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MENSAGEM DO COORDENADOR NACIONAL

Caro entrevistador
Muitos parabéns por ter sido selecionado para colaborar no European Social
Survey, um projeto de investigação científica à escala europeia que desde há
catorze anos estuda as atitudes sociais e políticas dos cidadãos europeus.
O European Social Survey é um projeto científico mas é também um projeto de
cidadania ativa, pois oferece, a partir das respostas dos cidadãos, indicadores
sociais que permitem monitorizar o clima social e psicológico na Europa. Mais de
vinte países e mais de 40.000 pessoas vão estar envolvidas no ESS 8. Com técnicas
de recolha de dados muito exigentes, vamos construir um retrato fidedigno da
Europa e sobre cada um dos países europeus.
O vosso contributo é um fator chave em todo este processo.
Agradeço, pois, em nome de toda a equipa, a qualidade do seu trabalho, o seu
esforço e dedicação a este projeto. Estou certo de que saberá responder com
qualidade aos desafios que se vão colocar em cada etapa do processo de entrevista.
Muito obrigado

Jorge Vala
Coordenador Nacional do ESS
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa.
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1 O INQUÉRITO SOCIAL EUROPEU
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 da Europa, 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),
pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa
(ISCSP-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/ISCSP-UL,

Alice

Ramos/ICS-UL,

Ana

Louceiro/ICS-UL, João Graça/ICS-UL e Fátima Carreiras/ICS-UL).

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 projeto 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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1.2 ESS-ERIC
Em 2014 o European Social Survey (Inquérito Social Europeu) adquiriu o estatuto
de ERIC (European Reseach Infrastructure Consortium), tendo sido Portugal um
dos países membros na sua fundação. Ao nível europeu, este novo estatuto espelha
a importância que o ESS conquistou junto das instituições europeias de ciência
enquanto instrumento científico de monitorização de valores e atitudes dos
europeus. Ao nível dos países o facto de se estabelecerem como membros efetivos,
significa que o ESS passa a integrar as prioridades oficiais em termos de
desenvolvimento científico.

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 monitoriza a qualidade 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 não-contactos 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 selecionados 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%. Em
2012, retomámos os valores obtidos em 2008, atingindo uma taxa de resposta de
77%. Estes valores mostram que a meta dos 70% é alcançável.
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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 atividade do entrevistador, dando a conhecer
o teor do questionário e esclarecendo as dúvidas que possam surgir no seu
preenchimento.

2.1 Universo e amostra
O universo do Inquérito Social Europeu consiste nas pessoas com 15 anos ou mais,
residentes em lares privados de Portugal Continental. Assim, são considerados
elegíveis

para o

estudo

todas

as

pessoas

que

cumpram estes

critérios,

independentemente da sua nacionalidade ou da sua cidadania, sendo apenas
exigível que compreendam e falem bem português. De forma a atingir a taxa de
resposta desejada, serão contactados 3100 lares dos quais se espera obter 2170
entrevistas válidas.

2.2 Análise de acontecimentos (media claims)
Durante o período de trabalho de campo, realizar-se-á uma análise diária de dois
jornais. 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. Esta recolha é
efectuada por um membro da equipa de investigação.

2.3 Materiais
Quando partem para o terreno, os entrevistadores devem assegurar-se de que
dispõem dos seguintes materiais:
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Cartão de identificação
Os entrevistadores devem ter com eles um cartão de identificação fornecido pela
instituição.
Tablet
Quer o questionário, quer a folha de contacto são preenchidos com recurso ao
tablet fornecido pelo ICS.

Garanta que quando sai para o terreno o tablet
tem a bateria carregada.
Deixe-o a carregar durante a noite.

Uma das vantagens do Computer-Assisted Personal Interviewing (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 tablet.

Oferta de participação
Os entrevistadores devem dispor de vouchers de agradecimento para serem
oferecidos (um por morada) logo após a apresentação do entrevistador e do projeto.
As ofertas são entregues mesmo que a entrevista não seja realizada. O inquirido
“assinará” um comprovativo de que recebeu os cartões (se não estiver de acordo em
inserir uma assinatura poderá apenas escrever o seu primeiro e ultimo nome).
Caderno com cartões de resposta
A entrevista é acompanhada por um caderno de Cartões que servem como auxiliar
de resposta ao entrevistado. Este caderno deverá ser entregue ao inquirido no início
da entrevista. As opções de resposta deverão ser sempre lidas pelo entrevistador. A
utilização dos cartões é extremamente importante para a correta condução da
entrevista e a sua utilização é um dos critérios de avaliação da qualidade da
entrevista e do trabalho do entrevistador.
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O uso dos cartões é obrigatório

Carta de apresentação e folheto
Carta contendo informação sobre o ESS, razões para a solicitação e utilização dos
resultados. O folheto pode ser utilizado sempre que o entrevistador considere útil,
designadamente quando pareça necessário deixá-lo com alguém com quem se fale
mais tarde ou alguém que queira saber mais sobre o estudo.

Tenha sempre à mão vários exemplares da carta
de apresentação e do folheto

O sucesso do primeiro contacto com o lar onde será selecionado o entrevistado
depende muito da abordagem do entrevistador. Assim, é extremamente importante
que o entrevistador mostre que conhece bem o estudo para o qual está a trabalhar,
nomeadamente o conteúdo do folheto e da carta de apresentação.

3 A ENTREVISTA
Em ciências sociais é comum recorrer à utilização de questionários para recolher
informação sobre valores, atitudes ou comportamentos partilhados pelas pessoas.
Para que as respostas recolhidas possam ser comparadas, diversas regras devem
ser observadas.
As perguntas são feitas a todos os entrevistados utilizando as mesmas técnicas de
entrevista, para que os participantes sejam sujeitos ao mesmo tipo de estímulos.
Assim, todas as entrevistas decorrerão em casa das pessoas selecionadas e serão
realizadas face-a-face.
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É de extrema importância um bom conhecimento e à vontade do entrevistador com
o questionário que está a utilizar, uma vez que terá de demonstrar a máxima
confiança, domínio, diligência e celeridade na sua inquirição, evidenciando assim
uma maior segurança no trabalho que está a desenvolver.

O inquérito tem por objetivo conhecer as atitudes dos portugueses
relativamente a temas importantes da vida social, por exemplo:
- Atitudes face ao Estado social
- Atitudes face a alterações climáticas

3.1 O papel do entrevistador
O papel do entrevistador é, antes de mais, o de ser responsável por fazer as
perguntas e registar os dados fielmente. A forma como obtém a cooperação do
entrevistado é crucial para a realização da entrevista, principalmente aquando da
primeira interação (face a face). De acordo com o modelo conceptual para aplicação
de questionários que diz respeito à fase da cooperação, Grooves & Cooper (1998)
afirmam que a interação que se estabelece à porta entre o entrevistado e o
entrevistador é o fator que mais impacto tem na decisão do entrevistado em
cooperar ou não.
Além disso, o entrevistador deve ser capaz de determinar se o entrevistado está a
responder de forma a cumprir os objectivos das perguntas; isto alcança-se através
da escuta ativa e de uma completa compreensão do objectivo das perguntas.
As pessoas respondem algumas vezes àquilo que pensam que o entrevistador irá
perguntar, imaginando uma pergunta que inclua uma palavra-chave que lhes
tenha chamado a atenção. Ouvir atentamente as suas respostas ajudará a detectar
este tipo de mal-entendido. Os entrevistadores devem lembrar-se que uma
resposta só é obtida quando o entrevistado percebe o sentido e objectivo da
pergunta e responde apropriadamente.
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Finalmente, o entrevistador deve manter o entrevistado no caminho certo utilizando
para isso uma sondagem neutra, técnicas de esclarecimento e um feedback
apropriado.
Tendo como responsabilidade principal a recolha dos dados para um estudo, é
fundamental realçar aqui a importância que o seu trabalho tem em investigação
social. O momento de recolha dos dados é dos momentos mais cruciais para
garantir a qualidade de todo o processo de investigação.

Sem uma excelente e rigorosa recolha de dados não será possível
ter confiança no estudo, nem nos resultados que dele provêm.
Neste sentido, o trabalho do entrevistador é de extrema
importância pois dele depende o rigor, veracidade e qualidade
dos dados recolhidos. O papel desempenhado pelo entrevistador é a
chave para atingir o sucesso da investigação; é dele que depende
todo o processo de recolha da informação.

Conheça o estudo
Antes de iniciar o trabalho de campo, o entrevistador deverá ler e familiarizar-se
com toda a documentação e não apenas com o questionário.
Um conhecimento adequado da documentação (folheto, carta de apresentação,
questionário, cartões) transmitirá seriedade no primeiro contacto com o lar e/ou
com

o

entrevistado

e

permitirá

um

maior

domínio

do

questionário

e,

consequentemente, maior confiança, diligência e celeridade na sua aplicação.
O entrevistador deve ser capaz de dizer para quem trabalha, quem são as
instituições universitárias responsáveis pela sua elaboração, como é feito o
processo de seleção, para ‘que serve’ o estudo, ou seja, deve ser capaz de responder
a qualquer pergunta que lhe seja feita sem ter necessidade de ler o folheto, a carta
de apresentação ou o texto introdutório do script.
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3.2 Notas gerais: durante a entrevista
No decorrer da entrevista deverá ter, igualmente, alguns aspectos em conta no
sentido de optimizar o trabalho:


Procure ficar sozinho com o entrevistado;



Nunca deixar o entrevistado ver o ecrã do tablet;



Leia as perguntas textualmente, pela ordem correta, com precisão e clareza,
evitando a mudança do seu sentido. Leia igualmente todas as categorias das
respostas com exceção das que se encontram ente parênteses;



Nunca reformule

uma questão.

Esteja atento

à informação

que o

entrevistado lhe vai fornecendo para que a entrevista seja fluida e dinâmica;


Assegure-se

de

que

está

a

marcar

adequadamente

a

resposta

do

entrevistado;


Se o entrevistado der respostas irrelevantes ou se se detiver com maior
detalhe em determinado assunto, escute-o mas não se esqueça que é
necessário ter o controlo da entrevista centrando-se nas respostas às
questões;



Não deduza nem sugira respostas aos entrevistados;



Não faça comentários, mesmo que o objectivo seja criar empatia com o
entrevistado. Sem querer pode estar a interferir nas respostas futuras;



Seja natural, mantenha-se à margem, não mostre acordo nem desacordo;



Quando uma resposta não for clara ou quando o entrevistado se
contradisser, sonde com o objectivo de obter uma informação mais clara. No
entanto, aceite as respostas que pareçam contradizer outras já transmitidas;



Se houver interrupções no desenvolvimento da entrevista, tanto quanto
puder retome o tema de forma cordial evitando prolongamentos que fujam
aos objectivos pretendidos;



Se o entrevistado hesitar em responder ou se negar a resposta, tente
persuadi-lo e explique mais uma vez a confidencialidade da informação;



Se existir alguma dúvida devido ao facto de o entrevistado não ter percebido
ou escutado parte da pergunta, repita-a integral e textualmente;



Aceite a possibilidade de o entrevistado não saber responder a questões e
continue a aplicação do questionário;
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4 O QUESTIONÁRIO
4.1 Notas gerais

Conheça o questionário
Antes de ir para o campo, leia o questionário com atenção, “conheça-o de trás para
a frente”.
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 suscetíveis de influenciar as respostas e também porque há casos em que se
pretende que o entrevistado responda de acordo com a sua própria interpretação
da questão.

Não-respostas
Note que há dois tipos de não-respostas: recusa e não sabe. “Recusa” consiste
numa rejeição explícita do entrevistado em responder à questão; “não sabe”
significa que o entrevistado não tem opinião sobre o assunto ou que não consegue
responder à pergunta utilizando as opções de resposta dadas. Nunca deixe de as
assinalar.
As opções “não sabe” e “não responde”, bem como todas as hipóteses de resposta
que estejam entre parêntesis (por exemplo, na F29, a opção de resposta (não tem
um

número

fixo

de

horas

contratadas

por

semana),

nunca

devem

ser

lidas/oferecidas ao entrevistado.
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Tipos de escalas
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 (por
exemplo escalas em que a posição 0 significa a atribuição de nenhuma importância
e a posição 10 significa a atribuição de extrema importância).
Tenha consciência que nem sempre é fácil passar de um tipo de escala para outro e
que algumas pessoas poderão precisar de ajuda a perceber da primeira vez que
cada nova escala que surja.

Cartões
Quase todas as perguntas do questionário são acompanhadas de cartões com as
opções de resposta. Os cartões devem ser sempre entregues ao entrevistado. Além
disso, as opções de resposta deverão ser sempre lidas, independentemente de o
entrevistado saber ou não ler, e não apenas mostrados.
Nos casos em que explicitamente o entrevistado diga que não é preciso ler os
cartões, então poderá fazê-lo, não se esquecendo de anotar a ocorrência desta
situação no campo dedicado às observações que se encontra no final do script.

4.2 Aspectos a realçar
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.
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.
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Filtros
Tenha muita atenção aos filtros. Ao longo do questionário encontrará uma série de
filtros. Não deixe de confirmar que está a assinalar a resposta correta. 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 tablet.

Interrupção da entrevista

Caso se aperceba 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.
Evite, no entanto, este recurso. É aconselhável certificar-se antes de começar que o
inquirido 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
J (Perguntas para o entrevistador responder). A existência de falhas significativas
no questionário obrigará à sua anulação.

4.3 Estrutura do questionário
O questionário é constituído por 9 subconjuntos de perguntas (partes A, B, C, D, E,
F, H, PT, I), a serem respondidas pelos entrevistados, e por mais 9 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
versões diferentes distribuídas por cada questionário de forma rotativa.

17

MANUAL DO ENTREVISTADOR

A

Comunicação social e confiança interpessoal

B

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

C

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

D

Alterações climáticas e energia, incluindo:
preferências relativamente à política.

E

Bem-estar social, incluindo atitudes acerca dos benefícios sociais, dimensão
dos grupos que o requerem, atitudes quanto aos serviços prestados e
possível futura dependência de benefícios sociais.

F

Perfil sociodemográfico, incluindo: composição do agregado doméstico, 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.

HF

Escala de valores de Schwartz.

PT

Perguntas específicas PT.

I

Perguntas metodológicas.

J

Perguntas a serem respondidas pelo entrevistador

18
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Módulo A

A pergunta A1 destina-se a avaliar o tempo dedicado a ver, ler ou ouvir notícias
acerca de política e assuntos da atualidade. Se o entrevistado tiver dificuldade em
calcular o tempo – se, por exemplo, vir televisão intermitentemente e a diferentes
horas do dia, ler apenas nos transportes, ouvir notícias no carro a caminho do
trabalho/casa

–,

sugira-lhe

que

some

esses

diferentes

momentos.

Em

contrapartida, só deve contar o tempo em que o inquirido está de facto a ver
televisão, a ouvir e ler notícias e não quando a televisão ou rádio estão sempre
ligados como “pano de fundo”.
Nesta pergunta quando se referem “notícias ou programas acerca de política e
assuntos de atualidade”, devem ser considerados os programas sobre matérias
governamentais e políticas, mas também os que envolvem personalidades ligadas a
essas atividades (incluindo entrevistas a políticos ou a pessoas que se destaquem
pelas suas competências na sua área de atividade).
A4: Todo o cuidado é pouco equivale a dizer que nunca se pode confiar nas
pessoas ou que é preciso estar sempre na defensiva.
A5: Tenta aproveitar-se de mim equivale a dizer que tenta explorar-me ou
enganar-me; é honesta no sentido em que me trata de forma apropriada ou
correta.
A6: Pretende-se saber se acha que as pessoas, em geral e tendencialmente, estão
mais preocupadas consigo próprias ou mais disponíveis para ajudar os outros. O
contraste pretendido é entre interesse próprio e ajuda desinteressada/altruísta.
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Módulo B
B5 (Cartão 8): “Nada confiante” no sentido de não ter confiança nas suas
próprias capacidades.
Cartão 9: Confiança pessoal no sentido de acreditar que as posições tomadas
pelas diversas instituições são corretas.
B13: Não deve esquecer de indicar que as últimas eleições para a Assembleia da
República ocorreram a 4 de Outubro de 2015.
Texto introdutório às perguntas B15 a B22: Evitar que corram mal no sentido de
ajudar a prevenir que problemas mais sérios possam ocorrer.
B17: O importante é perceber se a pessoa trabalhou numa organização ou
associação, independentemente de pertencer a essa organização ou associação.
B19: Assinar uma petição é subscrever um pedido público para que determinada
autoridade pública adopte de determinadas medidas.
B21: Boicotar produtos é recusar o uso ou a compra de produtos, sejam eles bens
materiais ou serviços.
B23a): Simpatia no sentido do partido com que mais se identifica ou simpatiza
independentemente de como a pessoa vota.
B28: Governo Português refere-se ao governo atualmente em funções.
B29: As pessoas que governam actualmente, o presente regime.
B30: 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.
B31 e B32 (cartão 12): Com o “estado da educação” e o “estado da saúde”
pretende-se cobrir aspectos como qualidade, acesso, eficácia de forma geral.
B33a: “mais direito a” significa que lhes deve ser dada preferência/prioridade.
B34: Liberdade no sentido de poder ter o seu estilo de vida, ou seja, de poderem
viver como homossexuais e lésbicas.
B37 (cartão 14): Unificação refere-se a mais integração e não a mais alargamento.
B38 (cartão 15): A palavra “cá” refere-se a Portugal nesta e nas próximas questões.
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B38 à B40: Nunca dizer a palavra “imigrantes” porque se confunde facilmente com
“emigrantes”. Referir sempre “pessoas que vêm para cá viver e trabalhar”.
B42: Não dar à pessoa entrevistada exemplos do que caracteriza a vida cultural
portuguesa. Cabe ao entrevistado recorrer às suas próprias referências.

Módulo C
C2 (cartão 20): Conviver significa aqui encontrar-se com pessoas por escolha
própria e não por obrigação social ou decorrente do trabalho.
C3 (cartão 21): 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 (cartão 22): Atividades 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 psicológica.
C8: Limitado ou diminuído na realização de atividades diárias, tais como
alimentar-se, vestir-se, deslocar-se para ir trabalhar.
Texto introdutório às perguntas C9 e C10 (cartão 23) e pergunta C10: Europa em
geral e não especificamente União Europeia.
C9: Ligado afetivamente a Portugal no sentido de identificar-se e sentir-se
próximo de Portugal.
C11: Sentir que pertence a uma religião não significa aqui ser membro oficial.
ATENÇÃO:

NUNCA

UTILIZAR

TERMOS

ESPECÍFICOS

DE

DETERMINADA

RELIGIÃO, COMO MISSA OU IGREJA.
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C20: Ser cidadão português significa que tem Bilhete de Identidade ou Cartão de
Cidadão português.
C26: Pertence a um grupo étnico minoritário deve ser entendido como
“identifica-se com” ou “sente-se ligado a”.
Texto introdutório à pergunta C42: Algumas pessoas vêm para este país e
candidatam-se ao estatuto de refugiado tendo por justificação o medo da
perseguição no seu próprio país. Tendo por justificação no sentido de ser a razão/o
porquê da sua vinda e também aquilo que afirmam. (factual ou alegadamente)
C42 (cartão 31): Generoso no sentido de liberal.
C43 (cartão 31): não ter realmente medo de serem perseguidos no sentido de
que as suas afirmações são falsas ou exageradas.

Módulo D
Notas gerais:
Este módulo dedica-se maioritariamente à recolha de opiniões sobre as alterações
climáticas e as energias (segurança e preferências).
D1 (cartão 32): eficientes em termos de consumo de energia no sentido de
gastarem menos energia.
D2 (cartão 33): consumo de energia no sentido mais lato possível, não apenas
consumo de electricidade.
D11 (cartão 36): faltas de abastecimento de energia no sentido de interrupções
no fornecimento de electricidade.
D19 (cartão 37): mundial no sentido de planeta Terra; “devido a” refere-se a
“como resultado de”.
D28: governos no sentido de “governos nacionais” e “países em número
suficientemente grande” para que um impacto no ambiente seja possível, ao
invés do atual número de países.
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Módulo E
Notas gerais:
Este módulo dedica-se maioritariamente ao bem-estar social, incluindo atitudes
acerca dos benefícios sociais. Por serviços e apoios sociais entendem-se aspectos
como cuidados de saúde, pensões e segurança social.
E2: justa no sentido de uma sociedade justa; padrão/E2, E4, E6: níveis de vida
refere-se às circunstâncias materiais dos indivíduos.
E3: idade laboral/activa refere-se à idade desde a qual os indivíduos têm
legalmente o direito a começar a trabalhar até à idade da reforma; E3, E5, E7:
desempregado refere-se às pessoas que não conseguem encontrar trabalho pago.
E4: pensionistas são os indivíduos que estão acima da idade oficial da reforma.
Texto introdutório às questões E6 a E8: governos refere-se a todos os governos e
não só o actual governo/governantes/presente regime. Se apropriado, usar estado
em vez de governos (caso o entrevistado manifeste dúvidas sobre a noção de
governo, pensando, por exemplo, especificamente num governo de certo partido)
E6 refere-se a aspectos como pensões, outros benefícios e instalações para pessoas
reformadas.
E8: serviços de cuidados infantis refere-se a serviços como centros de dia, creches
e cuidadores pagos mas não familiares.
Texto introdutório a E9 e E10: segurança social no sentido de benefícios em
dinheiro, tais como baixa paga, subsídio de desemprego, abonos de família.
Cartão 52: Esta pessoa deve poder manter todo o seu subsídio de desemprego, no
sentido de o continuar a receber.
E22: educação no sentido mais lato do termo, não qualificação
E33: responsáveis por si próprios no sentido em que não recebem ajudas do
governo;
E34: montante fixo significa uma quantia definida.
E40: necessidades do agregado doméstico refere-se a coisas como comida, renda de
casa/prestação, serviços e vestuário.
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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).

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.

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:
Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi
concluído.
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Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação
foi frequentado na totalidade.
Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um
certificado de presença.
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

ATIVOS
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.
O trabalho voluntário ou o trabalho pago em géneros (por exemplo ter direito a
alojamento

e

refeições),

onde

não

há

qualquer

transação

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 atividade, (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.
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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).

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.

INATIVOS
5  Doença ou incapacidade permanente
Encontram-se aqui as pessoas que não estão a trabalhar e que atualmente 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.
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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.

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

F25: supervisionar no sentido de monitorizar bem como ser responsável pelo
trabalho de outros.

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 F26. Será a partir destas
respostas específicas que a codificação poderá posteriormente fazer o seu trabalho.
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No caso de o 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.

F34 e F34a: Descrever detalhadamente.

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.

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:
Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi
concluído.
Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação
foi frequentado na totalidade.
Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um
certificado de presença.

28

MANUAL DO ENTREVISTADOR

Se o inquirido não conseguir responder utilizando as alternativas de resposta
apresentadas

no

cartão,

assinalar

‘nenhuma

das

anteriores’

e

registar

detalhadamente o grau completado.

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.
No caso do 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:
Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi
concluído.
Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação
foi frequentado na totalidade.
Um curso ou nível de educação foi frequentado na totalidade e foi passado um
certificado de presença.
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Se o inquirido não conseguir responder utilizando as alternativas de resposta
apresentadas

no

cartão,

assinalar

‘nenhuma

das

anteriores’

e

registar

detalhadamente o grau completado.
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.
No caso do 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.

F53 e F57: ausente no sentido em que não habita na mesma casa.

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 sua situação. 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:
Após a avaliação foi passado um certificado formal indicando que o curso foi
concluído.
Apesar de não ter sido passado nenhum certificado, um curso ou nível de educação
foi frequentado na totalidade.
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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.
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 do inquirido referir que a mãe 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.

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 sua situação. Codificar apenas uma
resposta.

F61: ascendência no sentido de origens familiares, de quem descende..
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5 PROCEDIMENTOS PARA A RECOLHA DE DADOS
Os procedimentos utilizados para a seleção dos indivíduos permitem garantir que
cada pessoa tem igual probabilidade de ser selecionada – o cumprimento deste
pressuposto é essencial para que posteriormente se possam tirar conclusões sobre
os comportamentos e atitudes dos portugueses.
Em princípio, todos os lares que foram selecionados receberam informação sobre o
estudo (carta prévia). Contudo, isto não liberta os entrevistadores de terem sempre
consigo exemplares da carta de apresentação e do folheto para oferecerem no
primeiro contacto e, posteriormente, sempre que solicitado por alguém do lar.
A recolha de dados inicia-se com a seleção do entrevistado dentro do agregado
doméstico. Esta etapa será da responsabilidade dos entrevistadores e, por isso, o
cumprimento dos procedimentos abaixo descritos é essencial para a correta seleção
da amostra do estudo.

5.1 Seleção do inquirido
Critérios de seleção
Quando o entrevistador consegue chegar ao contacto com algum elemento do
agregado doméstico, logo depois de apresentar o estudo e de ter o consentimento
da pessoa, o entrevistador deve preencher a folha de contacto com os dados de
TODOS os membros do agregado doméstico.

Quem faz parte do agregado doméstico?
Todos os indivíduos cuja residência permanente é a selecionada no momento do
primeiro contacto pessoal com o agregado doméstico. A definição do ESS de
agregado doméstico é a de uma pessoa vivendo sozinha ou pessoas vivendo no
mesmo endereço, partilhando alojamento e pelo menos uma refeição por dia.
Exclui: pessoas que se encontrem de férias, internadas num hospital ou a
trabalhar/ estudar fora por mais de 6 meses e pessoas que vivem em instituições;
Inclui: pessoas que se encontrem de férias, internadas num hospital ou a
trabalhar/ estudar fora há menos de 6 meses
Jovens em idade escolar em a viver em escolas ou colégios em regime de internato
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Estudantes em quartos/casas alugados.
Quem não faz parte do agregado doméstico?
Empregadas domésticas, se não residirem no lar.
Visitantes temporários
Pessoas que vivam em instituições

Dentro de cada agregado, quem não é elegível?
Indivíduos com idade inferior a 15 anos
Pessoas que estão fora da residência por 6 ou mais meses (excluem-se os casos
anteriormente considerados como estando ausentes há menos de seis meses)

Para realizar esta seleção:
•

O entrevistador terá que perguntar qual a(s) primeira(s) letra(s) do nome de

cada elemento e inserir na folha de contacto.

Após inserção da(s) primeira(s) letra(s) do nome dos membros
elegíveis do agregado, o selecionado será

escolhido de maneira

aleatória através do programa Qualtrics.
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5.2 Contacto com lar e/ou revisitas

Apresente-se
Para que as pessoas contactadas se sintam confortáveis e dispostas a cooperar é
necessário ganhar a sua confiança. A primeira impressão transmitida pelo
entrevistador é muito importante. Para conseguir a sua cooperação, o entrevistador
deve, por isso, preocupar-se com a sua apresentação, ser natural, assumir uma
atitude cordial e mostrar-se tranquilo e seguro. É importante que o entrevistador
tenha consciência de que pode encontrar-se com ´guardiães ‘que dificultam o
acesso à pessoa a entrevistar e que devera conseguir ultrapassa-los para chegar
com ao respondente certo;
Primeira Abordagem:
Bom dia/tarde/noite.
O meu nome é _____________________________________.
[Mostrar o cartão de identificação]
Contacto com o entrevistado:
Bom dia/tarde/noite.
O meu nome é _____________________________________
Sou entrevistador do ICS. [mostrar o cartão de identificação] e explicar que está a
realizar para a Universidade de Lisboa um estudo de opinião sobre questões sociais
importantes. [Perguntar se está no endereço correto]
Há uns dias recebeu uma carta por correio sobre o estudo [mostrar a carta de
apresentação e o folheto]. Gostaríamos, agora, de poder contar com a colaboração
deste lar. [Perguntar se pode entrar para explicar em detalhe]. Para saber quem
será a pessoa que poderá responder ao questionário, precisava de saber algumas
informações sobre as pessoas que aqui vivem.
Quando com o Entrevistado:
Bom dia/tarde/noite.
O meu nome é _____________________________________.
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Sou entrevistador do ICS? [mostrar o cartão de identificação] que está a realizar
para a Universidade de Lisboa um estudo de opinião sobre questões sociais
importantes. Uma vez que o senhor/a senhora foi a pessoa selecionada neste lar,
gostaria de contar com a sua colaboração para este estudo respondendo a uma
entrevista. [Entregar de novo ou falar sobre a carta e o folheto deixados
anteriormente]. A sua participação é essencial. Este estudo realiza-se em mais 20
países europeus, o que permite conhecer as opiniões de um número muito grande
de cidadãos sobre diversos temas da vida social. Neste inquérito não há respostas
certas nem erradas, o que nos interessa é conhecer a opinião sincera das pessoas;
Todas as respostas são confidenciais e o anonimato de quem responde é garantido.
Existem ainda algumas regras metodológicas no que diz respeito aos contactos
estabelecidos com os agregados. Como já se referiu anteriormente, a definição de
todas estas regras está relacionada com o facto de se querer garantir ao máximo a
aleatoriedade da amostra recolhida.
Sendo assim, qualquer substituição indevida causará necessariamente um
enviesamento na amostra. Apresentam-se de seguida as regras que dizem respeito
aos contactos a estabelecer com os agregados.

Regras gerais dos contactos:
A 1ª visita que se estabelece com o agregado doméstico tem de ser SEMPRE uma
visita PESSOAL, pois esta vai ser determinante para a adesão do agregado à
participação no estudo. É nesta primeira visita que se apresenta o estudo e se
incentiva à participação, pelo que se pretende que esta seja o mais eficaz possível.
Excepto no caso de não elegibilidade dos agregados, em momento nenhum se
poderá fazer substituição de um agregado familiar selecionado.

NÃO SÃO PERMITIDAS SUBSTITUIÇÕES
nem de lares, nem de pessoas
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No primeiro contacto com o domicílio do agregado deve tentar obter o máximo de
informação sobre o mesmo e, se possível, realizar a entrevista imediatamente.
Caso não se encontre ninguém em casa deve, desde logo, tentar obter informações
junto dos vizinhos para que possa perceber se aquele domicílio é elegível ou não e,
no caso de ser, qual a melhor hora para encontrar alguém em casa.
Para abandonar uma residência e a considerar como “não contacto” é necessário
fazer pelo menos 4 visitas pessoais em horas diferentes, sendo pelo menos uma
delas ao fim de semana, outra ao final do dia, ou seja, depois das 19h e pelo menos
2 visitas em semanas diferentes. Havendo contactos telefónicos do agregado, deverá
fazer até 5 telefonemas em dias e horas diferentes, sendo um deles ao fim de
semana, e tentar agendar uma visita pessoal.

Todos os contactos devem ser registados na folha de
contacto que se encontra no seu tablet, incluindo o dia,
hora e resultado final.

Na totalidade da amostra deste estudo não se deverão obter mais do que 3% de
domicílios “não contactados”, isto é, que foram selecionados, considerados
elegíveis, mas que nunca se conseguiu estabelecer contacto com alguém do
agregado. Assim, é de facto necessário que cada entrevistador tente obter o máximo
de informações sobre o mesmo.
No caso de se tratar de recusas, os entrevistadores devem tentar reconverter estas
recusas em entrevistas no momento em que contacta com o lar, explicando a
importância da participação. Sempre que o resultado da visita é uma recusa, do
indivíduo selecionado ou de outro membro do agregado, não poderá voltar a
contactar o lar, o que impossibilita a realização da entrevista. Se, no final da
recolha de dados, o número de recusas for muito elevado ou o número de
entrevistas obtido for muito reduzido, a equipa do ICS poderá solicitar que volte a
contactar este lar.
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5.3 Situações possíveis no campo
No primeiro contacto podem acontecer diferentes situações, havendo diferentes
procedimentos para cada uma delas:

A. DIFICULDADE EM IDENTIFICAR O LOCAL

A residência não é identificada
O entrevistador deve:
Certificar-se de que se encontra no endereço correto (recolhendo informações junto
de transeuntes, através de consulta ao Google maps ou recorrendo ao contacto com
o interlocutor da equipa do ICS)

Ninguém responde à porta, mas aparentemente a casa é habitada
O entrevistador deve:


Tentar recolher junto de vizinhos (habitações, cafés, lojas, etc.) informações
sobre os residentes, nomeadamente se é residência permanente e em que
horário será mais fácil contactá-los (apontar todas as informações na folha
de contacto).

O domicílio nunca é substituído e apenas se deixa de tentar
contactar após 4 visitas pessoais sem sucesso em horas e dias de
semana diferentes.
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B. A

RESIDÊNCIA

É

IDENTIFICADA

MAS

HÁ

DIFICULDADE

EM

ESTABELECER CONTACTO

Se a primeira tentativa de contacto for efetuada dificultada (através do
intercomunicador ou devido à interferência alguém), o entrevistador deve
utilizar as seguintes estratégias:


Intercomunicador?
Seja muito breve e peça para falar pessoalmente



Porteiro/Empregado ou administrador do prédio?
Seja muito breve: tente dirigir-se diretamente ao entrevistado
Nota: no ESS se um porteiro nāo o deixa passar isso conduz à notação de
'não contacto' na folha de contacto



'Guardião/pessoa que o impede de falar diretamente com o
respondente/membro do agregado familiar?
Tranquilize o guardião com uma breve descriçāo da razāo porque se
encontra ali.
Seja muito breve: tente dirigir-se diretamente ao potencial respondente



Vai embora deixando encontro marcado?
Aponte a data e hora precisas do encontro, bem como o número telefónico
do entrevistado.
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C. RECUSAS (recusas peremptórias e recusas pouco convictas)

Alguém responde, mas recusa abrir a porta
O entrevistador deve:


Deixar informação sobre o estudo (carta de apresentação e folheto). Se
houver possibilidade de o fazer, deve explicar qual a importância da
colaboração do entrevistado e chamar a atenção de que pode contactar o ICS
para averiguar da seriedade da aplicação do inquérito.



Perguntar qual é a melhor hora para voltar



Caso voltem a recusar, abandona-se o lar.

Alguém responde, mas recusa dar informações sobre o agregado
O entrevistador deve:


Tentar obter contacto telefónico e saber qual a melhor hora para ligar.



Caso isso não seja possível, visitar o domicílio mais uma vez, noutro dia e
outra hora (fim do dia ou fim de semana, por exemplo);



Se houver número de telefone, o entrevistador pode contactar o agregado no
sentido de confirmar a veracidade do estudo e marcar data para entrevista.



A apresentação é feita mas são dadas razões com pouca convicção (ou
seja, passiveis de se alterarem) para evitar a realização do questionário

Razão 1 - Má oportunidade, falta de tempo; está muito ocupado(a) (é hora de
deitar as crianças ou está a preparar uma refeição…)
O entrevistador deve:


Mostrar-se compreensivo com a falta de tempo



Retroceder: nunca planear uma entrevista incompleta ou parcial.
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Mas tentar marcar um encontro:
Inverter

o

argumento:

‘precisamos

que

pessoas

ocupadas

também

participem’.
Será rápido porque o entrevistador apoiará o entrevistado (nunca faça o
entrevistado sentir-se responsável pelo tempo! Ex: nunca diga que será
rápido se o entrevistado cooperar)
Razão 2 - Não sei nada sobre esses assuntos, posso perguntar a alguém?
O entrevistador deve:


Colocar o entrevistado à vontade, tentar convencê-lo a participar adaptandose às circunstâncias (da pessoa em causa).



Informar que a pesquisa é sobre o que as pessoas pensam sobre uma série
de questões, que se trata de manifestar a sua opinião e não requer nenhum
conhecimento especial.



Deve informar que nunca pode substituir um inquirido.

Razão 3 - Pode perguntar a outra pessoa (a minha irmã deveria responder e
não eu)?
O entrevistador deve:


Explicar que precisamos selecionar as pessoas de forma aleatória, porque
não podemos entrevistar todos.



Explicar que todos têm igual possibilidade de tomar parte na pesquisa. Só se
todos

que

é

selecionado

participa,

podemos

obter

uma

imagem

representativa de todo o país.


Informar que substitui-lo com outra pessoa distorceria os resultados do
estudo.

Razão 4 - A última vez foi uma grande desilusão.
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Pergunte porquê



Veja argumentos prévios mas não desacredite outras organizações
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Sublinhe a qualidade do ESS: é um inquérito cientifico que é aplicado a cada
dois anos em muitos países diferentes e que já ganhou mesmo prémios.



Tranquilize: você não está a vender nada, nāo fornecerá informaçāo a
organizações comerciais, é honesto quanto à duração do inquérito, o
inquirido pode contactar a sua organizaçāo (mostre o cartāo de identificaçāo),
etc...

Razão 5 - Essas coisas são privadas, ninguém tem nada a ver com as vezes que
eu vejo as notícias
O entrevistador deve:


Tranquilizar/esclarecer:



As respostas serão tratadas como estritamente confidenciais



Será

impossível

descobrir

à

posteriori

quais

foram

as

respostas

especificas do inquirido


As publicações que usam os dados apenas darāo um retrato geral que
combina todas as respostas



O ICS tem autorização legal para obter a lista de [endereços/agregados
domésticos/nomes] em que em Portugal foi usada para selecionar os
inquiridos
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Razão 6 - Não está interessada; não gosta do assunto
O entrevistador deve:


Mostrar-se compreensivo quanto à falta de interesse



Inverter o argumento: ‘nāo queremos recolher apenas a opiniāo das pessoas

que se interessam por temas sociais. Queremos a opiniāo de todos’


Aponte outros tópicos que podem ser de interesse [mostre tópicos acessiveis no

folheto]].


Refira a relevância do ESS .



Refira que esta é uma oportunidade única para as pessoas partilharem a sua

opiniāo


Refira que a maior parte das pessoas acaba por apreciar muito a sua

participaçāo no inquérito.

D. Situações em que a entrevista não se realizará

Ninguém no agregado é elegível
O entrevistador deve:


Agradecer e explicar por que razão o estudo não pode ser realizado naquele
lar



Assinalar na folha de contacto as razões de não elegibilidade de todos os
membros do agregado

Quem abre a porta tem, aparentemente, idade inferior a 18 anos ou não
pertence ao agregado doméstico:
O entrevistador deve:
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Pedir para falar com um adulto ou com uma pessoa que faça parte do
agregado doméstico



Caso não seja possível, perguntar qual a melhor hora para voltar e falar com
um adulto do agregado doméstico.

Não tentar obter informações sobre o agregado doméstico a
menores de 18 anos ou a pessoas que não são do agregado
(por exemplo, empregadas domésticas)

Quem abre a porta tem 18 ou mais anos e pertence ao agregado:
O entrevistador deve:


Apresentar-se e apresentar o estudo, ao mesmo tempo que relembra a carta
prévia que foi enviada pelo correio.

Por alguma razão, o entrevistador sente que a sua segurança fica em risco se
contactar o lar selecionado ou entrar numa determinada zona/rua.
O entrevistador deve:


Abandonar o local e informar os monitores da situação, que tratarão de
encontrar uma solução. Nunca deixe de reportar estas situações. Proteja a
sua segurança e a validade do seu trabalho.

Quando deve continuar a tentar?
Continue a tentar quando:


Não fez nenhum contacto



O entrevistado tem uma doença passageira



O entrevistado está temporariamente inacessível
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Obteve uma recusa pouco convincente (oportunidade, receios….) ou quando
um contacto desmarcado



O entrevistado mudou de casa dentro da sua área
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Após a seleção
Depois de o Sr. Manuel ter sido selecionado, diferentes situações podem acontecer:
O Sr. Manuel está em casa e disponível para responder:
Agradecer e realizar a entrevista.

O Sr. Manuel está em casa mas não está disponível para responder de
imediato:
Marcar a entrevista para outro dia ou, no caso de não ser possível,
garantir um contacto telefónico para marcar mais tarde.
O Sr. Manuel está em casa mas recusa participar:
Tentar converter a recusa, reforçando a importância do estudo e a
possibilidade de marcar para uma altura que lhe seja mais conveniente

O Sr. Manuel não está em casa:
Procurar identificar a hora mais conveniente para entrar em contacto
com ele.
Solicitar um número de telefone para permitir agendar a entrevista
O Sr. Manuel não está em casa mas outra pessoa recusa por ele:
Explicar que seria importante falar primeiro com o Sr. Manuel para
poder explicar pessoalmente os objectivos do estudo. Tentar obter um
contacto telefónico para, posteriormente, contactar o Sr. Manuel
tentando reconverter a recusa e agendar a entrevista.
Se o Sr. Manuel também recusar, agradecer e abandonar o contacto.
O Sr. Manuel tem que terminar a entrevista antes do fim:
Tentar garantir uma nova data/hora para continuação da entrevista
Contactar telefonicamente o entrevistado para marcar continuação da
entrevista. Não se substitui o agregado doméstico nem o inquirido.
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5.4 Cuidados a ter com o funcionamento do tablet
Tenha atenção ao funcionamento do tablet!
O QUESTIONÁRIO DEVE SER SEMPRE PREENCHIDO OFFLINE
Uma das regras fundamentais para que não perca os dados já recolhidos durante a
entrevista é fazer um salvamento parcial da mesma. Estas situações podem
acontecer por exemplo, em casos em que precisa de interromper a entrevista
(momentaneamente ou mesmo remarcá-la para hora/dia diferentes).

Quando procede ao salvamento parcial da entrevista, deve
fazê-lo as vezes que forem necessárias
Exemplos de situações em que pode ocorrer algum erro devido a procedimentos
incorrectos na utilização do tablet:

-

“Efeito cascata”:

Se, inadvertidamente o entrevistador tocar na parte inferior do tablet aquando da
realização da entrevista, é possível que o ecrã mostre diversas janelas “em cascata”.
Nesta situação nunca deverá arrastar as janelas para qualquer dos lados (esquerdo
ou direito) nem tocar no canto superior de cada uma delas, sob pena de a
entrevista ficar completamente inutilizada. O entrevistador deve: ocar unicamente
no centro da janela correspondente ao questionário que estava a preencher de
modo a que volte a ocupar novamente todo o ecrã.
- Retroceder nas questões durante a aplicação do inquérito
Após se ter efectuado o preenchimento das questões, não é aconselhável retroceder
(ou seja, voltar a questões anteriormente preenchidas) a não ser um mínimo de
vezes (uma ou duas, se estritamente necessário).
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5.5 Preenchimento da Folha de Contacto
A folha de contacto é um instrumento de extrema importância pois é aqui que se
registam todas as informações sobre cada lar contactado para que em posteriores
contactos possa haver um histórico. Assim, a cada domicílio selecionado
corresponde uma folha de contacto. Esta deve-se ir completando a cada visita
realizada ao lar.

Todas as informações decorrentes de todas as tentativas de
contacto, falhadas ou bem-sucedidas, devem ser registadas
na folha de contacto em local adequado.
NADA FICA POR REGISTAR
Na folha de contacto deverá registar o resultado de cada uma das visitas a um lar.
Essa informação deve ser o mais completa e rigorosa possível, evitando as
seguintes situações:
- Informação em falta: por exemplo, se o resultado for ‘recusa’, as razões para a
recusa devem ser registadas; se o resultado for ‘barreiras linguísticas’ a línguamāe do entrevistado deve ser registada.
- Informação redundante: se o resultado for ‘nāo é possível contactar’ nāo faz
sentido listar razões de recusa;
- Informação incorreta ou deslocada. ex: o dia da semana (questão 2) deverá
corresponder à data da entrevista (questão 1); todas as visitas devem ser listadas
em ordem cronológica, etc...
Porquê registar todas as tentativas?
- Para permitir monitorizar o trabalho de campo (quem ainda não foi contactado)
- Quem fez uma marcação? Quem é bom candidato para conversão de recusa?);
- Calcular taxas de resposta com precisão;
- Avaliar não-respostas e recusas (porque não estão a participar? Quem são as
pessoas a que não conseguimos chegar ou convencer?).
- Para organização própria: registar atempadamente números de contacto e notas,
confirmar que segue todos os procedimentos de contacto
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Aspectos a realçar
Trabalhar sempre com o próprio ID (= ID utilizado no questionário principal)
Para cada contacto o entrevistador deve responder a cinco questões sobre a
habitação e o ambiente envolvente.
Registar TODAS as tentativas! (inclui as tentativas iniciais mal sucedidas)
Preencher o formulário de contacto imediatamente (antes do primeiro contacto com
o lar).
Confirmar que o formulário está completo e sem erros/lapsos antes de submeter.
NUNCA fechar um questionário escolhendo a opção “não contacto”, se não tiver a
certeza de que a entrevista não poderá ser realizada.

48

MANUAL DO ENTREVISTADOR

Dependendo do resultado da visita será possível identificar se poderá ou não voltar
a contactar o lar.
Poderei
Resultado da Visita

Descritivo na folha de contacto

voltar ao
lar?

A pessoa selecionada
recusa ser entrevistada

Recusa do indivíduo selecionado

Recusa de outra pessoa no
lar

Recusa de outro membro do lar/de alguém
no lar

Desistência a meio, não irá
continuar a entrevista

Entrevista interrompida a meio e não irá
continuar a responder

Entrevista interrompida,
reagendar entrevista

Entrevista interrompida a meio mas o
entrevistado irá continuar a responder mais
tarde

Não fala português
Não é possível contactar a
pessoa selecionada
(faleceu, mentalmente ou
fisicamente incapaz, outro)

Pessoas doentes por um período superior ao
da realização do estudo (até 31 de Março)
Faleceu já após a seleção.

Ninguém atende

Ninguém abre a
intercomunicador

A pessoa selecionada não
está disponível/ encontrase ausente

O
selecionado
está
temporariamente
doente/está ocupado de momento mas
poderá responder noutro dia
Não está em casa

Não é um lar/residência

Exemplo: Lar de idosos, empresa, hospital,
quartel, escola

Lar não habitado

Não vive ninguém na casa

Nenhum indivíduo no lar
cumpre os critérios do
estudo

Não existe ninguém elegível

Outros (área inacessível,
perigosa, morada não
existe, entre outros)

Fechar contacto (após a 4ª
visita)

porta

ou

atende

no

Outras situações em que não é possível
realizar a entrevista ou
morada do ponto de partida fora da
localidade identificada (contactar supervisor)
Se não foi possível realizar a entrevista após
todas as tentativas de contacto exigidas:
- pelo menos 4 visitas ao lar
- pelo menos 1 visita num dia de semana em
horário pós-laboral (após as 18h00)
- pelo menos 1 visita ao fim de semana
- 2 visitas em semanas diferentes
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5.6 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 selecionado
vive. Não devem ser considerados outros edifícios da área envolvente.
Devem ser considerados: 1) Problemas no telhado (ex. telhado solto, falhas de
material no telhado); 2) Problemas com as janelas (ex. janelas tapadas ou partidas);
3) Outros problemas (ex. 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 selecionado. 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 selecionada?
Quinta/Monte/Herdade
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Vivenda/Moradia

Moradia Geminada
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Moradia em banda

Apartamentos

53

MANUAL DO ENTREVISTADOR

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

Muito más
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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
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N5: Na área envolvente, quanto vandalismo e graffitis existe?
Pequena quantidade

Grande quantidade
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Associado a vandalismo

Não associado a vandalismo
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6 CONTROLO DE QUALIDADE
6.1 O que aconteceu no passado
Desvios na amostra

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
-2,00
-4,00
-6,00
-8,00
-10,00
-12,00

Género(Male)
Idade(15-34)
Idade(35-54)
Idade(55+)
Education(Lower)
Education(Medium)
Education(Higher)
ESS 1

ESS 2

ESS 3

ESS 4

ESS 5

ESS 6

Na sexta edição do ESS obtivemos, por exemplo, menos 8% de inquiridos com nível
de instrução superior e mais 9% com nível de instrução primário do que os valores
existentes na população (fonte: INE).
Portugal é um dos países com maiores desvios relativamente à população. Este tipo
de desvios deve-se a erros na seleção dos inquiridos e tem implicações muito sérias
e graves na qualidade global dos dados.
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Dados difíceis de explicar.
Comparando os dados de 2006 com os de 2012, na pergunta sobre Satisfação com
a Vida (eixo dos y) e Taxa de Desemprego (eixo dos x), em Portugal, a satisfação
com a vida aumenta mesmo com o aumento do desemprego.

Este tipo de resultados sugere a existência de erros na condução da entrevista que
podem ter a sua origem no entrevistador (colocação apressada das perguntas,
desatenção às reações dos inquiridos, etc) ou no inquirido (desmotivação, má
compreensão das perguntas, falta de à-vontade para pedir esclarecimentos, etc.). O
entrevistador deve, por isso, estar atento ao comportamento do inquirido no
decurso da entrevista e atuar de forma a inverter situações que mesmo que não
comprometam a realização da entrevista, podem comprometer a qualidade das
respostas.
Duração da entrevista
Portugal é dos países com duração média de entrevista mais baixa. Este resultado
torna-se ainda mais estranho se pensarmos em duas das condicionantes
específicas do caso Português: 1) uma língua ‘palavrosa’; 2) uma população com
baixos níveis de

instrução e, consequentemente, maiores dificuldades

compreensão das perguntas e na decisão sobre a resposta a dar.
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A inspeção realizada em estudos anteriores mostra que estes resultados têm origem
em erros na condução da entrevista (não mostrar cartões, não ler as hipóteses de
resposta, não ler as perguntas tal como estão no questionário, etc.)
Descrição de profissões
A descrição da profissão é um dos casos em que persistem erros de registo que
podem impedir a posterior classificação no ISCO08 (International Standard
Classification of Occupations).

Observe alguns exemplos de anos anteriores que NÃO podem acontecer:

ERRO 1:
F54: 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:
F33: Qual é/era a designação da sua profissão principal?
Trabalhadora Rural
- Existem 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/auto-subsistência
 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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ERRO 3:
F54: Qual era a designação da profissão principal do seu pai?
Pescador
- Existem 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 piscatória
 Se é pescador de pesca costeira/local

ERRO 4:
F33: Qual é/era a designação da sua profissão principal?
Empregada de Limpeza
- Existem 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

ERRO 5:
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.
Pretende-se, por isso, entender, neste caso:
 Se “trolha” é o mesmo que “servente” (isto é, ajudante de uma qualquer
atividade 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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ERRO 6:
F47: Qual é a designação da profissão principal do seu cônjuge /companheiro?
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)

ERRO 7:
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)

ERRO 8:
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...

Estes são alguns dos exemplos mais gritantes dos erros relacionados com o
trabalho dos entrevistadores que até agora persistiram na condução do ESS em
Portugal.
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Dois fatores concorrem para a persistência destes problemas: a qualidade do
trabalho dos entrevistadores e as características da população inquirida. Como
podem observar nos gráficos seguintes, Portugal é o país participante no ESS que
apresenta níveis de escolaridade globais mais baixos. Este facto, só por si, torna a
realização das entrevistas em Portugal um desafio ainda maior porque as pessoas
terão, em princípio, maior dificuldade em perceber as perguntas e em utilizar
escalas de resposta e escolher a opção que melhor se aplica ao seu caso. Por isso, o
trabalho do entrevistador em Portugal acaba por ser mais exigente do que em
muitos dos restantes países.
Uma vez que a baixa escolaridade da população portuguesa está completamente
fora do nosso controlo, a resolução dos problemas acima apresentados depende
inteiramente do empenho que os entrevistadores depositam na qualidade do seu
trabalho.

6.2 Inspeção do trabalho de campo
Esta é uma parte importante do trabalho de campo que serve de validação do
trabalho dos entrevistadores. Dada a importância desta fase do estudo, é
fundamental

para

a

equipa

do

projeto

(ICS-UL)

validar

o

trabalho

dos

entrevistadores, não só no sentido de controlo mas também, e sobretudo, com o
intuito de corrigir possíveis erros durante a seleção do inquirido e durante a
condução da entrevista.
Assim, para além a monitorização diária de cada entrevistador, existirão várias
formas de verificação deste trabalho:

Verificação presencial das entrevistas
A verificação presencial das entrevistas inclui a validação das diferentes fases do
trabalho de campo:
a) cumprimento de contacto com o lar selecionado;
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b) registo dos elementos do agregado doméstico e seleção do inquirido (incluindo os
contactos telefónicos do inquirido);
c) apresentação (entrega de folheto, carta de apresentação, identificação do ICS)
d) condução da entrevista (uso de cartões, atuação do entrevistador). As recusas
serão igualmente alvo de confirmação.
e) duração da entrevista
Todos os entrevistadores terão o seu trabalho verificado, desde o início até ao final
do trabalho de campo.

Verificação telefónica das entrevistas.
Este controlo de qualidade será realizado pelos supervisores do ICS-UL e da
Faculdade de Psicologia e focar-se-á sobre os mesmos aspectos que a verificação
presencial.
Da inspeção, seja presencial, seja telefónica, resulta a validação das entrevistas.
Entre outros aspectos que poderão por em causa a qualidade das entrevistas e,
consequentemente, conduzir à sua anulação, entrevistas em que se verifiquem as
seguintes situações serão anuladas:
a) O entrevistador não ofereceu os cartões ao inquirido
b) O tempo total da entrevista é inferior a 43m
c) Os dados do inquirido (sexo, idade) não correspondem aos da pessoa
selecionada
d) Seleção do inquirido mal efectuada
Caso se constate que as falhas detectadas não são devidas a erro, ou seja são
deliberadas e que estamos perante um caso de fraude, todo o trabalho do
entrevistador será anulado e este será afastado do estudo.
7 CONTACTOS IMPORTANTES
Para o auxiliar no trabalho de campo pode sempre contactar a coordenação do
trabalho de campo: Fátima Carreiras (965494489), Ana Louceiro (966799055),
João Petiz (916983594).
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8 APRESENTAÇÃO DE DESPESAS DE DESLOCAÇÃO

O reembolso de despesas de deslocação será realizado através de pagamento ao
km, para deslocação em viatura própria entre localidades da amostra ESS8.
Para tal é necessário entregar:
-

3 Boletins Itinerários assinados (1 para cada mês de bolsa)

-

descrição detalhada das despesas de deslocação do mês (km efectuados
e/ou

bilhetes/facturas

de

transportes

públicos*),

por

email

para

fatima.carreiras@ics.ulisboa.pt. Para que seja possível confirmar e validar as
despesas a tempo de entrarem no recibo de pagamento seguinte, é
imprescindível ter esta informação no último dia de cada mês.

*Serão aceites apenas documentos emitidos com dados do ICS-ULisboa: Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, NIF: 506101347, Rua Professor
Aníbal Bettencourt, 9, 1600-189 LISBOA - PORTUGAL
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TO BE DELETED
If your computer is running very slowl when running this PPT, consider
compressing the video clips and pictures.
Remember to bring the following materials to the briefing:
- Speakers for the audio,
- Sample badge, example leaflet, example advance letter,
- List of names of the interviewers,
- One Interviewer Manual for each participant (either digitally or in print)
- One contact form for each participant (paper forms if these will be used
during fieldwork, otherwise screenshots of the CAPI programme that you will
use, or in real time in your CAPI programme)
- One copy of the dummy interview for you
- One copy of the full questionnaire for each participant (in the CAPI
programme if possible)
- Copies of ISCO coding manuals (the list of codes suffices) (at least one per
two participants: can be used again for other briefings if you ask participatns
not to write on them),
- Laptops/tablets for practice.
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ROUND 8
FORMAÇÃO DE
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O ESS NAS NOTÍCIAS
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O ESS EM NÚMEROS
■ Um inquérito bienal
que inicia a ronda 8
em Setembro de
2016
■ Um questionário
base com 138
perguntas para
mapear o tecido
social, político e
moral da Europa
■ 36 países
participaram em pelo
menos uma ronda
9

O ESS EM NÚMEROS
■ Participantes ESS8 :
pelo menos 19 países
■ Tópicos especiais
ESS8:
2 módulos rotativos sobre o estado
providência, e sobre
mudanças climáticas
e energia
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O ESS EM NÚMEROS

■ Quase 350 000 entrevistas desde 2001
■ Mais de 3 000 entrevistadores/as activos/as no ESS7
■ 3100 unidades amostrais seleccionadas para o ESS8 em
Portugal
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O ESS EM NÚMEROS
■ Mais de 93,000 utilizadores registados (Maio de 2016):
2%
2%
3% 2%

1%

8%
19 %
63 %
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O QUE É O ESS?
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O EUROPEAN SOCIAL SURVEY
www.ess.ics.ul.pt
www.europeansocialsurvey.org
 Fundado pela European Science Foundation durante a década de 90
 Prémio Descartes 2005
 ERIC: European Research Infrastructure Consortium
 Em Portugal tem sido financiado pela FCT – Fundação para a
Ciência e a Tecnologia
 Primeiro inquérito em 2002, reuniu instituições universitárias de 21
países comunitários e extra-comunitários
 Distingue-se de outros inquéritos:
- Racional teórico dos temas abordados
- Específicações técnicas e metodológicas
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ESS - OBJECTIVOS

 Desenvolvimento da investigação teórica e empírica sobre atitudes e
valores sociais na Europa, numa perspectiva comparativa e
longitudinal
 Criação e disponibilização pública de bases de dados: acesso livre de
todos os cidadãos às bases de dados e documentação de apoio
 Promoção e consolidação de metodologias de estudos transnacionais
o Amostragem
o Desenho de questionários
o Equivalência de indicadores
o Análise de dados
 Divulgação e disseminação da informação recolhida
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ESS – ESTRUTURA PORTUGUESA

Comissão Executiva
Jorge Vala, ICS-UL (Representante dos CN na General Assembly)
Anália Torres, ISCSP-UL
Alice Ramos, ICS-UL
Ana Louceiro, ICS-UL
Conselho Consultivo
João Ferreira de Almeida, ISCTE-IUL(Scientific Advisory Board )
Dinâmia-CET/ISCTE-IUL
CES/Univ. Coimbra
CIES/ISCTE-IUL
CIS/ISCTE-IUL
SOCIUS/ISEG-UL
Instituto de Sociologia, Univ. Porto
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ESS – RONDA 8 (MÓDULOS)

A

Comunicação social e confiança interpessoal

B

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.

C

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

Ambiente, energia e alterações climáticas

E

Estado Providência

ESS – RONDA 8 (MÓDULOS)

F

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.
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H

Escala de valores de Schwartz

I

Perguntas metodológicas.

J

Perguntas sobre o decurso da entrevista

ESS – QUALIDADE
DOS DADOS
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CONTROLO DE QUALIDADE

REGISTO DA VIDA QUOTIDIANA DO INQUÉRITO

Documentação dos
sucessos e dos
insucessos (ou desvios)
relativamente às
especificações técnicas

20

Comprender melhor os
resultados nacionais e as
comparações internacionais
Incrementar a qualidade

PRINCIPAIS INDICADORES DE
QUALIDADE

ELEVADA
TAXA DE
RESPOSTA
(70%)

BAIXA TAXA
DE NÃO
CONTACTOS
(3%)

BAIXA TAXA
DE RECUSA
(27%)

1) Garantir a máxima diversidade de opiniões
2) Evitar que os grupos ‘difíceis’ não sejam inquiridos
(população empregada, residente nos centros urbanos,
com idade entre os 35 e os 50)
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PRINCIPAIS INDICADORES DE
QUALIDADE

RIGOROSOS
MÉTODOS
DE
SELECÇÃO

LOCALIDADES

LARES

INDIVÍDUOS

1) Garantir uma amostra o mais semelhante possível a uma
amostra aleatória, isto é, uma amostra em que todos os
indivíduos têm a mesma probabilidade de ser
seleccionados
2) Garantir a máxima representatividade possível da
população, com 15 anos ou mais, residente no continente
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PRINCIPAIS INDICADORES DE
QUALIDADE

INSPECÇÃO
DE
TRABALHO
DE CAMPO

SELECÇÃO

EXECUÇÃO
DA

ENTREVISTA

CONDUÇÃO
DA
ENTREVISTA

1) Monitorizar todo o trabalho de campo, desde o processo de
selecção à realização da entrevista
2) Garantir que as entrevistas foram conduzidas de acordo
com os procedimentos de qualidade exigidos
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AUMENTO DA
QUALIDADE DOS
DADOS: O PAPEL
CENTRAL DOS
ENTREVISTADORES
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O PAPEL CENTRAL DOS
ENTREVISTADORES
Elevados desvios na amostra face a dados INE
(erro na seleção dos indivíduos)
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00

Género(Male)

2,00

Idade(15-34)
Idade(35-54)

0,00

Idade(55+)

-2,00

Education(Lower)
Education(Medium)

-4,00

Education(Higher)

-6,00
-8,00
-10,00
-12,00
ESS 1
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ESS 2

ESS 3

ESS 4

ESS 5

ESS 6

MENSAGEM DO
DIRETOR DO ESS
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MESSAGEM DO DIRETOR
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TRABALHAR NO ESS:
PROCEDIMENTOS E
NOTAS GERAIS
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TRABALHAR NO ESS
Preparação e planeamento
das visitas
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COMO AUMENTAR O SUCESSO
DOS CONTACTOS?
Sugestões?
 As regras de contacto do ESS:
■ Dividir as tentativas de contacto por pelo menos duas semanas.
■ Fazer pelo menos quatro tentativas de contacto.
■ Fazer pelo menos uma tentativa de contacto ao fim de semana.
■ Fazer pelo menos uma tentativa de contacto em período póslaboral (depois das 19 horas).
 Adicionalmente:
■ Solicitar apoio (à equipa ESS, a vizinhos, Google Maps…) para
encontrar as moradas difíceis de localizar.
30

COMO AUMENTAR O SUCESSO
DOS CONTACTOS?
Quando continuar a tentar o contacto?
 Devemos continuar a tentar o contacto quando:
■ Não conseguiu fazer-se o contacto.
■ O entrevistado tem uma doença de curta duração.
■ O entrevistado estava temporariamente indisponível.
■ Obtemos uma recusa “pouco convicta” (mau timing, receio
de participar…) ou um encontro cancelado.
■ O entrevistado mudou de casa mas ainda vive na área
coberta pelo entrevistador.
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TRABALHAR NO ESS
Como apresentar o projeto
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COMO APRESENTAR O PROJETO
■ Dizer o nome (do/a próprio/a) e a organização (Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa).
■ Mostrar o cartão de identificação.
■ Perguntar se está na morada certa.
■ Explicar que aquela morada foi seleccionada aleatoriamente
para participar numa entrevista, e referir a carta de contacto
que terá recebido no correio.


Não recebeu a carta e o folheto? Entregar uma nova cópia dos
documentos.

 Referir a oferta por colaborar no inquérito
■ Oferecer todos os esclarecimentos necessários.
■ Ter uma postura positiva e agradável.
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COMO APRESENTAR O
PROJETO

■ Intercomunicador?

■ Ser muito breve e pedir para falar pessoalmente.

■ Porteiro / gatekeeper / administrador do edifício?

■ Explicar a razão da presença/tentativa de contacto
■ Ser muito breve: tentar aceder à residência do potencial
entrevistado.

■ Pedido de agendamento?

■ Registar o dia e a hora da marcação, e um contacto telefónico.
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TRABALHAR NO ESS
Selecionar o entrevistado

35

SELECIONAR O ENTREVISTADO

O entrevistador terá que perguntar qual a primeira letra do nome
de cada elemento e inserir na folha de contacto.

Após inserção da primeira letra do nome dos membros
elegíveis do agregado, o selecionado será escolhido de
maneira aleatória através do programa Qualtrics.
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SELECIONAR O ENTREVISTADO
■ A definição ESS de agregado:
Uma pessoa a viver sozinha, OU pessoas a viver na mesma
morada e a partilhar o alojamento e/ou pelo menos uma
refeição principal por dia.
■ Excluir:
■ De férias / no hospital / fora para trabalhar ou estudar > 6
meses
■ Pessoas a viver em instituições
■ Incluir:
■ De férias / no hospital / fora para trabalhar < 6 meses
■ Jovens em idade escolar a frequentar um colégio interno
■ Estudantes em alojamento particular
■ NUNCA SUBSTITUIR UM ENTREVISTADO!
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TRABALHAR NO ESS
Obter a colaboração
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OBTER A COLABORAÇÃO
■ O que funciona melhor?
■ Ser amigável, alegre e interessado/a; procurar
estabelecer uma ligação.
■ Falar de forma clara e pausada.
■ Evitar fazer perguntas que possam suscitar respostas
negativas: “pode dispensar uns minutos?”
■ Mau timing? Está prestes a receber uma recusa? Retirarse voluntariamente antes da recusa e voltar mais tarde.
■ Pedir um contacto telefónico a fazer uma marcação.
■ AJUSTAR a abordagem aos sinais dados pelo potencial
entrevistado.
39

LIDAR COM RECUSAS
 Quais as razões mais
frequentes para
recusar
(temporariamente)
participar no ESS?

3%
3%
2%
1%
4%
1%

7%

14 %

10 %

37 %

6%
1%
9%
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2%

Bad timing

Not interested

Too difficult

Waste of time

Waste of money

Interferes w privacy

Never do surveys

Co-operated too often

Don't trust surveys

Bad experiences

Dislike subject

Proxy doesn't approve

Don't admit strangers

Other

LIDAR COM RECUSAS
7%
3%
3%
2%
1%

14 %

Vou deitar os meus filhos.

4%
1%

Estou ocupado.

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%

41

LIDAR COM RECUSAS

Vou deitar os meus filhos.
Estou ocupado.

 Reconhecer/validar a falta de tempo.
 Retirar-se: nunca planear uma entrevista parcial.
 Mas tentar fazer uma marcação
 Inverter o argumento: também precisamos da
participação de pessoas ocupadas.
 Deverá demorar apenas cerca de uma hora, mas será
rápido pois vou apoiar na participação e conheço o
questionário.
 Não tornar o participante responsável pelo tempo! E.g.,
não dizer ‘é rápido se o entrevistado cooperar bem.’
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LIDAR COM RECUSAS
7%
3%
3%
2%
1%

14 %

Não estou interessado nesse
tipo de coisas, como política.

4%
1%

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%
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LIDAR COM RECUSAS
Não estou interessado nesse
tipo de coisas, como política.

 Inverter o argumento: não podemos refletir as opiniões
apenas das pessoas que estão muito interessadas em
assuntos sociais. Queremos a opinião de todas as pessoas.
 Assinalar outros tópicos que podem ser interessantes.
[Assinalar tópicos facilmente acessíveis no folheto].
 Assinalar a relevância do ESS.
 Esta é uma oportunidade única para partilhar a sua opinião.
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 A maioria das pessoas acaba por gostar de ter participado no
inquérito.

LIDAR COM RECUSAS
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Não sei nada sobre esse tipo
de coisas. Pode perguntar à
minha irmã? Ela é mais
inteligente.
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NUNCA É PERMITIDO
SUBSTITUIR
ENTREVISTADOS

LIDAR COM RECUSAS

Não sei nada sobre esse tipo
de coisas.

 O inquérito é sobre o que as pessoas pensam sobre um
conjunto de assuntos. É sobre a sua opinião e não requer
qualquer tipo de conhecimento especial.
 Mostrar o folheto para ilustrar como as perguntas não são
sobre factos mas sobre opiniões.
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LIDAR COM RECUSAS
Pode perguntar
à minha irmã? Ela é mais
inteligente.
 Temos de escolher as pessoas de forma aleatória porque não
podemos entrevistas toda a gente.
 Todas as pessoas têm a mesma probabilidade de participar
no inquérito. Apenas conseguimos ter uma visão
representativa de todo o país se todas as pessoas que são
seleccionadas participarem.
 Substituí-lo/a por outra pessoa iria enviesar os resultados.
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LIDAR COM RECUSAS
7%
3%
3%
2%
1%

14 %

Porquê responder a essas
perguntas? É uma perda de
tempo.
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LIDAR COM RECUSAS

Isto é uma perda de tempo.

 Reforçar que o tempo do entrevistado é precioso.
 ver argumentos de ‘falta de tempo’.
 Enfatizar a utilização do inquérito:
 Mais de 90 000 pessoas em todo o mundo usam os
dados, incluindo funcionários do governo que usam os
dados para informar as políticas públicas.
 É uma oportunidade única para o participante partilhar a
sua opinião.
 Enfatizar a importância de o entrevistado participar: apenas
participando asseguramos que as pessoas como ele/a são
representados.
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LIDAR COM RECUSAS
7%
3%
3%
2%
1%

14 %

Essas questões são privadas.
Ninguém tem nada a ver com
a frequência com que vejo
notícias.
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LIDAR COM RECUSAS

Ninguém tem nada a ver com
isso.

 Deve considerar-se esta expressão um pedido de
“garantia/tranquilização” em relação à privacidade.
 Assegurar:
 As respostas serão tratadas de forma estritamente
confidencial.
 No final será impossível descobrir as respostas
específicas do entrevistado.
 As publicações que usem os dados do inquérito apenas
reportam uma visão geral que combina as respostas de
todos os participantes.
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LIDAR COM RECUSAS
7%
3%

14 %
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Nunca participo em
inquéritos.
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LIDAR COM RECUSAS
Nunca participo em
inquéritos.

 Perguntar porquê.
 ver argumentos anteriores.
 Enfatizar que o ESS é diferente
 ver ‘utilização do ESS’
 Enfatizar a importância da participação do entrevistado:
Apenas se participar é que as pessoas como ele/ela são
representadas. Para os resultados serem verdadeiramente
representativos, a participação de pessoas que não gostam
de inquéritos é indispensável.
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LIDAR COM RECUSAS
7%
3%
3%
2%
1%
4%

14 %

A última vez que participei
num inquérito foi uma
enorme desilusão.

1%

Na última vez demorei uma
eternidade a participar no
inquérito.

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%
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Na última vez acabei por ter
de comprar alguma coisa.

LIDAR COM RECUSAS

Na última vez que participei
foi uma enorme desilusão.

 Perguntar porquê.
 ver argumentos anteriores mas não desacreditar outras
organizações.
 Enfatizar a qualidade do ESS: é um inquérito científico que é
conduzido bienalmente em muitos países diferentes e até já
ganhou vários prémios.
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 Reafirmar/assegurar: não estamos a vender nada, não
daremos quaisquer dados a organizações comerciais, somos
honestos em relação à duração do inquérito, o entrevistado
pode contactar o ICS da Universidade de Lisboa [mostrar
cartão], etc.

LIDAR COM RECUSAS
7%
3%

14 %

Não estou confortável em
deixar entrar estranhos. Vivo
sozinha desde que o meu
marido morreu, e a minha
filha disse que tenho de ter
cuidado com os assaltos.

3%
2%
1%
4%
1%

10 %

37 %

6%
1%
9%
2%

56

O meu pai não está em
casa. Acho que ele não iria
aprovar.

LIDAR COM RECUSAS

Acho que o meu pai não iria
aprovar.

 Tranquilizar, mas nunca tentar entrar caso existam
preocupações explícitas em relação a deixar entrar estranhos
em casa.
 Sugerir agendar a participação no inquérito para uma altura
em que tenha um familiar em casa, ou falar com o familiar
para tranquilizar o entrevistado.
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LIDAR COM RECUSAS
7%
3%

14 %

Não posso representar a
população porque só vivo
aqui há um ano.
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participar.
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Não posso participar por
causa do meu emprego.

LIDAR COM RECUSAS

Não posso participar por causa
da minha idade/ trabalho/
estatuto de imigrante…
 Precisamos de uma amostra representativa de todas as
pessoas que vivem em Portugal, incluindo pessoas mais
velhas e mais novas, homens e mulheres, recém chegados e
pessoas que nasceram e foram criadas na localidade, etc.
Todas as pessoas podem expressar a sua opinião.
 Precisamos das opiniões das pessoas enquanto cidadãs, e
não enquanto representantes dos seus empregadores.
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TRABALHAR NO ESS
Registar tentativas de contacto
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REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO
■ Porquê?
■ Para permitir…
• Monitorizar o trabalho de campo (quem ainda não foi
contactado? Quem fez uma marcação? Quem é bom
candidato para conversão de recusa?);
• Calcular taxas de resposta com precisão;
• Avaliar não-respostas e recusas (porque não estão a
participar? Quem são as pessoas a que não
conseguimos chegar ou convencer?).
■ Para organização própria: registar atempadamente
números de contacto e notas, confirmar que segue todos
os procedimentos de contacto…
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REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO
■ Como?  Um exemplo.
■ Aceder ao formulário de contacto.
■ Observar os vídeos seguintes e preencher o formulário.
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REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO
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REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO
Nr.
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1. Data

2. Dia

3. Tempo

1

01 / 10 Sexta

15 : 30

2

02 / 10 Sábado

14 : 15

3

07 / 10 Quinta

18 : 45

4

08 / 10 Sexta

20 : 00

5

08 / 10 Sexta

20 : 05

4. Modo de visita

5. Resultados da visita

REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO
■ Mais alguma coisa?
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REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO
■ E agora?
■ Regressar / contactar para nova marcação
 Boas possibilidades, pois não houve uma recusa
decidida
 Regras de contacto: pós-laboral OK, fim de semana
OK, 4 vezes OK
 Mas: 2 semanas NÃO OK
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REGISTAR TENTATIVAS DE
CONTACTO

■ Trabalhar sempre com o próprio ID (= ID utilizado no
questionário principal)
■ Registar TODAS as tentativas! (= inclui as tentativas iniciais
mal sucedidas)
■ Preencher o formulário de contacto imediatamente.
■ Confirmar que o formulário está completo e sem
erros/lapsos antes de submeter.
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TRABALHAR NO ESS
Reportar a habitação e o bairro
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Porquê?
■ Para permitir identificar questões relacionadas com a
representatividade do grupo de participantes.
■ Por exemplo:

Non-respondents

Respondents
With intercom

69

Without intercom

REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Como?  Alguns exemplos
■ Avançar para as perguntas N do formulário de contacto.
■ Pergunta N1: Como categorizar as seguintes casas?
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ EXEMPLO 1
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ EXEMPLO 2
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ EXEMPLO 3
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ EXEMPLO 4
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ EXEMPLO 5
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ EXEMPLO 6 & 7
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Como?  Alguns exemplos para N2
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Como?  Alguns exemplo para N2
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Como?  Alguns exemplo para N3
Procurar problemas no telhado (e.g. telhado solto, materiais
ausentes ou danificados), problemas com as janelas (e.g. tapadas
ou partidas), problemas com as paredes (e.g. paredes inclinadas;
tinta a saltar), problemas de saneamento e quaisquer outros
problemas com a construção e os acabamentos do edifício.
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ 1. Muito boa: Nova ou praticamente nova, sem quaisquer
problemas aparentes ao nível da construção.
■ 2. Boa: Já não é nova mas quase sem problemas como os
que foram assinalados no slide anterior.
■ 3. Satisfatória: Alguns dos problemas mencionados no
slide anterior estão presentes numa extensão moderada.
■ 4. Má: Os problemas mencionados no slide anterior estão
presentes numa extensão alargada.
■ 5. Muito má: Os problemas mencionados no slide anterior
estão presentes numa extensão cuja habitação parece ser
perigosa.
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ ‘O bairro’ no ESS:
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Como?  Alguns exemplos para N5: Lixo

Muito grande quantidade =
Semelhante a esta imagem

Pequena quantidade =
Semelhante a esta imagem

Grande quantidade =
Entre ambas as imagens
82

REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Como?  Alguns exemplos para N4: Graffiti e vandalismo

Muito grande quantidade =
Pelo menos semelhante a esta
imagem

Pequena quantidade =
No máximo semelhante a esta
imagem

Grande quantidade =
Entre ambas as imagens
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REPORTAR A HABITAÇÃO E O
BAIRRO
■ Lembrar: preencher o formulário…
■ Para todos na amostra excepto moradas inválidas.
 É necessário um formulário por unidade de amostra
■ No início da primeira visita.
■ Durante o dia (se possível).
■ Comparando a habitação com as imagens no Manual.
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TRABALHAR NO ESS
Iniciar a entrevista ESS
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ANTES DE FAZER A ENTREVISTA

NÃO SÃO PERMITIDAS ENTREVISTAS TELEFÓNICAS
NÃO É PERMITIDO SUBSTITUIR ENTREVISTADOS
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COMO INICIAR A ENTREVISTA
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COMO INICIAR A ENTREVISTA
O que foi positivo?
 A entrevistadora olha para o entrevistado, e é educada e
amigável à entrada de casa.
 A entrevistadora mostra o seu cartão de identificação.
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COMO INICIAR A ENTREVISTA
O que poderia ser melhorado?
 A entrevistadora deve tentar assegurar que a entrevista decorre num
local calmo e com menor probabilidade de interrupções. Deve evitarse a presença de outras pessoas.
 A entrevistadora nunca deve deixar o entrevistado ver o écran do
tablet.
 A entrevistadora deve dar os cartões de resposta ao entrevistado e
explicar a sua utilização.
 A entrevistadora deve iniciar a entrevista com algumas frases sobre
privacidade e anonimato, e uma breve síntese do inquérito.

89

 As perguntas devem ser lidas exactamente como estão escritas no
questionário: dizer ‘a primeira pergunta é sobre…’ não é permitido
quando não está no questionário.

INFORMAÇÃO CRUCIAL
O que DEVE ser mencionado antes de iniciar?
■ A participação é voluntária.
■ O nome do entrevistado e as suas informações pessoais
são estritamente condifenciais. O Centro de Dados de
Investigação da Noruega toma todos os passos
necessários para tornar impossível qualquer utilizador
conseguir identificar directamente qualquer dos
entrevistados.
■ Os dados serão armazenados e disponibilizados no
Arquivo de Dados do ESS, localizado no Centro de Dados
de Investigação da Noruega. Os dados serão
disponibilizados apenas para fins estatísticos.
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INFORMAÇÃO CRUCIAL

Outros aspectos a mencionar:
■ O inquérito deverá demorar cerca de uma hora.
■ Em algumas perguntas, o entrevistador irá ler as possíveis
respostas, noutras perguntas o entrevistado escolhe a
resposta a partir de um cartão.

Outros aspectos a assegurar:
■ Antes de começar, entregar os cartões de resposta ao
entrevistado.
■ Antes de começar, esclarecer quaisquer dúvidas que o
entrevistado possa ter.
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TRABALHAR NO ESS
Realizar a entrevista:
aspectos gerais
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REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 1
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REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 1
O que foi positivo?
 A posição da entrevistadora e do portátil estão adequadas.
 O participante tem todos os cartões de resposta.
 O ambiente é tranquilo.
 A entrevistadora não aceita a interrupção do entrevistado, e
lê a pergunta completa.
 A entrevistadora aceita a recusa do entrevistado em
responder à segunda pergunta e avança para a pergunta
seguinte.
 “Sondar uma resposta” apenas quando é permitido nessa
pergunta específica, de acordo com o Manual do
Entrevistador.
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 Usar um tom de tranquilização apenas quando a pergunta
parece sensível.

REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 1
O que pode ser melhorado?
 As perguntas devem ser lidas exactamente como estão
escritas no questionário.
 As perguntas devem ser lidas de forma clara e um ritmo
ligeiramente inferior ao de uma conversa.
 Quando as opções de resposta aparecem entre
parênteses, NÃO devem ser lidas ao entrevistado.
 A entrevistadora deve tentar permanecer neutra nas suas
reacções às respostas do entrevistado.
 Não dizer ‘Concordo’. Não dizer ‘todos temos uma
preferência’: isto sugere que “sim, tenho uma
preferência” é a resposta correcta.
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REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 2
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REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 2
O que foi positivo?
 Bom ritmo, articulação e entoação mais claras.
 No início, a pergunta é lida exactamente como está escrita.
 A entrevistadora assegura que o entrevistado tem o cartão
correcto.
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REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 2
O que pode ser melhorado?
 Se a entrevistadora repete uma pergunta, deve voltar a ler
usando as mesmas palavras, i.e. como aparece no
questionário.
 Deve dar-se tempo suficiente ao entrevistado para pensar
na sua resposta.
 A entrevistadora nunca deve pressupor as respostas do
entrevistado.
 A entrevistadora nunca deve assumir como interpretar uma
resposta numa escala.
 Se o entrevistado parece contradizer o que disse
anteriormente, a entrevistadora deve aceitar e avançar
para a pergunta seguinte.
 A entrevistadora nunca deve dar definições ou sinónimos.
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RALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 3
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REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO3
O que foi positivo?
 O mesmo que anteriormente: contexto, ritmo, utilização dos
cartões.
 A entrevistadora lê as perguntas exactamente como estão
escritas.
 A entrevistadora não inicia uma conversa acerca da história
partilhada pelo entrevistado.
 A entrevistadora não aceita outras respostas a não ser um
número no cartão. Não tenta interpretar as descrições ou
respostas vagas do entrevistado.

100

REALIZAR A ENTREVISTA –
VIDEO 3
O que pode ser melhorado?
 A entrevistadora poderia ter aguardado um pouco mais
antes de interromper o entrevistado.
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TRABALHAR NO ESS
Realizar a entrevista:
aspectos específicos
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A ENTREVISTA ESS COMPLETA

■ A entrevista dura cerca de uma hora.
■ A última secção é preenchida pelo entrevistador. Não deve
consultar-se o entrevistado para responder às perguntas da
secção J.
■ Apenas serão utilizadas as entrevistas completas, sem
falhas assinaláveis.
 Nunca planear entrevistas parciais.
■ Manter em mente as instruções especiais para algumas
perguntas específicas.
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European Social Survey

OBRIGADO E
BOM TRABALHO!

ESS is a European Research Infrastructure Consortium (ESS ERIC)

European Social Survey

PRÁTICA
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O FUNCIONAMENTO DO TABLET

Apresentação de dúvidas sobre a utilização do tablet

?

109

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15

FOLHA DE CONTACTO
Inserir slides com os esquemas da Fátiima.
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APRESENTAÇÃO DE
DESPESAS DE DESLOCAÇÃO
O reembolso de despesas de deslocação será realizado através de
pagamento ao km, para deslocação em viatura própria entre
localidades da amostra ESS8.
Para tal é necessário entregar:
- 3 Boletins Itinerários assinados (1 para cada mês de bolsa)
- descrição detalhada das despesas de deslocação do mês (km
efectuados e/ou bilhetes/facturas de transportes públicos*), por
email para fatima.carreiras@ics.ulisboa.pt. Para que seja possível
confirmar e validar as despesas a tempo de entrarem no recibo de
pagamento seguinte, é imprescindível ter esta informação no
último dia de cada mês.
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APRESENTAÇÃO DE
DESPESAS DE DESLOCAÇÃO
Importante: O valor destas despesas não deverá ultrapassar os
200 euros por mês, o que equivale a cerca de 555 km (0,36
euros/km). Caso o somatório de km e bilhetes de transporte
esteja prestes a atingir este valor, devem contactar de imediato
o membro da equipa ICS responsável pelo acompanhamento de
cada um ( Fátima Carreiras/João Graça) antes de efectuar mais
deslocações.
*Serão aceites apenas documentos emitidos com dados do
ICS-ULisboa: Instituto de Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa, PT506101347, Rua Professor Aníbal Bettencourt, 9,
1600-189 LISBOA - PORTUGAL

112

Europeans and Democracy | European Parliament | 04.03.15

RELATÓRIOS

• Preencher diariamente as Google sheets com a
informação referente aos:
1-Contactos
2- Deslocações (Km/comprovativos)
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TER EM ATENÇÃO:
• Executar: Download diário

• O QUESTIONÁRIO DEVE SER SEMPRE PREENCHIDO
OFFLINE

• PROCEDER AO SALVAMENTO PARCIAL AS VEZES QUE
FOREM NECESSÁRIAS

• EFEITO CASCATA
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EXERCÍCIOS

1. Alguém responde mas recusa dar informações sobre o
agregado

2. Má oportunidade

3. Não gosta do assunto
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SITUAÇÕES DIFÍCEIS

Dificuldade em estabelecer o contacto com a residência
1. Intercomunicadores
2. Ninguém abre a porta
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SITUAÇÕES DIFÍCEIS

Recusas
1. Recusas peremptórias
2. Recusas “pouco convictas”
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Síntese de
situações mais
importantes
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Dúvidas?
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