Q
INICIAR FOLHA DE CONTACTOS

Q1a Data da visita:

o (dd/mm/yyyy) (1) ________________________________________________
Q1b Dia da semana da visita:

o Segunda-feira (1)
o Terça-feira (2)
o Quarta-feira (3)
o Quinta-feira (4)
o Sexta-feira (5)
o Sábado (6)
o Domingo (7)
Q1c Hora da visita:

o Horas (1) ________________________________________________
o Minutos (2) ________________________________________________
Q2 ID de morada
Q3 ID de Entrevistador
________________________________________________________________

Q4 Morada
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Q5 Visita nº

o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o Outra (5) ________________________________________________
N_INTRO Deve ser preenchido um formulário para cada morada.
Deve ser preenchido para todas as unidades da amostra, incluindo todos os não contactos,
todas as recusas, todos os outros tipos de não resposta assim como todas as entrevistas
efectivamente realizadas.

N1 Qual o tipo de casa seleccionada?

o Quinta/Monte/Herdade (01)
o Vivenda/Moradia (02)
o Moradia geminada (03)
o Moradias em banda (04)
o O único lar num edifício com outra finalidade que não seja habitação (05)
o Apartamentos (06)
o Apartamento ou quarto de estudantes (07)
o Instituições (08)
o Barco ou atrelado (caravana/roulote) (09)
o Outros (especificar) (10) ________________________________________________
o Não sabe (88)

N2 Antes de chegar à porta individual do entrevistado há algum intercomunicador ou um
portão/porta trancado?
ENTREVISTADOR: Registe se há um portão/porta trancado na mesma altura em que preenche
o formulário de características da vizinhança.

o Sim - Intercomunicador (1)
o Sim - Portão/porta trancado (2)
o Sim - Intercomunicador e portão/porta trancada (3)
o Não - nenhum destes (4)
N3 Como avalia as condições físicas gerais deste edifício/habitação?
ENTREVISTADOR:
considere os seguintes aspectos para a avaliação das condições físicas do edifício/casa:
1) Problemas no tecto (p. e. telhado solto, falhas de material no tecto)
2) Problemas com as janelas (p. e. janelas tapadas ou partidas)
3) Outros problemas (p. e. paredes exteriores inclinadas, gesso partido ou tinta a descamar,
problemas nas caleiras).

o Muito boas (1)
o Boas (2)
o Satisfatórias (3)
o Más (4)
o Muito más (5)

N4_INTRO ENTREVISTADOR:
Nas próximas duas questões (N4 e N5), por favor dê a sua opinião geral sobre a área
envolvente do edifício/casa do entrevistado. Olhe para a esquerda e para a direita,
considerando uma distância de aproximadamente duas casas de tamanho normal
(aproximadamente 15 metros) para cada um dos lados. Inclua apenas esta área e a
propriedade do entrevistado quando responder a estas questões.
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.
Note que 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.

N4 Na área envolvente, quanto entulho ou lixo existe?

o Uma quantidade muito grande (1)
o Uma quantidade grande (2)
o Uma quantidade pequena (3)
o Nada ou quase nada (4)
N5 Na área envolvente, quanto vandalismo e graffitis existe?

o Uma quantidade muito grande (1)
o Uma quantidade grande (2)
o Uma quantidade pequena (3)
o Nada ou quase nada (4)

Q6 Modo de visita

o Visita pessoal (1)
o Pessoal mas apenas pelo intercomunicador (2)
o Por telefone (4)
o Informação através da coordenação (5)
o Outra (3) ________________________________________________
Q7 Resultado da visita

o Contacto com alguém (1)
o Sem contacto (2)
o A MORADA NÃO É VÁLIDA (NÃO ESTÁ OCUPADA, INSTITUIÇÃO, ETC) (3)
o OUTRA INFORMAÇÃO SOBRE A UNIDADE DE AMOSTRA (4)
Q8 Bom dia/Boa tarde. O meu nome é …., sou entrevistador/a da Universidade de Lisboa,
Instituto de Ciências Sociais. Estamos a realizar um estudo europeu de opinião sobre questões
sociais e gostaríamos de poder contar com a sua colaboração. Na carta e folheto poderá
encontrar mais algumas informações que explicam a importância deste estudo e da sua
participação. [Prestar eventuais esclarecimentos sobre a carta e o folheto sublinhando os
seguintes aspectos:1) Este estudo realiza-se em 26 países europeus, o que permite conhecer as
opiniões do conjunto dos cidadãos da comunidade europeia sobre diversos temas da vida
social; 2) A participação da pessoa que vier a ser seleccionada é, por isso, muito importante; 3)
Neste inquérito não há respostas certas nem erradas, o que nos interessa é conhecer a opinião
sincera das pessoas; 4) Todas as respostas são confidenciais.]

o Seleção do entrevistado (1)
o Outra (2)
o Iniciar entrevista (3)

Q7B Resultado da Visita

o CONTACTO COM PESSOA NÃO IDENTIFICADA (3)
o CONTACTO COM O ENTREVISTADO, MAS SEM ENTREVISTA (4)
o CONTACTO COM ALGUÉM QUE NÃO O ENTREVISTADO (5)
Q9 Diga-me, por favor, incluindo o(a) Sr. (a), quantas pessoas com 15 ou mais anos vivem em
sua casa?

o REGISTAR O Nº EXACTO (1) ________________________________________________
Q10 Inserir a(s) primeira(s) letra(s) do nome das pessoas indicadas na questão anterior.

Q11 Pessoa escolhida
Inserir a(s) primeira(s) letra(s) do nome das pessoas indicadas na questão anterior

Q12 Pessoa
Iniciar entrevista (1)

o Outra (2)
Q7C Resultado da Visita

o CONTACTO COM PESSOA NÃO IDENTIFICADA (3)
o CONTACTO COM O ENTREVISTADO, MAS SEM ENTREVISTA (4)
o CONTACTO COM ALGUÉM QUE NÃO O ENTREVISTADO (5)
Q13 Tem a certeza que pretende sair do questionário?

Q14 MORADA NÃO VÁLIDA
SÓ SE A MORADA NÃO EXISTIR, NÃO FOR
RESIDENCIAL OU NÃO ESTIVER OCUPADA

o Prédio/casa demolida (1)
o Prédio/casa em construção (2)
o A morada não está ocupada (vazia, segunda habitação, casa de férias) (3)
o A morada não é de uma residência: tem uma finalidade comercial/industrial (4)
o A morada não é de uma residência: instituição (lar de idosos, hospital, unidade militar,
mosteiro) (5)

o A morada não é identificável/ as indicações não são suficientes (6)
o Outra (especificar) (7) ________________________________________________
Q15 APENAS CONTACTO, SEM ENTREVISTA

o Agendamento (1)
o Recusa por parte da pessoa selecionada (2)
o Recusa transmitida através de outra pessoa (3)
o Recusa em nome do agregado (antes da seleção) (4)
o O entrevistado estava temporariamente indisponível, mas estará disponível )saiu, de
férias, doente, etc.) regressa no dia... (5)

o Mental/fisicamente incapaz/doente (curta duração, logo poderá ser revisitado durante
o período de trabalho de campo) (6)

o Mental/fisicamente incapaz/doente (longa duração e seria incapaz de completar a
entrevista durante o período de trabalho de campo) (7)

o O entrevistado faleceu (8)
o O entrevistado mudou de país (9)
o O entrevistado mudou para residência desconhecida (10)
o O entrevistado mudou de residência mas encontra-se em Portugal (11)

o O entrevistado tem dificuldade em falar português (12)
o Outro (13) ________________________________________________
Q16 Nova morada:

▢
▢
▢
▢

Localidade (1) ________________________________________________
Rua (2) ________________________________________________
nº (3) ________________________________________________
Foi viver para uma instituição (prisão, lar, convento, etc.) (4)

Q17 A NOVA MORADA É NA MESMA ÁREA DE ENTREVISTAS?

o Sim (1)
o Não (2)
Q18 APENAS EM CASO DE A PESSOA SELECIONADA NÃO FALAR PORTUGUÊS.

o QUAL A LÍNGUA QUE A PESSOA SELECIONADA FALA? (1)
________________________________________________

o Não sabe (2)

Q19a Número da tentativa de contacto em que ocorreu a recusa

o 1 (1)
o 2 (2)
o 3 (3)
o 4 (4)
o Outra (5) ________________________________________________
Q19b RAZÕES PARA A RECUSA (codificar todas as que se aplicarem)

▢
▢
▢
▢
▢
▢

Má ocasião (está com crianças, indisposto) ou outros impedimentos (tem visitas) (1)
Não está interessado (2)
Não conhece o suficiente/nada sobre o assunto, considera difícil (3)
Considera uma perda de tempo (4)
Considera uma perda de dinheiro (5)
Considera que interfere com a privacidade/não dá informações sobre a vida pessoal

(6)

▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢
▢

Nunca responde a questionários/entrevistas (7)
Coopera muito frequentemente/já respondeu a muitos estudos (8)
Não confia nestes estudos (9)
Teve uma má experiência anterior (10)
Não gosta do assunto (11)
Recusa porque o cônjuge/familiar/agregado não aprova que responda (12)
Não admite estranhos em casa/tem medo de o deixar entrar (13)

Outra. Qual? (14) ________________________________________________
Q20 Agendamento

▢
▢
▢
▢

Nome do entrevistado (1) ________________________________________________
Telefone (2) ________________________________________________
Comentários (3) ________________________________________________

Registar dia e hora da marcação (4)
________________________________________________

Q20 AGENDAMENTO

Q21 Dê a sua opinião sobre a possibilidade de cooperação do entrevistado em estudos futuros:

o De certeza que não irá cooperar no futuro (1)
o Provavelmente não irá cooperar no futuro (2)
o Poderá cooperar no futuro (3)
o De certeza que irá cooperar no futuro (4)
o Não sabe (8)
Q22 Que idade pensa que tem o entrevistado (ou a pessoa que recusou em nome do
entrevistado)?

o Menos de 20 anos (1)
o Entre 20 e 39 anos (2)
o Entre 40 e 59 anos (3)
o 60 ou mais anos (4)
o Não sabe (8)

Q23 O entrevistado/pessoa que contactou era do sexo:

o Masculino (1)
o Feminino (2)
o Não sabe (8)

