a recusar, poderá ser
preferível sugerir um novo contacto telefónico, ou sugerir para marcar outro dia, do que ter logo
uma recusa directa.
9 - Mostre o seu cartão de identificação da TNS quando se apresentar, para dar garantias da
sua respeitabilidade.
10 – Acentue o carácter confidencial e o anonimato das respostas. Se o questionarem sobre
a necessidade de registar o nome e morada do entrevistado, diga que essa informação apenas
será utilizada pela TNS para controlar o trabalho do entrevistador e confirmar a correcta
realização da entrevista.
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4. NOTAS GERAIS
1 – Antes de ir para o campo, leia o questionário com atenção: “conheça-o de trás para a
frente”.

2 – Ao longo do questionário são utilizadas frases em relação às quais o inquirido pode pedir
mais explicações. Para além das que forem indicadas ao longo deste documento, não se devem
dar explicações excessivas, sobretudo porque elas podem ser susceptíveis de influenciar as
respostas, mas também porque há casos em que se pretende que o inquirido responda de
acordo com a sua própria interpretação da questão.
Caso o inquirido solicite a opinião do entrevistador, nunca diga que ‘não tem opinião’, mas que
a sua opinião não é importante para o caso, apenas a opinião do inquirido. Dizer que não tem
opinião pode motivar o inquirido a dar essa mesma resposta.

3 – Nunca deve voltar atrás para alterar uma resposta, mesmo que o entrevistado lhe
peça para o fazer.

4  Note que há dois tipos de não-respostas: recusa e não sabe. A “recusa” consiste numa
recusa explícita do entrevistado em responder à questão; “não sabe” significa que o entrevistado
não tem opinião sobre o assunto. Nunca deixe de as assinalar. As opções “não sabe” e “recusa”,
bem como todas as hipóteses de resposta que estejam entre parêntesis — por exemplo, (E31
(Depende das circunstâncias)) nunca devem ser lidas/oferecidas ao entrevistado.

5  Existem vários tipos de escalas de resposta: escalas em que cada posição tem uma
descrição, por exemplo, as escalas de concordância e as escalas de frequência; e escalas em que
apenas os pontos extremos têm uma descrição associada. Neste caso podemos estar perante
escalas que representam um contínuo, por exemplo a escala em que a posição 1 significa
extremamente mau e a posição 10 significa extremamente bom, ou perante escalas de opostos,
onde o ponto 1 significa que as pessoas tentam aproveitar-se de mim e o ponto 10 significa que
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as pessoas são honestas. Neste último caso, não há propriamente uma continuidade, mas antes
duas opiniões opostas relativamente às quais o entrevistado deverá situar a sua posição.

6  Muitas das perguntas do questionário são acompanhadas de cartões com as opções de
resposta. Estas opções deverão ser sempre lidas, independentemente de o entrevistado saber
ou não ler, e não apenas mostradas.

7 – Dê particular ênfase às palavras sublinhadas. Elas visam situar o entrevistado relativamente
a pessoas, espaços de tempo ou situações às quais as perguntas se referem.

8 – Leia sempre as frases introdutórias aos módulos. Elas permitem orientar o entrevistado
na sequência dos temas do questionário, ao mesmo tempo que constituem um momento de
pausa.

9 – Tenha muita atenção aos filtros. Ao longo do questionário encontrará uma série de
filtros. Não deixe de confirmar que está a assinalar a resposta correcta. Não introduza as
respostas de forma mecanizada. Apesar de o CAPI permitir a execução automática dos filtros,
relembramos que a sua execução dependerá sempre dos códigos que introduzir no
computador.

10 – Se se aperceber que o entrevistado está cansado e que está com vontade de desistir da
entrevista, pare e proponha a continuação da entrevista numa outra ocasião. Nestes casos,
garanta a marcação do próximo encontro.

11 – Evite, no entanto, este recurso. É aconselhável certificar-se antes de começar que o
entrevistado está disponível para levar a entrevista até ao fim. Só se considera uma entrevista
completa quando as perguntas estão respondidas até ao final do módulo I. A existência de
falhas significativas no questionário obrigará à sua anulação.
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5. RESULTADOS DO PRÉ-TESTE
Foi realizado um pré-teste com 5 entrevistadores, aplicando-se um total de 50 questionários
(para mais detalhes relativos à amostra ver a tabela em baixo). Neste pré-teste foram aplicados
os dois módulos rotativos desta ronda do European Social Survey (um sobre “Bem-estar pessoal
e social” e outro sobre “Compreensão e avaliação da democracia”), assim como algumas
perguntas relativas a caracterização socio-demográfica dos inquiridos e percepções sobre o
decorrer da aplicação do questionário por parte dos entrevistadores.

Sexo

Idade

Total

Masculino

Feminino

15-24

25-34

65 ou +

35-64

14

11

6

6

6

7

25

11

14

6

6

6

7

25

25

25

12

12

12

14

50

Lisboa
Fora da
Grande Lisboa
Total

Módulo do entrevistador
O inquirido pediu
esclarecimentos sobre alguma
pergunta?

Sentiu da parte do inquirido
relutância em responder a
algumas perguntas?

%

%

Nunca

60

Quase nunca

Nunca

84
10

Quase nunca

32

Sentiu que o inquirido tentou
responder o melhor possível às
perguntas?
%

Nunca

2

Quase nunca

2
4

De vez em quando

2

De vez em quando

Algumas vezes

Algumas vezes

2

Algumas vezes

Muitas vezes

Muitas vezes

2

Muitas vezes

De vez em quando

8

No geral, sentiu que o
inquirido compreendeu as
perguntas?

Estava mais alguém
presente, que interferisse na
entrevista?

%

%

Nunca

Não

Quase nunca
De vez em quando
Algumas vezes

Sim

20

Muitas vezes

80

16
84

8

84

Quem?

Base: 8 indivíduos
%
Cônjuge\
companheiro(a)

38

Filho(a)

13

Pais\sogros\padrast
o\ madrasta

13

Outro familiar

13

Outro năo familiar

38

Base: 50 indivíduos
©TNS 2012
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Os resultados indicam que, segundo as percepções dos entrevistadores, o questionário promove
uma boa cooperação por parte dos inquiridos sendo as perguntas de fácil compreensão (ver
figura em cima). Verificou-se ainda uma quantidade muito baixa de ‘recusas’ e ‘não sabe’.

6. APRESENTAÇÃO GERAL DO QUESTIONÁRIO
O questionário é constituído por 8 subconjuntos de perguntas (partes A, B, C, D, E, F, H, I), a
serem respondidas pelos entrevistados, e por mais 11 perguntas para o entrevistador (parte J).
As perguntas para o entrevistador procuram saber, de forma geral, como correu a entrevista. A
parte I corresponde a perguntas de teste de carácter metodológico, pelo que envolve alguma
repetição de questões e tem 4 versões diferentes (A, B, C e D) distribuídas por cada questionário
de forma rotativa.
A1–A5

Comunicação social e confiança interpessoal

B1–B34

Assuntos políticos, incluindo: interesse e participação política, confiança nas
instituições, posição perante as eleições e os partidos, avaliações e orientações
sociopolíticas. E ainda perguntas sobre imigração e imigrantes

C1-C28

Sentimento de bem-estar perante a vida, saúde, convivência com os outros,
sentimento de segurança, religiosidade, percepção de discriminação; identidade
nacional e étnica.

D1-D39

Bem-estar pessoal e social, percepção de bem-estar recente, satisfação com a
vida, actividade física, ajuda aos outros.

E1-D45

Compreensão e avaliação de diferentes aspectos da democracia.

F1-F60

Perfil sociodemográfico, incluindo: composição do agregado familiar, sexo,
idade, situação conjugal, área de residência; nível de instrução, situação na
profissão e profissão do inquirido, do cônjuge e dos pais; rendimentos do
agregado.
Segue-se um conjunto de questões específicas aplicadas em Portugal sobre
identidades e condições de vida.

H

Escala de valores de Schwartz

I

Perguntas metodológicas.

J

Perguntas a serem respondidas pelo entrevistador
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Módulo A

As perguntas de A1 e A2 destinam-se a avaliar o tempo dedicado a ver televisão. Se o
entrevistado tiver dificuldade em calcular o tempo – se, por exemplo, vir televisão
intermitentemente e a diferentes horas do dia –, sugira-lhe que some esses diferentes
momentos. Em contrapartida, só deve contar o tempo em que o inquirido está de facto a ver e
não quando a televisão está sempre ligada como “pano de fundo”.
Na pergunta A2 quando se referem “notícias ou programas acerca de política e
assuntos de actualidade”, devem ser considerados os programas sobre matérias
governamentais e políticas, mas também os que envolvem personalidades ligadas a essas
actividades (incluindo entrevistas a políticos ou a pessoas que se destaquem pelas suas
competências na sua área de actividade).
A3: Todo o cuidado é pouco equivale a dizer que nunca se pode confiar nas pessoas ou que é
preciso estar sempre na defensiva.
A4: Tentam aproveitar-se de mim equivale a dizer tentar explorar-me ou enganar-me; são
honestas no sentido de tratar-me de forma apropriada ou correcta.
A5: Pretende-se saber se se acha que as pessoas, em geral e tendencialmente, são mais
preocupadas consigo próprias ou mais disponíveis para ajudar os outros.
Assinalar a hora em que termina o módulo A.
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Módulo B

B2: Confiança pessoal no sentido de acreditar que as posições tomadas pelas diversas
instituições são correctas.
B9: Não deve esquecer de indicar que as últimas eleições para a Assembleia da República
ocorreram a 5 de Junho de 2011.
FILTRO: Se inquirido respondeu afirmativamente passar para B10. Caso contrário passar
para B11.
Texto introdutório às perguntas B11 a B17: Evitar que corram mal no sentido de ajudar
a prevenir que problemas mais sérios possam ocorrer.
B13: O importante é perceber se a pessoa trabalhou numa organização ou associação,
independentemente de pertencer a essa organização ou associação.
B15: Assinar uma petição é subscrever um pedido público para que determinada autoridade
pública adopte de determinadas medidas.
B17: Boicotar produtos é recusar o uso ou a compra de produtos, sejam eles bens materiais
ou serviços.
B18a): Simpatia no sentido do partido com que mais se identifica ou simpatiza
independentemente de como a pessoa vota.
FILTRO: Se inquirido responder afirmativamente passar para B18b. Caso contrário passar
para B18d.

B18b) FILTRO: Se o inquirido indicar algum partido politico passar para B18c. Caso contrário
passar para B18d.
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B22: Governo Português refere-se ao governo actualmente em funções.
B23: Funcionamento da democracia significa como a democracia funciona na prática e não
como ela devia funcionar. Democracia no sentido de sistema no seu conjunto: eleições livres,
liberdade de informação, tribunais independentes do sistema político, etc.
B24 e B25: Com o “estado da educação” e o “estado da saúde” pretende-se cobrir
aspectos como qualidade, acesso, eficácia de forma geral.
B27: Liberdade no sentido de poder ter o seu modo de vida, ou seja, de poderem viver
como homosexuais e lésbicas.
B29 à B34: Nunca dizer a palavra “imigrantes” porque se confunde facilmente com
“emigrantes”. Referir sempre “pessoas que vêm viver para cá”.
B28: Unificação refere-se a mais integração e não a mais alargamento.
B29: Deve no sentido hipotético e não de obrigação.
B33: Não dar à pessoa entrevistada exemplos do que caracteriza a vida cultural portuguesa.
Cabe ao entrevistado recorrer às suas próprias referências.
Assinalar a hora em que termina o módulo B.
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Módulo C

C2: Conviver significa aqui encontrar-se com pessoas por escolha própria e não por obrigação
social ou decorrente do trabalho.

C3: Assuntos íntimos e pessoais: ‘assuntos íntimos’ envolve, por exemplo, assuntos
relacionados com familiares ou com sexualidade; ‘assuntos pessoais’ pode incluir trabalho ou
problemas relacionados com a ocupação que se tem.
C4: Actividades sociais no sentido de encontros com outras pessoas por escolha ou por
prazer e não por razões de obrigação ou dever.
C5: Se o entrevistado perguntar a diferença entre furto e roubo, explicar que furto aplica-se às
situações em que a pessoa não se apercebe que lhe foi “tirado” algo (carteira, carro, telemóvel,
etc.) e que roubo implica violência ou ameaça de violência física.
C6: Bairro no sentido de local onde vive.
C7: Saúde física e mental.
C8: Limitado ou diminuído na realização de actividades diárias, tais como alimentar-se,
vestir-se, deslocar-se para ir trabalhar.
ATENÇÃO: NÃO UTILIZAR TERMOS ESPECÍFICOS DE DETERMINADA RELIGIÃO,
COMO MISSA OU IGREJA.
C9: Sentir que pertence a uma religião não significa aqui ser membro oficial.
ATENÇÃO AO FILTRO
C9: Se o inquirido responder sim perguntar C10.
Se o inquirido responder não ou não sabe, ir para C11.
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ATENÇÃO AO FILTRO
C10: Se inquirido referir que pertence a uma religião passar para C13.
ATENÇÃO AO FILTRO
C11: Se inquirido responder afirmativamente passar para C12.
Se o inquirido responder negativamente ou não souber, passar para C13.
C16: Pertence a um grupo discriminado deve ser entendido como “identifica-se com” ou
“sente-se ligado a”.
ATENÇÃO AO FILTRO
C16: Se inquirido responder afirmativamente pergunta C17.
Se o inquirido responder negativamente, passar para C18.
ATENÇÃO AO FILTRO
C18:Se o inquirido responder afirmativamente ir para C20.
Se o inquirido responder negativamente ou não souber, perguntar C19.
Ser cidadão português significa que tem Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
português.
ATENÇÃO AO FILTRO
C20: Se inquirido responder afirmativamente, ‘não sabe’ ou ‘recusa’ ir para C23.
Se o inquirido responder ‘não’ perguntar a C21.
C24: Pertencer, no sentido de sentir-se ligado ou identificar-se.
ATENÇÃO AO FILTRO
C25: Se inquirido responder afirmativamente, “não sabe”, ou “recusa” passar para C27.
Se o inquirido responder ‘não’ perguntar C26.
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ATENÇÃO AO FILTRO
C27: Se inquirido responder afirmativamente, “não sabe”, ou “recusa” passar para D1.
Se o inquirido responder ‘não’ perguntar C28.
Assinalar a hora em que termina o módulo C.

Módulo D
D12: Sentir-se em baixo, no sentido de se sentir sem forças, sem motivação
D20: Aprender coisas novas na sua vida não se refere exclusivamente a conhecimentos
escolares, profissionais ou técnicos. Pode ser qualquer coisa que o respondente considere que
enriqueceu a sua vida
D23: vale a pena, no sentido de ser benéfico para os outros
D27: sentir-se próximo significa identificar-se ou sentir-se ligado às pessoas da área de
residência
D28: Em que medida arranja tempo significa se a pessoa guarda algum tempo para si. Não
se pergunta se é muito ou pouco tempo, se o faz com muita ou pouca frequência, mas se,
quando quer, o consegue fazer.
D32: Estar absorvido(a) quer dizer que está concentrado, atento, naquilo que está a fazer.
D34: Repara e aprecia, no sentido de prestar atenção e valorizar o que o rodeia, isto é o
ambiente físico ou social.
D35: Rumo para a sua vida, isto é uma orientação ou ideia sobre o caminho que gostaria
que a sua vida seguisse.
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D37: Dá apoio, refere-se a apoio emocional e/ou material.
D38: Os critérios para o inquirido considerar o que é o topo e a base da sociedade podem ser
variados: rendimento, prestígio social, poder, escolaridade, profissão, ou mesmo visibilidade. No
caso de o inquirido pedir auxílio ao entrevistador sobre que critério utilizar, este não deverá dar
exemplos, apenas dizer que deverá utilizar os critérios que considerar mais relevantes.
D39: estar fisicamente activo, de forma contínua significa que houve esforço físico acima
do normal e de forma continuada durante, pelo menos, 20 minutos.
Assinalar a hora em que termina o módulo D.

Módulo E
E1: eleições legislativas são as eleições para a Assembleia da República. Em caso de
clarificação, não fazer qualquer referência a deputados, partidos ou governo, mas apenas à
instituição referida.
E4: livres no sentido de lhes ser permitido e criticar no sentido de contestar.
E6: clarificação do que significa comunicação social deve ser feita referindo exemplos, como
a televisão, a rádio ou os jornais.
E7: minoria refere-se a qualquer grupo que possua uma característica que distingue os seus
membros da generalidade da população. Caso o inquirido refira um grupo específico com
intenção de confirmar o significado do conceito, dar mais exemplos de modo a não focar em
grupos específicos e remeter para a noção mais alargada de minoria.
E9: tornar-se cidadão de um país significa adquirir a nacionalidade desse país.
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E12: castigados nas eleições no sentido de terem menos votos do que nas eleições
anteriores.
E15: Garantir que o inquirido percebe que se trata de reduzir diferenças de rendimentos.
E16: Europeus no sentido geográfico e não apenas países da União Europeia.
E31: extremistas no sentido de estarem longe de serem moderadas. Não deve ser dado pelo
entrevistador qualquer exemplo específico de partido, grupo social ou pessoa.
Assinalar a hora em que termina o módulo E.

Módulo F

As perguntas F1, F2, F3 e F4 permitem identificar a composição do grupo doméstico. Não
confundir grupo doméstico com agregado familiar. Considera-se grupo doméstico as pessoas
que vivem naquele lar. No caso de um estudante que está deslocado e que vive numa casa com
mais 2 colegas num regime de partilha de despesas, o grupo doméstico é constituído por essas 3
pessoas.
Note que aqui as crianças devem ser incluídas, ao contrário da folha de contacto onde só se
referiam as pessoas com mais de 15 anos. Ou seja, pretende-se aqui identificar a idade, o sexo
e a relação de parentesco de todas as pessoas que vivem no grupo doméstico. Note ainda que
em cada coluna se regista o laço familiar partindo do inquirido. Por exemplo, se a pessoa mais
velha no lar é o pai da inquirida, ele deve constar na coluna 2 e deve ser registado como laço
familiar na linha “pai/mãe”). Não devem ser incluídas nesta grelha as empregadas domésticas.

ATENÇÃO:
O entrevistador deve 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).
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ATENÇÃO AO FILTRO
ENTREVISTADOR: CODIFICAR DE ACORDO COM A GRELHA
F5: Se o respondente viver com o cônjuge/companheiro(a) (código 01 na F4) perguntar F6
Se não viver com o cônjuge/companheiro, ir para F7

ATENÇÃO AO FILTRO
F6:

Se

o

entrevistado

for

casado,

separado

legalmente,

divorciado

ou

não

souber/recusar (códigos 01, 05, 06 ou 77/88) perguntar F7.
Se o entrevistado viver em união de facto há menos de dois anos ou em união de facto
há dois anos ou mais (códigos 03 e 04), ir para F8.

ATENÇÃO AO FILTRO
F9: Se o entrevistado viver com o cônjuge/companheiro (código 01 na F5), codificar a F10
Se não viver com o cônjuge/companheiro, ir para F11

ATENÇÃO AO FILTRO
F10: Se o entrevistado coabitar (código 03 ou 04), perguntar F11
Se não coabitar ir para F12

F11: Apenas perguntar se NÃO viver com o cônjuge/companheiro(a) ou coabite
Lendo do início para o final da lista, codifique a resposta com o código que aparecer
primeiro, por exemplo, se o entrevistado disser que é casado (código 01) e divorciado (código
04), deve codificar como 01.
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ATENÇÃO AO FILTRO
F12: VER A GRELHA DE AGREGADO DOMÉSTICO E CODIFICAR
Se o inquirido tem vive com crianças (código 02 na F4), ir para F13a.
Se não vive com crianças, perguntar F13.

F15: Ter em atenção que se deve registar o nível de ensino completo. Por exemplo, se o
indivíduo está a frequentar a universidade registar o Secundário (12º ano...).
Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
1. Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído.
2. Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação foi
frequentado na totalidade.
3. Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de
presença.
Se o inquirido não conseguir responder utilizando as alternativas de resposta apresentadas no
cartão, assinalar ‘nenhuma das anteriores’ e registar detalhadamente o grau completado.

F16: Registe os anos de escolaridade que o inquirido tem desde o 1º ano da escola primária.
Não conte anos em que haja, fundamentalmente, formação profissional. Caso tenha havido uma
interrupção de alguns meses até a um ano lectivo ignore-a.

F17a, F17c, F46a e F46c: Categorização das situações face ao trabalho
Activos
1  A fazer trabalho pago (ou temporariamente ausente)
Esta categoria inclui todos os tipos de trabalho pago, quer seja por conta de outrem, quer seja
por conta própria. Inclui ainda, trabalho casual, temporário ou a tempo parcial.
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O trabalho voluntário ou o trabalho pago em géneros (por exemplo ter direito a alojamento e
refeições), onde não há qualquer transacção financeira são EXCLUÍDOS desta categoria.

As pessoas temporariamente ausentes são aquelas que estiveram ausentes do trabalho na
semana que antecedeu a entrevista devido a doença, férias, licença (casamento, maternidade,
luto, etc) e que regressarão ao mesmo trabalho, ou à mesma actividade, (caso sejam
trabalhadores por conta própria).

As pessoas cujo contrato de trabalho compreende trabalho regular mas intermitente (por
exemplo trabalhadores de instituições de ensino, ou desportistas, cujos vencimentos são pagos à
“tarefa”, e que, portanto, podem não ter trabalhado na semana anterior à entrevista)
encontram-se incluídos nesta categoria.

2  A estudar
Todos os estudantes, mesmo os que trabalharam na última semana por estarem de férias,
deverão ser classificados nesta categoria. Se o inquirido estiver de férias e apenas regressar à
condição de estudante se tiver aproveitamento num exame próximo, considera-se que o exame
terá sucesso e classifica-se o inquirido como estudante.

3  Desempregado à procura de emprego
Esta categoria inclui todos os desempregados que se encontram activamente à procura de
emprego. Isto inclui pessoas que procuram emprego através de serviços governamentais locais
ou regionais (por exemplo, centros de emprego), pessoas que estão inscritas em empresas
privadas de emprego, pessoas que respondem a anúncios de jornal ou que anunciam oferta de
emprego, ou pessoas que procuram oportunidades (por exemplo, contactando pessoalmente
com potenciais empregadores).
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4  Desempregado à espera de emprego, mas não à procura de emprego
Incluir qualquer desempregado que não se encontra, presentemente, à procura de trabalho.
Pessoas que, por exemplo, desistiram de procurar trabalho, ou que estão doentes e
temporariamente impossibilitadas de procurar trabalho, incluem-se nesta categoria. Os inquiridos
deverão decidir por si próprios se uma doença é, neste caso, temporária ou não. Na dúvida,
incluir nesta categoria caso a doença dure há menos de 6 meses.

Inactivos
5  Doença ou incapacidade permanente
Encontram-se aqui as pessoas que não estão a trabalhar e que actualmente não procuram
trabalho porque estão permanentemente (ou indefinidamente) doentes ou incapacitados. As
pessoas que nunca trabalharam devido a incapacidade incluem-se nesta categoria. Em caso de
dúvida, considere a doença incapacitante caso dure há mais de 6 meses.

6  Reformado
Consideram-se as pessoas que se reformaram por atingirem o número de anos necessários ou
as que se reformaram antecipadamente e que não se encontram à procura de trabalho. As
pessoas reformadas que estão com doença permanente ou que se tornaram incapacitadas para
o trabalho incluem-se também nesta categoria.

As mulheres que deixam de trabalhar após o casamento para tomar conta da casa ou dos filhos
e que não trabalham há muitos anos, devem ser classificadas na categoria “a fazer trabalho
doméstico, a cuidar de crianças...”

8  A fazer trabalho doméstico....
Inclui todas as pessoas que desenvolvem trabalho doméstico ou que prestam cuidados e que
não são remuneradas.
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9 – A fazer serviço cívico ou militar.
Inclui apenas os inquiridos que se encontram a fazer serviço militar obrigatório.

10  Outra situação
Esta categoria não está no cartão. As pessoas que estejam a desenvolver qualquer tipo de
trabalho remunerado não podem ser aqui incluídas.

F17b: Atenção à indicação para o preenchimento desta pergunta dado que:
- se existir mais do que um assinalado na F17a perguntar a F17c;
- se existir apenas um assinalado na F17a perguntar a F17d;

ATENÇÃO AO FILTRO
F17d: Atenção à indicação para o preenchimento desta pergunta dado que depende da resposta
à pergunta F17a.
- se o inquirido tem trabalho remunerado em F17a (código 01 na F8a) passar para F21.
- se inquirido não tem trabalho remunerado na F17a (códigos diferentes de F8a) passar para
F18.

ATENÇÃO AO FILTRO
F17e Ver resposta F17a e codificar
Se tem trabalho remunerado (código 01 na F17a), ir para F21
Se não tem trabalho remunerado (todos os outros códigos na F17a), perguntar F18
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ATENÇÃO AO FILTRO
F18: Se inquirido responder afirmativamente passar para F21. Caso contrário, passar para
F19.
ATENÇÃO AO FILTRO
F19: Se inquirido responder negativamente, não souber ou optar por não responder passar para
F36.
ATENÇÃO AO FILTRO
F20: Apenas devem responder os inquiridos que actualmente não têm trabalho remunerado mas
já tiveram no passado.
F21 a F34: Se o inquirido estiver a trabalhar (código 01 na F17a ou código 1 na F18),
perguntar sobre o actual emprego. Se não estiver a trabalhar actualmente mas já tenha
trabalhado no passado (código 1 na F19), perguntar acerca do último emprego.
ATENÇÃO AO FILTRO
F21: Se o inquirido for trabalhador por conta própria (código 2), passar para F22.
ATENÇÃO AO FILTRO
F22: Após responder, passar para F24.
ATENÇÃO AO FILTRO
F23: Apenas perguntar se o inquirido “trabalhar por conta de outrem”, “trabalhador
familiar” ou “não sabe” (códigos 1, 3, 8 na F21).
F24 e F25: Perguntar a todos que trabalham ou já trabalharam.
ATENÇÃO AO FILTRO
F25: Apenas passar para F26 se inquirido responder afirmativamente.
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F27 a F35: Apenas devem responder os inquiridos que trabalham ou já trabalharam.
F33: Ao registar a designação da profissão o entrevistador deve ser o mais específico possível.
Não chega, por exemplo, registar que o inquirido é funcionário público. É fundamental indicar
que tipo de profissão ou que função desempenha, qual o local em que exerce - na administração
central, dependendo de que ministério, ou na administração local – e ser específico: é auxiliar de
educação numa escola secundária, é escriturário empregado administrativo na administração
central no ministério X, é chefe da secção administrativa..., é quadro superior..., etc. Do mesmo
modo profissões como “torneiro mecânico”, motorista de pesados, empregado de balcão, auxiliar
de cozinha, devem depois ser complementadas com informações mais específicas nas perguntas
F25 e F25a. Será a partir destas respostas específicas que a codificação poderá posteriormente
fazer o seu trabalho.

No caso do inquirido referir que tinha/tem duas profissões/ocupações, deve
considerar-se como principal aquela que ocupa mais tempo. Se as duas ocuparem o
mesmo tempo, deve escolher-se a principal tendo em conta a que dá maior
remuneração.
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Observe alguns exemplos de anos anteriores que

NÃO podem acontecer:

ERRO 1:
Fn: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?

Operário Fabril

- Existem cerca de 70 códigos para Operários Fabris!
- Pretende-se detalhar, neste caso:
 Tipo de instrumentos de trabalho (máquinas, manual, ferramentas)
 Actividade da empresa (textéis, calçado, madeira, produtos químicos, etc...)

ERRO 2:
Fn: Qual é/era a designação da sua profissão principal?

Trabalhadora Rural

- Existem cerca de 5 códigos para Trabalhador Rural!
- Pretende-se detalhar, neste caso:
 Se é trabalhador por conta própria e que não tem empregados cujo trabalho
é para consumo próprio/autosubsistência
 Se é um pequeno proprietário (com menos de 10 empregados) e que vende
em pequenas quantidades
 Se é um grande proprietário (com 10 ou empregados)
 Se é um trabalhador por conta de outrém / jornaleiro

28

European Social Survey - 6
Manual do Entrevistador

ERRO 3:
Fn: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?

Pescador

- Existem cerca de 6 códigos para Pescador
- Pretende-se detalhar, neste caso:
 Se é um pescador por conta própria sem empregados para autosuficiência
 Se é um apanhador de peixe (não pescador)
 Se é um pequeno pescador e que vende em pequenas quantidades para os
mercados ou outros
 Se é um grande proprietário de uma frota pescatória
 Se é pescador de pesca costeira/local

ERRO 4:
Fn: Qual é/era a designação da sua profissão principal?

Empregada de Limpeza

- Existem cerca de 2 códigos para empregadas de limpeza
- Pretende-se detalhar, neste caso:
 Se é empregada de limpeza em casas particulares
 Se é empregada de limpeza em hotéis/escritórios/outros estabelecimentos
comerciais
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ERRO 5:
Fn: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?

Construção Civil: Trolha

- Existe um significado diferente de “trolha” no Norte e no Centro/Sul. Pretende-se, por
isso, entender, neste caso:
 Se “trolha” é o mesmo que “servente” (isto é, ajudante de uma qualquer
actividade específica na construção civil: exemplo, ajudante de pedreiro)
 Se “trolha” é o que faz tudo, ATENÇÃO: perguntar para especificar
detalhadamente o que faz propriamente num dia normal de trabalho
 Se “trolha” supervisiona o trabalho de outros trabalhadores ou não

ERRO 6:
Fn: Qual é a designação da profissão principal do seu cônjuge/companheiro(a)?

Pedreiro

- Existem 3 códigos para Pedreiros.
- Pretende-se entender, neste caso:
 Se é pedreiro por conta própria sem empregados
 Se é pedreiro por conta própria com empregados (quantos?)
 Se é ajudante de pedreiro (e não propriamente pedreiro)
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ERRO 7:
Fn: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?

Construtor Civil
- Pretende-se entender, neste caso:
 Se é construtor civil por conta própria sem empregados
 Se é construtor civil por conta própria com empregados (quantos? – existem
2 códigos diferentes dependendo do nº de empregados)

ERRO 8:
Fn: Qual é/era a designação da sua profissão principal?

Funcionário Público

- Nunca aceitar Funcionário Público!: pode ser desde o Presidente da República ao
Varredor da Câmara
- Pretende-se entender, neste caso:
 O que faz/fez propriamente na função pública
 ATENÇÃO: não aceitar igualmente a categoria profissional (ex. Técnico
Superior/Médio Principal). Neste caso, perceber o que faz na realidade:
administrador, economista, sociólogo, psicólogo, etc...
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F34 e F34a: Descrever detalhadamente.
ATENÇÃO AO FILTRO
F36: Os períodos devem ser superiores a três meses. Se responder afirmativamente, perguntar
F37 e F38.
F38: Os períodos devem ser sempre superiores a três meses.
F41: Pretende-se obter o rendimento líquido do grupo doméstico, isto é, retirando os impostos.
Em termos simples trata-se de somar o que cada um traz para casa, depois de todos os
descontos. Por rendimentos entende-se, logicamente, não só os rendimentos do trabalho mas
também os subsídios, pensões, reformas. As perguntas referem-se aos rendimentos no
momento da entrevista ou para um período próximo que seja possível ao inquirido responder e
que corresponda à sua situação habitual. A metodologia do preenchimento através da
identificação da letra no cartão destina-se a garantir a confidencialidade das respostas.
F42: Sentir no sentido de “como percepciona”. Fácil ou difícil em qualquer sentido.

ATENÇÃO AO FILTRO
F44: Se inquirido vive com cônjuge/companheiro (a) (código 1 na F5) passar para F45.
Caso contrário passar para F58.
F44: Ter em atenção que se deve registar o nível de ensino completo. Por exemplo, se o(a)
cônjuge/companheiro(a) está a frequentar a universidade registar o Secundário (12º ano...).
Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
4. Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído.
5. Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação foi
frequentado na totalidade.
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6. Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de
presença.
Se o inquirido não conseguir responder utilizando as alternativas de resposta apresentadas no
cartão, assinalar ‘nenhuma das anteriores’ e registar detalhadamente o grau completado.

ATENÇÃO AO FILTRO
F45a: Aprofundar a existência de mais do que uma situação nos últimos 7 dias.
F45b: Se existir mais do que uma situação assinalada na F45a passar para F45c.
Se existir apenas uma situação assinalada na F45a passar para F45d
ATENÇÃO AO FILTRO
F46: Apenas perguntar se o cônjuge/companheiro não estiver a trabalhar na F46a
(códigos diferentes de 01). Se tiver um trabalho remunerado (código 01 na F46a) passar para
F47.
ATENÇÃO AO FILTRO
F47: Apenas perguntar se o cônjuge/companheiro trabalhar.
Ao registar a designação da profissão, o entrevistador deve ser o mais específico possível. É
fundamental indicar que tipo de profissão ou que função desempenha, qual o local em que
exerce - na administração central, dependendo de que ministério, ou na administração local – e
ser específico: é auxiliar de educação numa escola secundária, é escriturário empregado
administrativo na administração central no ministério X, é chefe da secção administrativa...., é
quadro superior...., etc. Do mesmo modo, profissões como “torneiro mecânico”, motorista de
pesados, empregado de balcão, auxiliar de cozinha, devem depois ser complementadas com
informações mais específicas. Será a partir destas respostas específicas que a codificação poderá
posteriormente ser realizada.
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No caso de o inquirido referir que o cônjuge tinha/tem duas profissões/ocupações, deve
considerar-se como principal aquela que ocupa mais tempo. Se as duas ocuparem o
mesmo tempo, deve escolher-se a principal tendo em conta a que dá maior remuneração.
F48 e F49: Descrever detalhadamente.

F52: Ter em atenção que se deve registar o nível de ensino completo. Por exemplo, se o pai
frequentou a universidade registar o Secundário (12º ano...).
Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
7. Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído.
8. Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação foi
frequentado na totalidade.
9. Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de
presença.
Se o inquirido não conseguir responder utilizando as alternativas de resposta apresentadas no
cartão, assinalar ‘nenhuma das anteriores’ e registar detalhadamente o grau completado.

ATENÇÃO AO FILTRO
F53 : Se inquirido responder “trabalhador por conta de outrem” perguntar F54.
Se inquirido responder “trabalhador por conta própria” perguntar F54.
Se inquirido responder “não estava a trabalhar”, “tinha falecido”, “estava ausente”,
“recusa” passar para F56.
Se inquirido responder “não sabe” passar para F54.
F54: Apenas perguntar se o pai “trabalhava” ou “não sabe”.
Ao registar a designação da profissão o entrevistador deve ser o mais específico possível. É
fundamental indicar que tipo de profissão ou que função desempenha, qual o local em que
exerce - na administração central, dependendo de que ministério, ou na administração local – e
ser específico: é auxiliar de educação numa escola secundária, é escriturário empregado
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administrativo na administração central no ministério X, é chefe da secção administrativa...., é
quadro superior...., etc. Do mesmo modo profissões como “torneiro mecânico”, motorista de
pesados, empregado de balcão, auxiliar de cozinha, devem depois ser complementadas com
informações mais específicas. Será a partir destas respostas específicas que a codificação poderá
posteriormente ser realizada.
No caso de o inquirido referir que o pai tinha/tem duas profissões/ocupações, deve considerar-se
como principal aquela que ocupa mais tempo. Se as duas ocuparem o mesmo tempo, deve
escolher-se a principal tendo em conta a que dá maior remuneração.
F55: 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 situação do seu pai. Codificar apenas uma resposta.

F56: Ter em atenção que se deve registar o nível de ensino completo. Por exemplo, se a
mãe frequentou a universidade registar o Secundário (12º ano...).
Considera-se que foi completado um grau de escolaridade quando:
10. Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi concluído.
11. Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação foi
frequentado na totalidade.
12. Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um certificado de
presença.
Se o inquirido não conseguir responder utilizando as alternativas de resposta apresentadas no
cartão, assinalar ‘nenhuma das anteriores’ e registar detalhadamente o grau completado.
ATENÇÃO AO FILTRO
F57: Se inquirido responder “trabalhador por conta de outrem” perguntar F58.
Se inquirido responder “trabalhador por conta própria” perguntar F58.
Se inquirido responder “não estava a trabalhar”, “tinha falecido”, “estava ausente”,
“recusa” passar para F60.
Se inquirido responder “não sabe” passar para F58.
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ATENÇÃO AO FILTRO
F58: Apenas perguntar se a mãe trabalhava ou não sabe.
Ao registar a designação da profissão o entrevistador deve ser o mais específico possível. Não
chega, por exemplo, registar que a mãe do inquirido era funcionária pública. É fundamental
indicar que tipo de profissão ou que função desempenha, qual o local em que exerce - na
administração central, dependendo de que ministério, ou na administração local – e ser
específico: é auxiliar de educação numa escola secundária, é escriturário empregado
administrativo na administração central no ministério X, é chefe da secção administrativa...., é
quadro superior...., etc. Do mesmo modo profissões como “torneiro mecânico”, motorista de
pesados, empregado de balcão, auxiliar de cozinha, devem depois ser complementadas com
informações mais específicas. Será a partir destas respostas específicas que a codificação poderá
posteriormente fazer o seu trabalho.
No caso de o inquirido referir que a mãe tinha/tem duas profissões/ocupações, deve considerarse como principal aquela que ocupa mais tempo. Se as duas ocuparem o mesmo tempo, deve
escolher-se a principal tendo em conta a que dá maior remuneração.
F59: 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 situação da sua mãe. Codificar apenas uma resposta.
Assinalar a hora em que termina o módulo F.

Módulo SI
SI1-SI5 – Estas questões têm uma diferença relativamente a todas as outras feitas no
questionário: a escala utilizada. É uma escala visual, sendo os inquiridos convidados a responder
a uma série de perguntas sobre a sua identificação ou proximidade com um conjunto de grupos,
utilizando gráficos que representam dois círculos que se vão sobrepondo, à medida que o nível
de identificação aumenta. Assim, o primeiro par de círculos indica que entre o entrevistado e o
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grupo em referência (por exemplo Portugal) não existe identificação ou proximidade, enquanto
que o último par de círculos representa uma forte identificação ou proximidade entre o indivíduo
e Portugal.
ATENÇÃO
SI2a ou SI2b:
Em 50% dos casos a pergunta é feita sobre identificação com a “União Europeia” (Cartão 67a)
e nos restantes 50% sobre identificação com a “Europa” (Cartão 67b). Esta selecção já está
feita, não tendo, por isso o entrevistador que se preocupar com a versão que vai aplicar.
SI5: “a sua região” refere-se á região que a pessoa quiser considerar (por exemplo, a região
de residência, a região de nascimento, etc.). O critério de escolha é do respondente.
Assinalar a hora em termina o módulo SI.

Módulo PT
PT 11: O entrevistador não deve dar exemplos do que significa classe média, remetendo o
seu significado para os critérios do inquirido.
Assinalar a hora em que termina o módulo PT.

Módulo H
Esta parte do questionário é constituída apenas por uma escala de valores. Propõe-se ao
inquirido que perante a descrição de pessoas com determinadas características, mencione o grau
de identificação dessas pessoas consigo próprio. Note que existem duas versões: uma para
pessoas do sexo masculino e outra para pessoas do sexo feminino.
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ATENÇÃO AO FILTRO
- Se o inquirido for do sexo masculino perguntar HF1.
- Se o inquirido for do sexo feminino perguntar HF2.
Note que cada pergunta é formada por duas frases distintas. Estas duas frases deverão ser
sempre lidas na totalidade.
Assinalar a hora em que termina o módulo H.

Módulo I
Esta parte é constituída por 9 perguntas de teste metodológico. Existem 4 versões, mas apenas
uma é aplicada em cada questionário. Por esta razão o conjunto de questões não é sempre o
mesmo. Caso o entrevistado refira que já respondeu a essas questões, explique que o objectivo
é apenas proceder a um teste metodológico para avaliar a melhor forma de fazer as perguntas.
Deixe claro que o objectivo não é controlar as respostas anteriormente dadas pelo entrevistado.

Módulo J
Deve ser preenchido pelo entrevistador.
Não se esqueça de assinalar CUIDADOSAMENTE a hora do fim da entrevista.
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7. MÉTODO DE SELECÇÃO DOS LARES E INDIVÍDUOS
Os procedimentos utilizados para a selecção dos lares e dos indivíduos permitem garantir que
cada pessoa tem igual probabilidade de ser seleccionada – o cumprimento deste pressuposto é
essencial para que posteriormente se possam tirar conclusões sobre os comportamentos e
atitudes dos portugueses. Por este motivo é essencial o cumprimento dos procedimentos abaixo
descritos para a selecção dos lares e dos indivíduos.

7.1 Selecção dos Lares
A selecção dos lares é efectuada em 3 etapas:


Levantamento das ruas;



Selecção do edifício;



Selecção do lar.

Levantamento das ruas

O levantamento das ruas é efectuado utilizando a técnica de random route, que implica a
realização dos seguintes procedimentos:
O levantamento começa no 1º Prédio/Casa (de família) a seguir ao ponto de partida (morada)
indicado na capa de série ou mapa.
De frente para o ponto de partida, o entrevistador caminhará para a sua esquerda e irá virar a
seguir na primeira rua à esquerda, depois na primeira rua à direita, depois à esquerda e assim
sucessivamente, tal como demonstrado na figura abaixo.
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P.P
,

A realização deste percurso tem como objectivo seleccionar os edifícios situados apenas num dos
lados da rua: no lado da rua com números de porta pares (se o valor de “X” indicado na capa de
série for par) ou no lado da rua com números de porta ímpares (se o valor de “X” for ímpar).
Podem existir casos em que o lado da rua onde se encontra o ponto de partida é PAR, mas o
que está indicado na folha de itinerário é que deverão ser seleccionados números ÍMPARES.
Neste caso, o entrevistador deverá colocar-se no lado oposto da rua em frente ao ponto de
partida e começar a fazer o levantamento a partir desse ponto.
Nas localidades em que é detectado arruamentos sem número de porta, o random route será
efectuado aplicando o seguimento da paridade da capa de série (Par ou Impar, lado Direito ou
lado Esquerdo da rua, respectivamente) e selecção de 3 em 3 edifícios. Neste caso, serão
deixados 3 edifícios de intervalo e será seleccionado o 4º edifício. Caso o entrevistador tenha de
aplicar esta excepção, deverá previamente reportar a situação ao supervisor da TNS.
Se numa viragem do itinerário random route não for possível identificar números de porta, será
aplicada a regra da selecção de 3 em 3 edifícios, sendo esta técnica utilizada sempre até que
sejam identificados todos os edifícios a seleccionar. Caso o entrevistador tenha de aplicar esta
excepção, deverá previamente reportar a situação ao supervisor da TNS.
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Todo o percurso deve ser registado na folha de itinerário, devendo ser identificado o nome das
ruas e todas as viragens à esquerda ou à direita.
No caso de não ser possível identificar o nome das ruas, deverá ser descrito em pormenor a casa
onde foi efectuada a viragem (cor da casa, tipo de entrada/porta, ou qualquer outro elemento
de fácil identificação) de modo a que outro entrevistador/supervisor possa facilmente replicar o
percurso efectuado.
CASOS ESPECIAIS:
Beco sem saída
Terá que entrar no beco e percorrê-lo fazendo a contagem dos lares existentes, retomando
depois a artéria em que seguia até que consiga efectivamente virar à esquerda ou à direita,
consoante o pretendido. O beco contará como uma rua (coluna (a) da Folha de Itinerário).
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Praça ou Praceta (configuração circular ou rectangular)
Deve sair pela primeira rua que se lhe deparar (normalmente dá-se uma repetição de viragem):

Limite de localidade
Sempre que se atinja o limite da localidade, NÃO passamos à localidade seguinte. Fazemos a
inversão de itinerário tal como procedemos para o beco sem saída, para a praça ou para a
praceta.

Esta regra aplica-se não só ao limite da localidade como a outros obstáculos intransponíveis (ex.
auto-estradas, rios, …)
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Descampado
Se, no decurso do itinerário atingir um ponto onde verifique que continuando o percurso não
encontra nenhuma rua com residências deve “inverter a marcha” e continuar pela rua em que
seguia (procedimento idêntico ao do beco sem saída).

Descampado

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

Escadas e Jardins que separam a rua
Deveremos continuar a fazer o levantamento na rua em que está, até que possa virar à
esquerda ou direita (em função do levantamento que está a fazer) e NÃO/NUNCA descer as
escadas e atravessar o jardim para ir para a outra rua.
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Selecção do edifício
A selecção do edifício é efectuada com base no número de porta, sendo seleccionados os
primeiros edifícios cujo número de porta termine no valor de “X” identificado na capa de série.
Exemplo: Se o número de “X” é 5, serão seleccionáveis os edifícios cujos números de porta
terminem em 5, ou seja, 5, 15, 25, 35…
O número de edifícios a seleccionar por ponto de partida é igual ao número de contactos a
realizar, definidos na Capa de Série: por norma serão realizados 4 contactos por ponto de
partida, ou seja, serão seleccionados 4 edifícios. O percurso de random route termina quando
forem identificados os primeiros 4 edifícios cujo número de porta termina no valor de “X”.
Se durante o percurso o entrevistador identificar claramente que o edifício pertence a uma
instituição (lar de idosos, hospital, unidade militar, mosteiro) ou que se trata de um edifício
apenas com finalidade comercial ou industrial (onde não existe uma única habitação residencial),
este edifício não deve ser selecionado, mas deverá ser identificado na folha de itinerário.
Salienta-se que o ponto de partida não é seleccionável. É apenas o ponto a partir do qual se vai
começar a proceder à selecção dos edifícios.
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Selecção do lar
Após a selecção do edifício, o entrevistador terá de seleccionar o lar a contactar.
Se o edifício tiver apenas UM LAR, o entrevistador deverá contactar esse lar.
Se o edifício tiver MAIS DO QUE UM LAR deverá seleccionar primeiramente o piso e
posteriormente o lar, procedendo do seguinte modo:


Ver/Contabilizar o número de lares em cada piso;



Seleccionar o piso usando a tabela abaixo, cruzando o número de ordem da
entrevista da série com o número de pisos do edifício (são contabilizados todos os
pisos em que haja pelo menos uma habitação residencial);



Seleccionar o lar cruzando o número de ordem da entrevista pelo número de
habitações. Nesse piso, de costas viradas para as escadas, contando no sentido dos
ponteiros do relógio (esquerda para a direita), identificar o lar seleccionado.
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7.2 Selecção do indivíduo
Também na selecção do indivíduo é importante que se cumpram os critérios descritos em
seguida, de modo a garantir a aleatoriedade de selecção dos indivíduos.
A selecção do indivíduo deve ser efectuada com base na última folha das Folhas de Contacto,
denominada de “Processo de Selecção do Indivíduo”.
Este processo é efectuado seguindo 3 etapas:


Identificação do sexo, idade e data de aniversário de cada um dos indivíduos que
faz parte do agregado, registando esta informação por ordem decrescente de
idade;
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Identificar quais são os indivíduos elegíveis e passíveis de ser seleccionados para
realizar a entrevista (ver na página seguinte);



Seleccionar, de entre os indivíduos elegíveis, aquele que fez anos há menos tempo
(tendo como referência o dia do primeiro contacto pessoal com o lar). Seguem-se
algumas excepções: se há mais do que um indivíduo a fazer anos no mesmo mês,
pergunte, para esses, os dias dos aniversários; se há mais do que um indivíduo a
fazer anos no mesmo dia, seleccionar o mais velho desses aniversariantes; se há
gémeos, seleccionar aquele que nasceu primeiro.

São considerados indivíduos elegíveis:



Indivíduos com 15 anos ou mais;



Indivíduos que dormem a maior parte do tempo no lar seleccionado, independentemente
das relações que têm entre si, relações familiares ou não;



Estudantes que partilham uma casa/apartamento;



Indivíduos que estão ausentes por um período inferior a 6 meses (Ex: de férias, em
trabalho).
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São considerados indivíduos não elegíveis:


Estudantes que estejam ausentes (que se encontram fora de casa pelo menos 4 dias por
semana);



Indivíduos que não falem português;



Visitantes temporários, viajantes, hóspedes, empregada doméstica;



Indivíduos mentalmente ou fisicamente incapazes de longa duração (não poderão
responder até ao final do trabalho de campo, em Fevereiro de 2012);



Se o lar for uma casa em que uma senhora/casal alugue um quarto a um estudante,
esse estudante NÃO poderá ser entrevistado;



Todos os indivíduos que estão ausentes do lar por um período igual ou superior a 6
meses.
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8. FOLHA DE CONTACTO
As folhas de contacto permitem documentar todas as tentativas de contacto com cada morada e
indivíduo seleccionados. É através delas que se calculam as taxas de resposta e se recolhe
informação sobre os casos não elegíveis, os casos onde não foi possível fazer o contacto ou os
casos que não se disponibilizaram a responder (e porquê). Desta forma, as folhas de contacto
podem ajudar a melhorar a forma como os contactos são feitos.
ATENÇÃO:
1. Assegure que todos os contactos são registados na folha de contacto,
independentemente da realização ou não da entrevista. O número de folhas de contacto
deve corresponder ao número de lares seleccionados.
2. Preencha a folha de contacto imediatamente após cada visita, para que nenhuma
informação se perca.
3. Preencha sempre a folha de contacto a caneta ou esferográfica.
4. Preencha cuidadosamente todas as informações sobre os potenciais entrevistados,
incluindo o número de telefone (no caso de não ser possível, discriminar entre recusa ou
não existência de número de telefone).
5. Assinale todas as tentativas para falar com o lar/entrevistado, desde a 1ª tentativa até à
10ª tentativa, por ordem. Assegure-se que preenche o dia e a hora em que o contacto foi
feito, assim como o resultado do contacto.
6. Se houver contacto mas não houver entrevista, assegure-se que preenche a P6.
7. Se a morada não for válida, preencha P12.
8. Assegure-se que preenche toda a informação no caso de Recusa:
 o nº do contacto em que houve recusa;
 todas as razões para a recusa;
 a possibilidade de cooperação em estudos futuros (se for outra pessoa a recusar que
não o entrevistado, assinalar 8).
 A idade e sexo do entrevistado ou da pessoa que recusou em nome do entrevistado.
9. Responda às 5 perguntas respeitantes à avaliação da área envolvente.
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8.1 Avaliação da área envolvente
1. É necessário preencher em todos os casos, excepto se a morada for não-válida.
2. Deve ser, sempre que possível, realizada com luz do dia. Se não for possível, preencher
na mesma.
3. Deve ser preenchida mesmo que a entrevista não se realize.
ATENÇÃO:
N1: A hipótese Outra (especificar) só deve ser preenchida como último recurso. Caso seja
necessário escolher esta opção, descreva o tipo de casa de forma específica.
N3: Esta pergunta diz respeito APENAS ao edifício onde o indivíduo seleccionado vive. Não
devem ser considerados outros edifícios da área envolvente.
Devem ser considerados: 1) Problemas no telhado (p.e. telhado solto, falhas de material no
telhado); 2) Problemas com as janelas (p.e. janelas tapadas ou partidas); 3) Outros problemas
(p.e. paredes exteriores inclinadas, gesso partido ou tinta a descamar, problemas nas caleiras).
N4 e N5: A área envolvente diz respeito a uma distância de aproximadamente duas casas
(aproximadamente 15 metros) para a direita e para a esquerda do edifício/casa do indivíduo
seleccionado. Pode não haver outras propriedades ao lado do edifício, por isso apenas estime,
em cada um dos lados, o espaço que duas casas de tamanho ‘normal’ ocupariam. No caso de
prédios de apartamentos, deve considerar o espaço em cada lado do prédio inteiro e NÃO
apenas o apartamento individual em que o entrevistado vive.
Seguem-se algumas fotos que exemplificam o que se entende pelas várias
categorias de resposta na avaliação da área envolvente.
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N1: Qual o tipo de casa seleccionada?
Quinta/Monte/Herdade
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Vivenda/Moradia

Moradia Geminada
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Moradia em banda

Apartamentos
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N3: Como avalia as condições físicas gerais deste edifício/habitação?
Muito más

Muito más

54

European Social Survey - 6
Manual do Entrevistador
Muito boas

N4: Na área envolvente, quanto entulho ou lixo existe?
Grande quantidade de Lixo
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Grande quantidade de entulho

Pequena quantidade de lixo

56

European Social Survey - 6
Manual do Entrevistador
N5: Na área envolvente, quanto vandalismo e graffittis existe?
Pequena quantidade

Grande quantidade
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Associado a vandalismo

Não associado a vandalismo
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NOTAS PRÉVIAS
Questionários  agrupados em SÉRIES de 4:

As séries vão ser divididas em 2 fases
1ª fase - Cada SÉRIE terá uma CAPA DE SÉRIE composta por:
- Folhas de Random Route

2ª fase - Cada SÉRIE terá uma CAPA DE SÉRIE composta por:
- Folhas de contactos
- Questionários (CAPI)
- Cartões de apoio
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ETAPAS E LARES NÃO ELEGÍVEIS
ETAPAS ATÉ INICIARMOS A ENTREVISTA?
1ª ETAPA – SELECÇÃO DO LAR
2ª ETAPA – SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
LARES / MORADAS

NÃO ELEGÍVEIS?

 Habitações c/ fins comerciais (escritórios, consultórios, empresas, lojas, restaurantes, etc)
 Habitações c/ fins industriais (empresas, indústrias, fábricas, etc)
 Instituições (lar de idosos, lar de estudantes, Hospitais, Centros de Saúde, Unidades Militares,
Instituições religiosas, infantários, etc)






Habitações Vazias
Segundas habitações (as não principais)
Casa de férias, de fim-de-semana
Aldeamentos turísticos
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1ª ETAPA:

Briefing metodológico

SELECÇÃO
DO LAR
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1ª ETAPA  SELECÇÃO DO LAR
Com base nos PONTOS DE PARTIDA previamente determinados, o entrevistador terá de
fazer um levantamento das ruas para proceder à selecção dos lares, através do método
aleatório Random Route.
COMO SE SELECCIONA PELO RANDOM ROUTE?
A selecção do indivíduo a entrevistar é feita através de “Itinerário Aleatório” (Random Route).

Este método utiliza-se sempre que se tem que seleccionar aleatoriamente, numa
determinada localidade ou área, um determinado número de prédios para, em fases
subsequentes e dentro desses mesmos prédios, seleccionarmos os lares e dentro
destes, o indivíduo.
 O objectivo é seleccionar o mais aleatoriamente possível o lar a entrevistar.
AS 3 FASES DO ITINERÁRIO/RANDOM ROUTE
A) Levantamento das ruas a partir do ponto de partida
B) Levantamento dos lares
C) Selecção dos lares

Briefing metodológico

A. Levantamento de ruas
partir do ponto de partida
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas

REGRA BÁSICA – PONTO DE PARTIDA
A.

O entrevistador situa-se no ponto de partida indicado na capa de serie ou mapa;

B.

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

C.

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

D. Na capa de série vem o ponto de partida e o valor de X.
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
REGRA BÁSICA – PONTO DE PARTIDA
A.

O entrevistador situa-se no ponto de partida indicado na capa de serie ou mapa;

B.

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

C.

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

P.P
,
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
ALERTAS:


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



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

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



Podem haver casos em que seja para levantar números PARES e os números sejam
seguidos como, por exemplo, 1,2,3,4,5 ou quando as casas não têm números policiados
(sem número de porta)
Solução: os entrevistadores terão que levantar todo o troço de rua. Irá vigorar a a
regra do lado esquerdo (para nº IMPARES) ou do lado direito (para nº PARES) da
rua.
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
 ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 
BECO SEM SAÍDA:
Solução: há que entrar no beco e percorrê-lo fazendo a contagem dos lares existentes,
retomando depois a artéria em que seguia até que consiga efectivamente virar à
esquerda ou à direita, consoante o pretendido:
 O beco contará como uma rua (coluna (a) da Folha de Levantamento).
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
 ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 
PRAÇA OU PRACETA (configuração circular ou rectangular):
Solução: deve sair pela primeira rua que se lhe deparar (normalmente dá-se uma
repetição de viragem):
b.1) Praceta de configuração circular:

b.2) Praceta de configuração rectangular:
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
 ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 
LIMITE DE LOCALIDADE:
 Sempre que se atinja o limite da localidade, NÃO passamos à localidade seguinte.
Solução: Fazemos a inversão de Itinerário tal como procedemos para o beco sem saída,
para a praça ou para a praceta.

Nota: esta regra aplica-se não só ao limite da localidade como a outros obstáculos
intransponíveis (ex. auto-estradas, rios, …)
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
 ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 
DESCAMPADO DA POVOAÇÃO:
Se, no decurso do seu Itinerário, atingir um ponto onde verifique que continuando o
percurso não encontra nenhuma rua com residências...
Solução: deve “inverter a marcha” e continuar pela rua em que seguia (procedimento
idêntico ao do beco sem saída).

Descampado

Briefing metodológico

A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
 ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 
BIFURCAÇÃO:
Neste caso, a bifurcação deverá ser considerada como uma praceta.
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A. SELECÇÃO DO LAR: levantamento de ruas
ALERTAS EM CASOS ESPECIAIS 

ITINERÁRIO EMLOCALIDADES COM MENOS DE 1000 HABITANTES:
1) Localidades com moradas distribuídas (sem rua, avenida, etc) à volta de um
eixo central. Solução: o itinerário passará pelos troços de rua , fazendo voltas
quando for necessário, até ter feito a selecção do número de lares necessários e
indicados na Capa de Série.

PP

2) Localidades com casas dispersas (sem ruas nem eixo principal): Solução: O
Itinerário será feito em forma de espiral a partir do ponto de partida. O sentido da
espiral será de dentro para fora. Termina o percurso quando fizer a selecção do
número de lares necessários e indicados na Capa de Série

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

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

AS RUAS?

Solução: deveremos continuar a fazer o levantamento na rua em que está, até que possa
virar à esquerda ou direita (em função do levantamento que está a fazer) e NÃO/NUNCA
descer as escadas e atravessar o jardim para ir para a outra rua.
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Perguntas?
Dúvidas

C. Selecção do lar
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C. SELECÇÃO DO LAR: Lar dentro do edifício
 Agora selecciononada a rua e o número de porta, resta DETERMINAR O LAR.
PROCEDIMENTOS:
 Se o edifício tiver apenas UM LAR, e esse edifício tiver sido seleccionado, fará a

entrevista nesse lar.
 Se o edifício tiver MAIS DO QUE UM LAR deverá proceder do seguinte modo:
Ver/Contabilizar o número de lares em cada piso.

Usando a tabela cruzando o nº de ordem da entrevista da série com o nº de
pisos do edifício vamos seleccionar o piso
Depois de seleccionado o piso vamos cruzar o nº de ordem da entrevista pelo
nº de habitações por Nesse piso, de costas viradas para as escadas, no sentido

dos ponteiros do relógio (esquerda para a direita), ver qual é o lar seleccionado.
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C. SELECÇÃO DO LAR: Lar dentro do edifício
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C. SELECÇÃO DO LAR: Lar dentro do edifício
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2ª ETAPA:

SELECÇÃO
DO
INDIVÍDUO
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
Utilizando a FOLHA DE CONTACTO (última página), registar no quadro os dados extraídos
dos seguintes procedimentos:





Fazer o levantamento de TODOS os indivíduos que fazem parte do lar
Fazer parte do lar = TODAS as pessoas que dormem habitualmente no lar
Em casos extraordinários assinalar na folha (ex. um estudante que só aos fins de
semana é que dorme naquele lar (poderá estar a estudar noutra localidade) - (Anexo 3)
Ordenar o levantamento no quadro começando do mais velho até ao mais novo.
Idade

M

75 anos
45 anos

F
X

X

43 anos
20 anos

Sexo

X
X

Data de Aniversário

Mês
Janeiro

Dia

Setembro

2

Setembro

5

Selecção

Agosto

18 anos

X

Dezembro

12 anos

X

-

Casos de aniversários:
• Se há mais do que um indivíduo a fazer anos no mesmo mês, pergunte, para esses, os dias dos
aniversários.
• Se há mais do que um indivíduo a fazer anos no mesmo dia, a seleccionada é a mais velha
desses aniversariantes.
• Se há gémeos, é seleccionado aquele que nasceu primeiro
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
ALGUMAS ATENÇÕES DE SELECÇÃO DO INDIVÍDUO:


Se o lar for uma casa em que uma senhora/casal alugue um quarto a um estudante, esse
estudante NÃO poderá ser entrevistado, porque não faz parte do agregado familiar.



Se for uma casa partilhada por estudantes que dividem mensalmente a renda e partilham
as despesas da casa, esse lar já será considerado elegível e um desses estudantes já
poderá ser entrevistado.



As empregadas domésticas também não poderão ser entrevistadas, pois não fazem
parte do agregado familiar dos patrões.

MÉTODO DO ÚLTIMO ANIVERSARIANTE:


O seleccionado será a pessoa que fez anos há menos tempo (até ao dia da
entrevista). No exemplo: Neste lar, será a pessoa de 43 anos de idade, do sexo feminino a seleccionada.



Circular na coluna Selecção o seleccionado.
Idade

M

75 anos
45 anos

F
X

X

43 anos
20 anos

Sexo

X
X

Data de Aniversário
Mês
Dia

Selecção

Janeiro
Setembro

2

Setembro

5

X

Agosto

18 anos

X

Dezembro

12 anos

X
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
Cada FOLHA DE CONTACTO preenchida deverá ter a seguinte informação:




•

Dia e hora de cada uma das visitas;
Resultado obtidos em cada uma das visitas;
Número do questionário se a visita deu origem a uma entrevista;
Em caso de não realização da entrevista após as 4 visitas, deverá anotar o motivo específico.
Para realizar a entrevista deverá, se necessário, fazer até 4 visitas em horas diferentes, sendo
uma delas ao fim de semana.
Todas as FOLHAS DE CONTACTO terão que ser entregues com a respectiva
CAPA DE SÉRIE, mesmo as que não deram origem a entrevista.

As visitas e o seu resultado são anotadas na folha de contactos da seguinte forma:
VISITAS
Data
Dia da Semana
Hora
Entrevista (parcial ou completa)
Resultado Contacto com o entrevistado mas sem entrevista
Da
Apenas contactou com alguém
Visita
Não houve contacto
A morada não é válida (não está ocupada,
instituição, etc)

1
20/010
2º f.
17h
7
8
9
10
11

2
21/10
3º f.
21 h
7
8
9
10
11

3
23/10
5º f.
19 h
7
8
9
10
11

4
25/10
Sáb.
15:30 h
7
8
9
10
11
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
Neste caso a ENTREVISTA NÃO FOI REALIZADA, deverá assinalar o motivo da sua não
realização (Anexo 3):
VISITA Nº
1

2

3

4

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

Recusa em nome do agregado ( antes da selecção)

3

3

3

3

O entrevistado estava temporariamente indisponível, mas estará disponível

4

4

4

4

(saiu, de férias, doente, etc.), regressa no dia ............/.........

5

5

5

5

Mental/fisicamente incapaz/doente (curta duração, logo pode ser revisitado durante o
período de trabalho de campo)

6

6

6

6

Mental/fisicamente incapaz/doente (longa duração e seria incapaz de completar a
entrevista durante o período de trabalho de campo)

7

7

7

7

O entrevistado faleceu

8

8

8

8

9

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

Marcação de novo contacto (dia:
Marcação de entrevista (dia:

/
/

/2010)
/2010)

Recusa por parte da pessoa selecionada
Recusa transmitida através de outra pessoa

O entrevistado mudou de país
O entrevistado mudou para residência desconhecida
O entrevistado mudou de residência mas encontra-se em Portugal
O entrevistado tem dificuldades em falar português

Outro. Qual? (assinalar o motivo para cada visita)
_______________________________________________
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO

Cont.

NOTA 1: SE FOR FÍSICA OU PSICOLOGICAMENTE INCAPAZ, SELECCIONAR OUTRA PESSOA DO LAR. SE O INDIVÍDUO MORAR
SOZINHO O LAR É CONSIDERADO NÃO ELEGÍVEL

NOTA 2: UTILIZAR ESTA CATEGORIA APENAS SE NÃO SOUBER SE A PESSOA A ENTREVISTAR FOI VIVER PARA OUTRO PAÍS OU
SE CONTINUA A VIVER EM PORTUGAL. NESTES CASOS ASSINALAR, RESPECTIVAMENTE OS CÓDIGOS 9 OU 11

NOTA 3: SE NÃO FALAR PORTUGUÊS SELECCIONAR OUTRA PESSOA DO LAR. SE NENHUMA DAS PESSOAS QUE HABITAM NO
LAR SOUBER FALAR PORTUGUÊS, O LAR É CONSIDERADO NÃO ELEGÍVEL.
P6B- APENAS EM CASO DE A PESSOA SELECCIONADA NÃO FALAR PORTUGUÊS
QUAL A LÍNGUA QUE A PESSOA SELECCIONADA FALA?__________________________
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
Se a ENTREVISTA FOR REALIZADA, deverá anotar a data das visitas e respectiva hora,
tal como se exemplifica seguidamente e o resultado da entrevista
VISITAS

1

2

3

4

20/010

21/10

23/10

25/10

Dia da Semana

2º f.

3º f.

5º f.

Sáb.

Hora
Entrevista (parcial ou completa)
Contacto com o entrevistado mas sem entrevista

17h
7
8

21 h
7
8

19 h
7
8

15:30 h
7
8

Apenas contactou com alguém
Não houve contacto

9
10

9
10

9
10

9
10

A morada não é válida (não está ocupada,
instituição, etc)

11

11

11

11

Data

Resultado
Da
Visita

A entrevista ocorreu (ou continuou) na visita nº
Entrevista completa
Entrevista interrompida ou incompleta, para ser
Resultado
completada numa data mais tarde
Da
Entrevista interrompida ou incompleta, mas não será
Entrevista
completada

1

2

3

4

1
1

2
1

3
1

4
1

2

2

2

2

3

3

3

3

Para a realização da entrevista, o entrevistado tem que estar ISOLADO, isto é, deve estar só com
o entrevistador.
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
ATENÇÃO:
•

A 1ª visita tem SEMPRE que ser PESSOAL

•

4 das visitas têm que ser OBRIGATORIAMENTE PESSOAIS

•

Preencher de acordo com o número da visita, com informação da DATA, o DIA DA
SEMANA e a HORA

PESSOAS QUE NÃO PODEM SER SELECCIONADAS
•

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

•

Estudantes que estejam ausentes (na universidade/ colégio, ou estudantes que só vão a
casa aos fins de semana)

•

Visitantes temporários, viajantes e hóspedes

•

Pessoas que não saibam falar/perceber o português

•

Pessoas que não tenham capacidades físicas e/ou psicológicas para responder
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO

Modo de Visita - O entrevistador terá sempre que preencher o modo de visita, podendo ser:
A)

pessoal (quando a visita é pessoal)

B)

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

C)

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

A.

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

Se houver selecção do indivíduo, assinala SIM (Cód. 5);
Se não houver selecção do indivíduo assinala NÃO (Cód. 6).
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
B. Resultado da Visita – este campo terá SEMPRE que ser preenchido, um dos itens, de

acordo com a situação, terá que estar preenchido.

A.

Entrevista (parcial ou completa) – terá que ser preenchido quando se durante a visita foi
realizada a entrevista, seja completa ou parcialmente. Não esquecer o FILTRO

B.

Contacto com o entrevistado, SEM ENTREVISTA – terá que ser preenchido quando o
entrevistador contactou com o entrevistado mas não realizou a entrevista. Não esquecer o
FILTRO

C.

Apenas contactou com alguém – terá que ser preenchido quando o entrevistador contactou
com alguém sem ser o entrevistado, seja essa pessoa algum familiar, vizinho, porteiro, etc.
Não esquecer o FILTRO

D.

Não houve contacto – terá que ser preenchido quando não houve contacto com ninguém.
Não esquecer o FILTRO

E.

A morada não é válida – terá que ser preenchido quando a morada seleccionada é
considerada Não-Válida, ou seja, quando a morada seleccionada é não está ocupada, não é

uma residência (escritório, empresa, instituição), é uma 2ª casa, é uma casa de férias /de fim
de semana. Não esquecer o FILTRO
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
– SE FEZ A ENTREVISTA
Este campo só é preenchido quando é realizada a entrevista.
•

A entrevista ocorreu (ou continuou) na visita nº - assinalar o número da visita em que a entrevista
ocorreu, total ou parcialmente.

•

Resultado da Entrevista - assinalar qual o resultado da entrevista.

A)

Entrevista Completa – quando a entrevista for completa

B)

Entrevista interrompida ou incompleta, para ser completada numa data mais tarde – quando a entrevista,
por algum motivo, não pode ser completada mas irá ser terminada numa data mais tarde. Não esquecer
de indicar os motivos pelos quais a entrevista não pode ser completada.

C)

Entrevista interrompida ou incompleta, mas não será completada – quando a entrevista, por algum
motivo, foi interrompida e não será completada mais tarde. Não esquecer de indicar os motivos pelos
quais a entrevista não pode ser completada.

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

Não esquecer os filtros
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
– Apenas contacto, sem entrevista
Este campo só é preenchido quando o entrevistador contactou com o entrevistado mas não realizou a entrevista.
•

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

•

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

•

Recusa transmitida através de outra pessoa – assinalar quando alguém do lar seleccionado, em nome do entrevistado, recusa
responder à entrevista. Atenção ao filtro.

•

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

encontra indisponível por um período inferior ao tempo de campo do respectivo ponto de partida, existindo a possibilidade de
realizar a entrevista mais tarde. Atenção ao filtro
•

O entrevistado é física e psicologicamente incapaz de cooperar/responder – assinalar quando o entrevistado não tem
capacidades físicas ou psicológicas (surdo, acamado, etc)para responder. Se tal suceder, fazer uma nova selecção dentro do
mesmo lar, ou seja, seleccionar o penúltimo aniversariante.

•

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

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

O entrevistado está indisponível para responder por outras razões – assinalar quando o entrevistado se encontra
indisponível por outras razões sem serem as apresentadas no quadro. Especificar/Aprofundar quais as razões para a
indisponibilidade. Atenção ao filtro

•

O entrevistado tem dificuldades em falar português – assinalar quando o entrevistado tem dificuldades em falar/perceber
português. Se tal acontecer, seleccionar, no mesmo lar, o penúltimo aniversariante. Se o entrevistado viver sozinho ou os
restantes indivíduos também tiverem dificuldades com o português, esse lar irá ser considerado NÃO ELEGÍVEL (VER CAIXA
NO FIM DA FOLHA).
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
– SE RECUSOU
Este campo só é preenchido quando o entrevistado recusou responder à entrevista
P3a) – A recusa ocorreu na visita número – indicar qual o número da visita em que ocorreu a visita.
P3b) – Razões para a recusa:
A)

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

B)

Não está interessado – assinalar quando o entrevistado não está interessado a responder à entrevista

C)

Considera uma perda de tempo – assinalar quando o entrevistado considera a realização da entrevista
uma perda de tempo.

D)

Considera uma perda de dinheiro – assinalar quando o entrevistado considera que a entrevista/estudo
é uma perda de dinheiro.

E)

Nunca responde a questionários/entrevistas – assinalar quando o entrevistado nunca responde a
questionários/entrevistas.

F)

Não gosta do assunto – assinalar quando o entrevistado não gosta do assunto que é abordado na
entrevista.

G)

Outros – assinalar quando o entrevistado apresenta outro(s) motivo(s) para a recusa, sem ser os
apresentados anteriormente.
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
– Se for um Não Contacto
Este campo só é para ser preenchido quando for um NÃO-CONTACTO. APENAS CODIFICAR UMA
RESPOSTA.

É considerado um Não-Contacto quando o entrevistador no dia da visita não consegue contactar com
ninguém do lar seleccionado.
Razões do não-contacto
A)

Não estava ninguém em casa – assinalar quando, após algumas tentativas, não se encontra
ninguém em casa.

B)

Encontrava-se em casa mas não abriu a porta – assinalar quando o entrevistado ou alguma
pessoa do lar se encontrava em casa mas não abriu a porta

C)

Não consegui entrar no prédio – assinalar quando o entrevistador não consegui entrar no prédio

D)

Outros – assinalar quando a situação não se enquadra nos motivos apresentados anteriormente
. Especificar
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2ª ETAPA  SELECÇÃO DO INDIVÍDUO
– Se for uma morada Não-Válida
Este campo só é preenchido quando a morada seleccionada é considera uma morada não válida.
É considerado uma morada não válida todas as habitações não ocupadas, ou todas as moradas com finalidades
comerciais/industriais, ou se for uma instituição (lar de idosos, lar de estudantes, hospitais, centros de saúde,
unidade militar, etc), ou quando é uma segunda habitação, casa de férias, de fim de semana, etc.
•

A morada não é uma residência: tem uma finalidade comercial/industrial – assinalar quando a morada
seleccionada tem uma finalidade comercial/industrial (exemplo: escritórios, consultórios, empresas, loja,
fábrica, etc).

•

A morada não é uma residência: instituição – assinalar quando a morada seleccionada é uma instituição
(exemplo: lar de idosos, lar de estudantes, residencial/pensão, hospital, centro de saúde, unidade militar, etc)

•

A morada não está ocupada – assinalar quando a morada seleccionada não se encontra ocupada por estar
vazia, ou por ser uma segunda habitação, ou ser uma casa de férias, de fim de semana, etc.. Atenção é
necessário explicar como obteve essa informação

•

Outros – assinalar quando a morada seleccionada não é válida mas não se enquadra nos motivos
apresentados anteriormente. Especificar.
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em resumo:

SELECÇÃO
DO
INDIVÍDUO
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SELECÇÃO DO INDIVÍDUO


A pessoa que vai responder à entrevista tem que ter 18 ou mais anos



A última pessoa que fez anos até à data da entrevista é seleccionada para responder
à entrevista.
(NOTA: Não esquecer de assinalar com um círculo no quadro da folha de contacto a pessoa
seleccionada)



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



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



– Diga-me, por favor, incluindo o(a) Senhor(a), quantas pessoas com 15 ou mais
anos vivem em sua casa: assinalar o número exacto de pessoas com 15 ou mais anos
vivem na casa .



– Comece por registar no quadro a idade de TODOS os indivíduos residentes no
lar e ordene-os do mais velho para o mais novo. Seguidamente pergunte o sexo e
o mês em que cada um faz anos: assinalar a idade de TODOS os indivíduos
residentes no lar e ordená-los do mais velho para o mais novo e perguntar o sexo e o
mês em que cada um faz anos.

Briefing metodológico

Folha de Contacto – Area Envolvente


1. É necessário preencher em todos os casos, excepto se a morada for não-válida.



2. Deve ser, sempre que possível, realizada com luz do dia. Se não for possível, preencher na mesma.



3. Deve ser preenchida mesmo que a entrevista não se realize.



ATENÇÃO:



N1: A hipótese Outra (especificar) só deve ser preenchida como último recurso. Caso seja necessário escolher
esta opção, descreva o tipo de casa de forma específica.



N3: Esta pergunta diz respeito APENAS ao edifício onde o indivíduo seleccionado vive. Não devem ser
considerados outros edifícios da área envolvente.



Devem ser considerados:



1) Problemas no telhado (p.e. telhado solto, falhas de material no telhado);



2) Problemas com as janelas (p.e. janelas tapadas ou partidas);



3) Outros problemas (p.e. paredes exteriores inclinadas, gesso partido ou tinta a descamar, problemas nas
caleiras).

Briefing metodológico

Folha de Contacto – Area Envolvente (Cont)


N4 e N5: A área envolvente diz respeito a uma distância de aproximadamente duas casas (aproximadamente
15 metros) para a direita e para a esquerda do edifício/casa do indivíduo seleccionado. Pode não haver outras
propriedades ao lado do edifício, por isso apenas estime, em cada um dos lados, o espaço que duas casas de
tamanho ‘normal’ ocupariam. No caso de prédios de apartamentos, deve considerar o espaço em cada lado do
prédio inteiro e NÃO apenas o apartamento individual em que o entrevistado vive.



Seguem-se algumas fotos que exemplificam o que se entende pelas várias categorias de resposta na
avaliação da área envolvente.

Briefing metodológico

Seguem-se algumas fotos que exemplificam o que se entende pelas várias categorias de
resposta na avaliação da área envolvente.

N1: Qual o tipo de casa seleccionada?
Quinta/Monte/Herdade

Briefing metodológico

Quinta/Monte/Herdade

Briefing metodológico

Vivenda/Moradia

Briefing metodológico

Moradia Geminada

Briefing metodológico

Moradia em Banda

Briefing metodológico

Apartamentos

Briefing metodológico

N3: Como avalia as condições físicas gerais deste edifício/habitação?

Muito más

Briefing metodológico

Muito Boas

Briefing metodológico

N4: Na área envolvente, quanto entulho ou lixo existe?
Grande quantidade de Lixo

Briefing metodológico

Grande quantidade de entulho

Briefing metodológico

Pequena quantidade de lixo

Briefing metodológico

N5: Na área envolvente, quanto vandalismo e grafitis existe?
Pequena quantidade

Briefing metodológico

Grande quantidade

Briefing metodológico

Associado a vandalismo

Briefing metodológico

Não associado a vandalismo

Briefing metodológico
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ESS – Vencedor do Prémio Descartes
•

O Prémio Descartes, atribuído anualmente pela União
Europeia (desde 2000), destina-se a premiar equipas de
investigação transnacionais que tenham níveis cientificos

ou tecnológicos de excelência em qualquer área científica

•

O Inquérito Social Europeu foi , em 2005, o primeiro projecto
na área das Ciências Sociais a receber este prémio

•

Revela a qualidade do trabalho desenvolvido pelas
equipas de investigação dos diversos países na concepção
do questionário, e das equipas responsáveis pelo trabalho

de campo
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As edições do ESS em Portugal
Módulos temáticos

Taxa de resposta

ESS1
2002

Atitudes face à imigração
Cidadania, participação e democracia

68,8%

ESS2
2004

Trabalho, família e bem-estar
Cuidados de saúde
Moralidade económica

71,2%

ESS3
2006

Organização do percurso de vida
Bem-estar pessoal e social

72,8%

ESS4
2008

Discriminação com base na idade
Atitudes face ao Estado-providência

75,5%

ESS5
2010

Atitudes face à polícia e aos tribunais
Trabalho, família e bem-estar

67,1%

ESS6
2012

Bem-estar pessoal e social
Avaliação da democracia

?
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Notas Gerais
• Familiarize-se com o questionário

• Respeite a formulação das perguntas
• Dê particular atenção às instruções que constam no
questionário
• Tenha muita atenção aos filtros
• Leia sempre os cartões
• Dê atenção aos vários tipos de escala de resposta
INQUÉRITO SOCIAL EUROPEU 6

Notas Gerais
• Note que nem todas as hipóteses de resposta
aparecem nos cartões
• Note que há dois tipos de não-resposta: ‘não sabe’ e
‘recusa responder’
• Só se considera uma entrevista completa no final do
módulo J
• Se for necessário interromper a entrevista, garanta a
marcação de nova data.
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Motivar o Entrevistado
• Mostre como é importante conhecer a opinião do
cidadão anónimo
• Mostre que responder é um acto de cidadania

• Saliente o carácter comparativo do inquérito
• Saliente o leque variado de assuntos abordados pelo
inquérito
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Motivar o Entrevistado
• Explique que é um inquérito científico conduzido por
universidades portuguesa e europeias
• Acentue o carácter confidencial e o anonimato das
respostas
• Tenha sempre à mão cópias do folheto e da carta de
apresentação
• Mostre sempre o seu cartão da TNS
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Publicações do ESS
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ESS-2002

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Homens
Mulheres

Bélgica
Bulgária
Suíça
Chipre
Republica Checa
Alemanha
Dinamarca
Estónia
Espanha
Finlândia
França
Reino Unido
Grécia
Croácia
Hungria
Irlanda
Israel
Holanda
Noruega
Polónia
Portugal
Rússia
Suécia
Eslovénia
Eslováquia
Ucrania

Austria
Bélgica
Suíça
República Checa
Alemanha
Dinamarca
Espanha
Finlândia
França
Reino Unido
Grécia
Hungria
Irlanda
Israel
Itália
Luxemburgo
Holanda
Noruega
Polónia
Portugal
Suécia
Eslovénia

Escolaridade Média (2002 - 2010)
ESS-2010

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6

Homens
Mulheres
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O folheto
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ESS-6 – O questionário
A1– A5

Comunicação social e confiança interpessoal

B1– B34

Assuntos políticos, incluindo: interesse e participação política,

confiança nas instituições, posição perante as eleições e os
partidos, avaliações e orientações sociopolíticas. E ainda
perguntas sobre imigração e imigrantes.
C1- C28

Sentimento de bem-estar perante a vida, saúde, convivência com

os outros, sentimento de segurança, religiosidade, percepção de
discriminação; identidade nacional e étnica.
D1- D39

Bem-estar pessoal e social, percepção de bem-estar recente,
satisfação com a vida, actividade física, ajuda aos outros.
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ESS-6 – O questionário
E1-E45

Compreensão e avaliação de diferentes aspectos da democracia.

F1-F60

Perfil sociodemográfico, incluindo: composição do agregado
familiar, sexo, idade, situação conjugal, área de residência; nível
de instrução, situação na profissão e profissão do inquirido, do
cônjuge e dos pais; rendimentos do agregado.

Segue-se um conjunto de questões específicas aplicadas em
Portugal sobre identidades e condições de vida.
H

Escala de valores de Schwartz

I

Perguntas metodológicas.

J

Perguntas a serem respondidas pelo entrevistador
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Perguntas de Resposta Aberta
Fn: Qual é/era a designação da sua profissão principal?

ISCO88 - 4 dígitos
Descrição inadequada

9996

Não responde

9997

Não sabe

9998
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Alguns Exemplos
F62: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?
Operário Fabril
• Existem cerca de 70 códigos para Operários Fabris!
• Pretende-se detalhar, neste caso:
 Tipo de instrumentos de trabalho (máquinas, manual, ferramentas)

 Actividade da empresa (textéis, calçado, madeira, produtos químicos, etc...)
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Alguns Exemplos
F33: Qual é/era a designação da sua profissão principal?
Trabalhadora Rural
• Existem cerca de 5 códigos para Trabalhador Rural!
• Pretende-se detalhar, neste caso:
 Se é trabalhador por conta própria e que não tem empregados cujo trabalho é
para consumo próprio/autosubsistência

 Se é um pequeno proprietário (com menos de 10 empregados) e que vende
em pequenas quantidades
 Se é um grande proprietário (com 10 ou empregados)
 Se é um trabalhador por conta de outrém / jornaleiro
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Alguns Exemplos
F62: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?
Pescador
• Existem cerca de 6 códigos para Pescador
• Pretende-se detalhar, neste caso:
 Se é um pescador por conta própria sem empregados para autosuficiência
 Se é um apanhador de peixe (não pescador)
 Se é um pequeno pescador e que vende em pequenas quantidades para os
mercados ou outros
 Se é um grande proprietário de uma frota pescatória
 Se é pescador de pesca costeira/local
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Alguns Exemplos
F33: Qual é/era a designação da sua profissão principal?
Empregada de Limpeza
• Existem cerca de 2 códigos para empregadas de limpeza
• Pretende-se detalhar, neste caso:
 Se é empregada de limpeza em casas particulares
 Se é empregada de limpeza em hotéis/escritórios/outros estabelecimentos
comerciais
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Alguns Exemplos
F62: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?
Construção Civil: Trolha
• Existe um significado diferente de “trolha” no Norte e no Centro/Sul. Pretendese, por isso, entender, neste caso:
 Se “trolha” é o mesmo que “servente” (isto é, ajudante de uma qualquer
actividade específica na construção civil: exemplo, ajudante de pedreiro)

 Se “trolha” é o que faz tudo, Atenção: perguntar para especificar
detalhadamente o que faz propriamente num dia normal de trabalho
 Se “trolha” supervisiona o trabalho de outros trabalhadores ou não
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Alguns Exemplos
F48: Qual é a designação da profissão principal do seu cônjuge/companheiro(a)?

Pedreiro
• Existem 3 códigos para Pedreiros.
• Pretende-se entender, neste caso:
 Se é pedreiro por conta própria sem empregados
 Se é pedreiro por conta própria com empregados (quantos?)
 Se é ajudante de pedreiro (e não propriamente pedreiro)
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Alguns Exemplos
F62: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?
Construtor Civil
• Pretende-se entender, neste caso:
 Se é construtor civil por conta própria sem empregados
 Se é construtor civil por conta própria com empregados (quantos? – existem 2
códigos diferentes dependendo do nº de empregados)
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Alguns Exemplos
F33: Qual é/era a designação da sua profissão principal?
Funcionário Público
• Nunca aceitar Funcionário Público!: pode ser desde o Presidente da República
ao Varredor da Câmara
• Pretende-se entender, neste caso:
 O que faz/fez propriamente na função pública
 Atenção: não aceitar igualmente a categoria profissional (ex. Técnico
Superior/Médio Principal). Neste caso, perceber o que faz na realidade:
administrador, economista, sociólogo, psicólogo, etc...
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Cartão 58
RENDIMENTO DO SEU AGREGADO FAMILIAR
Aproximadamente
POR SEMANA

Aproximadamente
POR MÊS

Aproximadamente
POR ANO

J

Menos de 107 Euros

Menos de 458 Euros

Menos de 5500 Euros

J

R

Entre 107 e 146 Euros

Entre 458 e 625 Euros

Entre 5500 e 7500 Euros

R

C

Entre 147 e 194 Euros

Entre 626 e 833 Euros

Entre 7501 e 10000 Euros

C

M

Entre 195 e 233 Euros

Entre 834 e 1000 Euros

Entre 10001 e 12000 Euros

M

F

Entre 234 e 272 Euros

Entre 1001 e 1167 Euros

Entre 12001 e 14000 Euros

F

S

Entre 273 e 331 Euros

Entre 1168 e 1417 Euros

Entre 14001 e 17000 Euros

S

K

Entre 332 e 389 Euros

Entre 1418 e 1667 Euros

Entre 17001 e 20000 Euros

K

P

Entre 390 e 486 Euros

Entre 1668 e 2083 Euros

Entre 20001 e 25000 Euros

P

D

Entre 487 e 681 Euros

Entre 2084 e 2917 Euros

Entre 25001 e 35000 Euros

D

H

Mais de 681 Euros

Mais de 2917 Euros

Mais de 35000 Euros

H
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Escolaridade
Nenhum
Ensino Básico 1
(até à 4ª classe, instrução primária (3º ou 4º ano)
Ensino Básico 2
(preparatório/5º e 6º anos / 5ª ou 6ª classe, 1º ciclo dos liceus ou do ensino técnico
comercial ou industrial)
Cursos de educação e formação de tipo 1. Atribuição de "Diploma de qualificação
profissional de nível 1"
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)
Cursos de educação e formação de tipo 2. Atribuição de "Diploma de qualificação
profissional de nível 2"
Cursos de educação e formação de tipo 3 e 4 . Atribuição de "Diploma de qualificação
profissional de nível 2"
Ensino Secundário Cursos Científico-Humanísticos
(certificado de conclusão de um dos seguintes graus de escolaridade: 12ºano; 7º ano dos
liceus; propedêutico; serviço cívico)
Ensino secundário - cursos tecnológicos, cursos artísticos especializados (artes visuais e
audiovisuais, dança, música), cursos profissionais. Cursos de educção e formação de tipo 5,
6 e 7. Atribuição de "Diploma de Qualificação Profissional de Nível 3"

01
02
03
04
05
06
07
08
09
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Escolaridade
Cursos de especialização tecnológica. Atribuição de "Diploma de
Especialização Tecnológica"
Ensino superior politécnico: bacharelato de 3 anos (magistério primário,
serviço social, regente agrícola); Antigos cursos médios.
Ensino superior politécnico: licenciaturas de 3-4 anos curriculares;
Licenciatura complemento de formação
Ensino superior universitário: licenciaturas de 3-4 anos curriculares;
licenciatura bietápica de 4 anos
Pós-graduação: especialização pós-licenciatura sem atribuição de grau
académico, MBA
Ensino superior universitário: licenciatura com mais de 4 anos curriculares;
licenciatura bietápica de 5 anos
Mestrado (inclui Mestrado Integrado)

10
11
12
13
14
15

16

Doutoramento

17

(Recusa)

77

(Não sabe)

88

(Outro)

55
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Escala de Identificação - 66 a 70
EU

O MEU GRUPO ÉTNICO

EU

O MEU GRUPO ÉTNICO

EU

O MEU GRUPO ÉTNICO

EU

O MEU GRUPO ÉTNICO

EU

O MEU GRUPO ÉTNICO

EU

O MEU GRUPO ÉTNICO

EU

O MEU GRUPO ÉTNICO
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Pré-teste - amostra

Masculino

14

Fora da Grande
Lisboa
11

Feminino

11

14

25

15 a 24 anos

6

6

12

25 a 34 anos

6

6

12

35 a 64 anos

7

7

14

65 e mais anos

6

6

12

25

25

50

Lisboa

TOTAL

Total
25
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Pré-teste - duração

Módulo D

Módulo E

Média

7m

9m

Máximo

11 m

15 m

Mínimo

4m

6m
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Pré-teste – problemas e sugestões

D32. …absorvido(a) por aquilo que
está a fazer?
D34. Num dia normal, com que
frequência repara e aprecia aquilo
que o(a) rodeia?

D35. Em que medida sente que tem
um rumo para a sua vida?

Problemas
Sugestões
• Não entende o que é estar
“absorvida” por aquilo que • Repeti a pergunta.
está a fazer.
• Repeti a pergunta
• A senhora ficou perdida,
conforme instrução no
não sabe o que responder.
briefing.
• A senhora não percebeu a
pergunta, repeti e ela
• Respondeu "Não sabe".
preferiu responder não
sabe.
• Não percebe o que é “dar
um rumo à vida” só disse • Não expliquei nada, apenas
que tenta respeitar os
repeti a pergunta.
outros.
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Pré-teste – problemas e sugestões
Problemas

D38. De uma forma
geral, umas pessoas
estão no topo da nossa
sociedade e outras
estão na base.

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.

•
•
•
•
•

Sugestões

• Respondi: Em todos, de uma maneira
Perguntou: "Em que aspectos?“
geral.
Perguntou: "Com base em que critérios?“ • Respondi: Os critérios eram os que ela
Perguntou: "Em quê, economicamente?"
achasse mais relevantes.
Perguntou : "De que ponto de vista queria • Respondi: Era com base naquilo que a
que enquadrasse a escala se
senhora achar importante.
economicamente ou em relação à profissão" • Sugeri que pensasse tudo no geral e
Não entendeu bem como é a classificação se como se situaria.
pela escolaridade se pelo rendimento.
• Referi que a senhora é que decidia
como melhor entendia a classificação.

• Apenas disse que existem dias mais
complicados, mas não sabe dizer.
• Comentou que o seu trabalho é mais
intelectual do que físico mas que está
sempre mais do que vinte minutos activa,
nem que seja a ir ao supermercado.

• Não expliquei o seria uma actividade
física contínua, também não fez
comentários, resposta não sabe.
• Pedi-lhe para que olhasse para a escala
e situou-se, apenas fez o comentário.
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Pré-teste – problemas e sugestões

Problemas

Sugestões

E1. ...que as eleições legislativas sejam
• Não sabe o que são eleições
• A resposta foi "não sabe".
livres e justas?
legislativas.
E6. ...que a comunicação social dê aos
• Não sabe o que é comunicação
cidadãos informação correta para avaliar o
• A resposta foi "não sabe".
social.
governo?
• Antes de eu colocar
E7. ...que os direitos das minorias sejam
• Acho que não percebeu o que é
novamente a pergunta, disse
protegidos?
minoria, mas não disse nada.
que não sabia.
• Repeti, mas a senhora
• Disse que não tinha percebido a continuou sem entender, tive
pergunta.
de repetir novamente.
E9. … que os imigrantes só tenham o direito
• Não entendeu a pergunta à
• Tive de repetir a pergunta.
de votar nas eleições legislativas do país em
primeira, perguntou “como
• Perguntei novamente
que vivem depois de se tornarem cidadãos
assim”?
explicando que na pergunta só
desse país.
dá direito ao voto se for
• Não percebeu, fez confusão e
respondeu 10.
cidadão do país, então alterou
a resposta.
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Pré-teste – problemas e sugestões

Problemas
• Achou a pergunta confusa,
E11. ...que os tribunais possam impedir
não está explícita, a resposta
que o governo tome medidas para além
•
vai depender de que tipo de
dos seus poderes?
políticas.
• Também fez confusão na
E15. ...que o governo tome medidas para primeira vez, pensa que o
•
reduzir as diferenças nos níveis de
governo está tomando
rendimentos?
medidas para reduzir os níveis
de rendimento.
E30. Em Portugal, os políticos têm em
•
conta as opiniões de outros governos • Pediu para repetir a pergunta.
Europeus antes de tomarem decisões.

Sugestões
Não quis responder.

Perguntei novamente
frisando que são diferenças
de rendimentos.
Foi necessário repetir a
pergunta.
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Pré-teste – problemas e sugestões
Problemas

Sugestões

Quando ouviu a palavra “extremista”
ficou logo assustado.
E31. Há opiniões diferentes sobre se
Respondeu muito rapidamente: Sim
numa democracia todas as pessoas
desde que não sejam Nazis, admite
devem ou não ter liberdade para
todos os extremismos menos nazis.
exprimir abertamente as suas
Não se situou nas escalas, não é
opiniões políticas, mesmo que sejam
apologista de extremos mas acha que
extremistas.
as pessoas devem exprimir as suas
ideias.
E36. Por vezes o governo discorda
Não sabia o que responder, pediu a
daquilo que a maioria das pessoas
minha opinião.
acha que é melhor para o país.
E38. E com que frequência acha que
em Portugal, actualmente, o
Não entendeu de início como se devia
governo altera as políticas que
colocar se tinha a ver com o aspeto
planeou para responder ao que a
económico ou com outro.
maioria das pessoas pensa?

Escolheu a opção 2.
Registei a resposta número
cinco. (depende das
circunstâncias).
Perguntei se a opinião
dependeria das circunstâncias.
Disse que a minha opinião não
conta, estamos interessados na
opinião dele e repeti a pergunta.
Disse para se colocar como
melhor entendesse.
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Pré-teste – comentários
• Ao longo da entrevista houve algumas interrupções, teve que atender o telefone, tinha um bebé que
teve que dar atenção.
• Um senhor de muitos extremos, por vezes pedi para usar as outras opções da tabela mas sem
sucesso.
• O pai estava presente assistiu a entrevista mas não interferiu, contudo senti que a entrevistada ficou
um pouco retraída.

• Este governo é do pior que tivemos em Portugal.
• Vamos a caminhar para o fundo do poço.
• A senhora repetiu várias vezes que não percebe nada de política.
• Teve muito interesse em responder.

• Perguntou em que site da internet poderia consultar os resultados do estudo, dirigiu-se
espontaneamente para a carta de apresentação e esse dado não consta lá. Ficou desconfiada e quis
saber o meu nome.
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Pré-teste – comentários
• O questionário tinha perguntas interessantes.
• Para que é que servem essas perguntas se “eles” fazem o que querem.
• Foi agradável e participativa.
• Respondeu na escada.
• Senhora muito disponível e com muita vontade de conversar.
• A entrevistada decorreu à porta de casa pela desconfiança.

• A mãe esteve sempre muito atenta, no fim sugeriu dar o contato dela em vez de dar o do filho.
• Decorreu sem nada a registar, na parte final um pouco de falta de atenção porque apareceu um
amigo para beber café.
• Nada a registar em relação ao inquérito, somente comentários de desilusão com o governo e os
políticos.
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Pré-teste – avaliação dos entrevistadores

O inquirido pediu
esclarecimentos sobre alguma
pergunta?

Sentiu da parte do inquirido
relutância em responder a
algumas perguntas?
%

%

Sentiu que o inquirido tentou
responder o melhor possível às
perguntas?
%
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Pré-teste – avaliação dos entrevistadores
No geral, sentiu que o
inquirido compreendeu as
perguntas?
%

Estava mais alguém
presente, que interferisse na
entrevista?

Quem?
Base: 8 indivíduos
%

%

Base: 50 indivíduos
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