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O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa está a realizar, em

colaboração com o Instituto Nacional de Estatística, um estudo sobre as

opiniões dos Portugueses acerca de vários aspectos da sua vida e da vida do

País. É para este estudo que pedimos a sua colaboração, que agradecemos

desde já.
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Para começar, vou pedir-lhe alguma informação sobre a sua vida familiar
e a sua situação profissional.

1 Sexo (SEX)

1 Masculino
2 Feminino

2 Idade  |___|___|   anos (AGE)
99. Não responde

3 Estado civil (MARITAL)

1 Casado/a
2 Viúvo/a
3 Divorciado/a
4 Separado/a (casado mas separado/não vive com o cônjuge)
5 Solteiro/a, nunca casou
9 Não responde

4. Uniões de facto (para todos menos os casados legalmente) (COHAB)

Já me disse que é viúvo(a)/divorciado(a)/separado(a)/solteiro(a). Sendo assim,
diga-me por favor se vive conjugalmente com alguém.

1 Sim
2 Não
9 Não responde
0 Não se aplica

Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre o seu grau de escolaridade e dos
seus pais.

5 Diga, por favor, quantos anos frequentou a escola, incluindo repetências e
ensino superior (mas não a formação profissional: cursos, acções ou estágios
de formação)? (EDUCYRS)

           |___|___|     Anos de frequência
00 Nunca frequentou (passa para a P7 e assinala a P6=1)
95 Está a frequentar a escola /ensino secundário
96 Está a frequentar o Ensino Superior
98 Não sabe
99 Não responde
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6. (PARA OS QUE FREQUENTARAM OU FREQUENTAM A
ESCOLA/UNIVERSIDADE)

Qual o grau de escolaridade mais elevado que atingiu? (DEGREE)

1 Nenhum (PREENCHER CASO P5=00.)
2 Ensino Primário incompleto
3 Ensino Primário completo
4 Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto
5 Ensino Secundário completo
6 Ensino Superior incompleto
7 Ensino Superior completo
9 Não responde

7 Disse-me que concluiu o ensino superior. Qual o grau que atingiu?

1 Antigos cursos médios
2 Bacharelato
3 Licenciatura
4 Mestrado
5 Doutoramento
9 Não responde

V65 Qual o grau de escolaridade mais elevado que o seu PAI atingiu?
(PADEGREE)

1 Nenhum
2 Ensino Primário incompleto
3 Ensino Primário completo
4 Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto
5 Ensino Secundário completo
6 Ensino Superior incompleto
7 Ensino Superior completo
8 Não sabe
9 Não responde
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V66 Qual o grau de escolaridade mais elevado que a sua MÃE atingiu?
(MADEGREE)

1 Nenhum
2 Ensino Primário incompleto
3 Ensino Primário completo
4 Ensino Preparatório, Básico e Secundário incompleto
5 Ensino Secundário completo
6 Ensino Superior incompleto (frequência)
7 Ensino Superior completo
8 Não sabe
9 Não responde

V67 Qual o número aproximado de livros que havia em (casa dos seus pais/sua
casa) quando o Sr./Srª tinha 14/15/16 anos de idade? (MOSTRAR CARTÃO
1)

1 Nenhum
2 1 ou 2
3 Cerca de 10
4 Cerca de 20
5 Cerca de 50
6 Cerca de 100
7 Cerca de 200
8 Cerca de 500
9 1000 ou mais
98 Não sabe
99 Não reponde
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Vamos agora falar da sua situação face ao trabalho.

11 Qual a sua situação profissional actual? (WRKST)

1 Empregado a tempo inteiro     P.13 e seguintes
2 Empregado a tempo parcial     P.13 e seguintes
3.Empregado menos que o tempo parcial (menos de 15 horas semanais)     P.13
e seguintes
4 Trabalhador familiar não remunerado     P.13 e seguintes
5 Desempregado     P 12
6 Estudante/na escola/ em formação profissional    P20
7 Reformado e pré-reformado (excepto os reformados por invalidez)     P12
8 Doméstica/ocupa-se das tarefas do lar     P.20
9 Invalidez permanente (recebendo pensão ou não)      P12
10 Outra situação     P19 e seguintes
99 Não responde P19 e seguintes

ISCO88 Disse-me que a sua situação era desempregado/reformado/invalidez
permanente. Diga-me agora, por favor:
1.(REFORMADOS):Que profissão exercia antes de se reformar?
2.(INVALIDEZ PERMANENTE):Que profissão exercia antes de ficar
inválido para o trabalho?
3.(DESEMPREGADOS): Que profissão exercia antes de ficar desempregado?

                                     PASSAM PARA A P19

13 Qual o número de horas que trabalha, em média, por semana?(WRKHRS)
|__|__| horas

98 Não sabe
99 Não responde

14 Qual é a sua ocupação/actividade profissional? (ISCO88)
(CNP - Classificação Nacional das Profissões - desagregação a 3 dígitos)

9998 Não sabe, descrição inadequada
9999 Não responde
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15 O sr./sra. supervisiona ou é responsável pelo trabalho de outras pessoas?
(WRKSUP)

1 Sim
2 Não
8 Não sabe
9 Não responde
0 Não se aplica

16 Qual o sector em que trabalha? (WRKGOVT)

1 Trabalha no Estado (Administração Pública central e local/entidades públicas
autónomas)
2 Trabalha numa empresa pública (ou empresas de capital maioritariamente
público).
3 Não trabalha no Estado nem numa empresa pública e também não trabalha
por conta própria (i.e. trabalha por conta de outrem no sector privado)
4 Trabalhador por conta própria
9 Não responde

17 E, na sua principal actividade profissional, é trabalhador por conta própria
ou trabalhador por conta de outrem ? (SELFEMP)

1 Trabalhador por conta própria P.18 e seguintes
2 Trabalhador por conta de outrem P.19 e seguintes
9 Não responde P.19 e seguintes
0 Não se aplica P.19 e seguintes

18 Disse-me que era trabalhador por conta própria. Quantos empregados tem?
(NEMPLOY)

|___|___|___|___|

9999. Não responde
0000. Não se aplica

19 É sócio de algum sindicato? (UNION)

1 Sim
2 Não
9 Não responde
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20 Diga-me, por favor, qual é a situação profissional actual cônjuge/
companheiro/a (SPWRKST)

1 Empregado(a) a tempo inteiro
2 Empregado(a) a tempo parcial
3 Empregado(a) menos que o tempo parcial (menos de 15 horas semanais)
4 Trabalhador(a) não remunerado
5 Desempregado(a)
6 Estudante/ na Escola/ em Formação
7 Reformado(a) e Pré –reformado(a) (excepto os reformados por invalidez)
8 Doméstica/Ocupa-se das tarefas do lar
9 Invalidez permanente (recebendo pensão ou não)
10 Outra situação
99 Não responde
00 Não se aplica (não tem cônjuge nem companheiro/a)

21 Ocupação / actividade profissional do cônjuge/companheiro(a) (SPISCO88)

 (CNP - Classificação Nacional das Profissões, desagregação a 3 dígitos)

9998 Não sabe
9999 Não responde
0000 Nunca teve um emprego

V62 Qual é a ocupação/actividade profissional do seu pai? (caso o seu pai
esteja reformado ou já tenha falecido indique a profissão que desempenhava
anteriormente)

(CNP - Classificação Nacional das Profissões - desagregação a 3 dígitos)

9998 Não sabe, descrição inadequada
9999 Não responde
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23 Quando o sr(sra) tinha cerca de 15 anos, qual era a ocupação/profissão do
seu pai?

(CNP - Classificação Nacional das Profissões - desagregação a 3 dígitos)

9998 Não sabe, descrição inadequada
9999 Não responde

23.1 Quais eram, nessa altura, as principais tarefas/funções/responsabilidades
profissionais do seu pai? (duas linhas)

V63 Nessa altura o seu pai supervisionava o trabalho de outras pessoas?
(MOSTRAR CARTÃO 2)

1 Não
2 Sim, supervisionava o trabalho de 1 a 9 pessoas
3 Sim, supervisionava o trabalho de 10 ou mais pessoas
8 Não sabe
9 Não responde

V64 Quando o sr(sra) tinha cerca de 15 anos em que sector é que o seu pai
trabalhava

1 Trabalhava por conta de outrem, numa empresa privada
2 Trabalhava por conta de outrem, no Estado, empresa pública, administração
local
3 Trabalhava por conta própria
4 Outra. Qual?
____________________________________________________

25 Qual é a ocupação/actividade profissional da sua mãe? (caso a sua mãe
esteja reformada ou já tenha falecido indique a profissão que desempenhava
anteriormente)

(CNP - Classificação Nacional das Profissões - desagregação a 3 dígitos)

9998 Não sabe, descrição inadequada
9999 Não responde
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26 Diga-me, por favor qual dos seguintes escalões corresponde ao seu
rendimento individual (médio, mensal, líquido, em contos) (RINCOME)
(MOSTRAR CARTÃO 3)

1 0 - 30 contos
2 31-60 contos
3 61-100 contos
4 101-160 contos
5 161-300 contos
6 Mais de 300 contos
8 Não sabe
9 Não responde/Não se aplica

27 E qual dos seguintes escalões corresponde ao rendimento do seu agregado
familiar (médio, mensal, líquido, em contos) (MANTER CARTÃO 3)
(INCOME)

1 0 - 30 contos
2 31-60 contos
3 61-100 contos
4 101-160 contos
5 161-300 contos
6 Mais de 300 contos
8 Não sabe
9 Não responde

28 Quantas pessoas vivem em sua casa? (incluíndo pessoas que não são da
sua família; por exemplo, hóspedes, empregados, etc.) (HOMPOP)

|____|____|

29 Quantos adultos e quantos menores (menos de 18 anos) da sua família,
incluindo o Sr/Srª, vivem em sua casa: (HHCYCLE)

(a) Quantos adultos?   |___|___|

(b) Quantos menores? |___|___|

99. Não responde
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30 Em relação aos partidos políticos portugueses, diga-nos se tem simpatia por
algum ou se não tem simpatia por nenhum: (P_PARTY)

Sim                                  Qual? (MOSTRAR CARTÃO 4)

1. Bloco de esquerda
2. CDS/PP
3. CDU-PCP
4. MRPP
5. PPD/PSD
6. PS
7. PSR
8. UDP
9. Outro
10. Não tem simpatia por nenhum
11. Não responde

31 Qual a sua religião actualmente? (RELIG) (MOSTRAR CARTÃO 5)

1 Católica
2 Outra
3 Nenhuma
8 Não sabe
9 Não responde

32 Com que frequência vai à Igreja/Local de culto? (ATTEND) (MOSTRAR
CARTÃO 6)

1 Uma vez ou mais por semana
2 Duas ou três vezes por mês
3 Uma vez por mês
4 Algumas vezes por ano
5 Com menos frequência ainda
6 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde
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33 Considerando algumas pessoas que a sociedade portuguesa está dividida em
classes sociais, em que classe é que o sr/a sra se incluiria? (CLASS)
(MOSTRAR CARTÃO 7)

1 Classe baixa
2 Classe trabalhadora
3 Classe média baixa
4 Classe média
5 Classe média alta
6 Classe alta
8 Não sabe
9 Não responde
0. Nenhuma destas

34 Região (NUTS II/INE) (P_REG)

35 Dimensão da aglomeração (INE) (P_SIZE)

habitantes

36 Tipo de aglomeração - urbana/rural  (INE) (URBRURAL)

1 Urbana
2 Suburbana
3 Rural

ETHNIC Diga-me, por favor se é de nacionalidade portuguesa ou de outra
nacionalidade
1 Portuguesa
2 Outra P38 e seguintes

(P37.1 SÓ PARA OS INDIVÍDUOS DE NACIONALIDADE
PORTUGUESA)
37.1 Relativamente aos outros países da Europa, Portugal é um país de que me
orgulho. (MOSTRAR CARTÃO 7.1)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde



12

Vamos mudar de assunto. Para começar gostaria de lhe colocar algumas
questões sobre as oportunidades que uma pessoa tem de progredir na vida

V4 Na sua opinião, qual a importância de pertencer a uma família favorecida
para subir na vida? (MOSTRAR CARTÃO 8)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

V5 E qual é a importância de conhecer pessoas “bem colocadas” na vida?
(MANTER CARTÃO 8)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

Diga em que medida concorda ou discorda com as seguintes afirmações

V6 Em Portugal, as pessoas são recompensadas pelos seus esforços.
(MOSTRAR CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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V7 Em Portugal as pessoas são recompensadas pela sua inteligência e pelas
suas competências profissionais (MANTER CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

V8 Actualmente, em Portugal, é preciso ser corrupto para se ter êxito na vida.
(MANTER CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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Vou agora fazer-lhe algumas perguntas sobre a questão das desigualdades.
Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das
seguintes afirmações.

V9 As desigualdades continuam a existir porque beneficiam os ricos e os poderosos
(MANTER CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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V10 Ninguém estudaria tantos anos para ser advogado ou médico se não
pensasse que viria a ganhar mais dinheiro do que a maior parte dos
trabalhadores (MANTER CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

V11 Para que a nossa sociedade se desenvolva é preciso que haja grandes
diferenças de rendimentos entre os portugueses
(MANTER CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

V12 As desigualdades continuam a existir porque as pessoas não se unem para
acabar com elas
(MANTER CARTÃO 9)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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V13 Pense agora na sua remuneração (caso esteja desempregado, pense na
remuneração do seu último emprego). Acha que recebe (ou recebia)
(MOSTRAR CARTÃO 10)

1 Muito menos do que merece
2 Menos do que merece
3 Exactamente o que merece
4 Mais do que merece
5 Muito mais do que merece
6 Nunca trabalhou
8 Não sabe
9 Não responde

V14 a V23 Gostava agora de saber quanto é que o(a) sr(sra) pensa que ganham
as pessoas com as seguintes profissões em Portugal. Sabemos que é difícil
fazer um cálculo exacto, mas tente dar um valor aproximado (em contos, por
mês, depois de descontos).(anotar o código de resposta para cada uma das
alíneas)

1 Um operário fabril qualificado
2 Um médico de clínica geral
3 Um presidente de uma grande empresa nacional
4 Um advogado
5 Um empregado de balcão
6 Um sócio-gerente de uma grande fábrica
7 Um juiz do Supremo Tribunal
8 Um operário fabril não qualificado
9 Um ministro do Governo Português
10 Uma pessoa com a sua profissão (se não estiver a trabalhar actualmente,

refira-se à sua última ocupação; 0 nunca trabalhou)

contos
8 Não sabe
9 Não responde
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V24 a V33 E, agora, independentemente do que pensa que ganham, quanto é
que acha que deviam ganhar (em contos, ao mês, livre de impostos). (anotar o
código de resposta para cada uma das alíneas)

1 Um operário fabril qualificado
2 Um médico de clínica geral
3 Um presidente de uma grande empresa nacional
4 Um advogado
5 Um empregado de balcão
6 Um sócio-gerente de uma grande fábrica
7 Um juiz do Supremo Tribunal
8 Um operário fabril não qualificado
9 Um ministro do Governo Português
10 Uma pessoa com a sua profissão (se não estiver a trabalhar

actualmente, refira-se à sua última ocupação; 0 nunca trabalhou)

contos
8 Não sabe
9 Não responde

Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com as seguintes
afirmações:

V34 Em Portugal, as diferenças de rendimento são muito grandes (MOSTRAR
CARTÃO 11)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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V35 O Governo tem a responsabilidade de diminuir as diferenças de
rendimento entre as pessoas com rendimentos altos e as que têm rendimentos
baixos. (MANTER CARTÃO 11)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

V36 Acha que as pessoas com rendimentos elevados deviam descontar mais
impostos, os mesmos impostos ou menos impostos do que as pessoas com
rendimentos baixos (MOSTRAR CARTÃO 12)

1 Descontar muito mais impostos
2 Descontar mais impostos
3 Descontar o mesmo
4 Descontar menos impostos
5 Descontar muito menos impostos
8 Não sabe
9 Não responde

52.1 Acha aceitável usar expedientes ilegais para pagar menos impostos?
(MOSTRAR CARTÃO 12.1)

1 Totalmente aceitável
2 Aceitável
3 Inaceitável
4 Totalmente inaceitável
8 Não sabe
9 Não responde
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Passando agora para as diferenças internacionais, diga se concorda ou discorda
com as seguintes afirmações

V37 Actualmente, as diferenças entre países ricos e países pobres são
demasiado grandes (MOSTRAR CARTÃO 13)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

V38 As pessoas que vivem nos países ricos deviam pagar impostos adicionais
para ajudar as pessoas que vivem nos países pobres (MANTER CARTÃO 13)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

V39 Acha bem ou mal que as pessoas com rendimentos altos consigam ter
assistência médica e hospitalar melhor do que as pessoas com rendimentos
baixos (MOSTRAR CARTÃO 14)

1 Acha muito bem
2 Acha bem
3 Nem bem, nem mal
4 Acha mal
5 Acha muito mal
8 Não sabe
9 Não responde
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V40 E acha bem ou mal que as pessoas com rendimentos altos possam dar aos
filhos uma educação melhor do que as pessoas com rendimentos baixos
(MANTER CARTÃO 14)

1 Acha muito bem
2 Acha bem
3 Nem bem, nem mal
4 Acha mal
5 Acha muito mal
8 Não sabe
9 Não responde

Em todos os países há diferenças, e mesmo conflitos, entre grupos sociais. Na
sua opinião, em Portugal, como é que acha que são os conflitos entre os
seguintes grupos sociais:

V41 Entre pobres e ricos
(MOSTRAR CARTÃO 15)

1 Muitos
2 Alguns
3 Poucos
4 Nenhuns
8 Não sabe
9 Não responde

V42 A classe trabalhadora e a classe média
(MANTER CARTÃO 15)

V43 Os patrões e os trabalhadores
(MANTER CARTÃO 15)

V44 Os que têm poder e os que não têm
(MANTER CARTÃO 15)

V45 Os jovens e os idosos
(MANTER CARTÃO 15)
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V46 Na sociedade portuguesa há grupos que tendem a estar no topo da escala
social e grupos que tendem a estar na base. Na sua opinião, onde é que o sr(sra)
acha que está na seguinte escala, em que o ponto 1 corresponde ao topo da
escala e o ponto 10 corresponde à base da escala. (MOSTRAR CARTÃO 16)

Topo 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Base 10

V47 E há 10 anos atrás, onde é que estava? (MANTER CARTÃO 16)

Topo 1
2
3
4
5
6
7
8
9

Base 10
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V48 Pense na profissão do seu pai quando o sr(sra) tinha 15 anos. Face à
profissão do seu pai, diria que o nível da sua profissão é:
(instrução: reporte-se à sua última profissão se está desempregado ou
reformado)
(MOSTRAR CARTÃO 17)

1 Muito mais elevado do que o do seu pai
2 Mais elevado do que o do seu pai
3 Igual ao do seu pai
4 Mais baixo do que o do seu pai
5 Muito mais baixo do que o do seu pai
6 Nunca trabalhou
7 Não sabe (Não conheceu o pai / o pai morreu/ o pai nunca trabalhou / não
sabe qual era a ocupação profissional do pai)
9 Não responde

Na sua opinião, para estabelecer o ordenado de cada pessoa, qual a importância
que deveria ser dada a cada um dos seguintes aspectos

V49 A(s) responsabilidade(s) que o trabalho exige
(MOSTRAR CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

V50 E as habilitações escolares e profissionais da pessoa
(MANTER CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde
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V51 E ter funções de chefia.
(MANTER CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

V52 E os encargos familiares da pessoa
(MANTER CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

V53 E ter crianças a cargo (filhos ou não)
(MANTER CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

V54 E a qualidade do trabalho desempenhado pela pessoa
(MANTER CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde
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V55 E a dedicação com que a pessoa trabalha
(MANTER CARTÃO 18)

1 Essencial
2 Muito importante
3 Bastante importante
4 Pouco importante
5 Nada importante
8 Não sabe
9 Não responde

V56 Acha que o seu ordenado é justo? Não estamos a perguntar quanto é que
recebe ou quanto é que gostaria de receber. Tendo em conta as suas
competências e o esforço que o seu trabalho exige, acha que o seu ordenado é:
(instrução: se não trabalha refira-se à sua última ocupação)
(MOSTRAR CARTÃO 19)

1 Muito menos do que seria justo
2 Um pouco menos do que seria justo
3 O meu ordenado é justo
4 Um pouco mais do que seria justo
5 Muito mais do que seria justo
6 Nunca trabalhou
8 Não sabe
9 Não responde

Vou apresentar-lhe a seguir 5 desenhos que representam diferentes sociedades.
Por favor, leia as descrições e observe os desenhos. (MOSTRAR CARTÃO
20)

Descrição geral

Tipo A Uma sociedade com um pequeno grupo no topo, quase ninguém no
meio e quase todos na base.

Tipo B Uma sociedade em forma de pirâmide, com um pequeno grupo no topo,
mais pessoas no meio e a grande maioria da população na base

Tipo C Uma sociedade em forma de pirâmide em que apenas algumas pessoas
estão na base

Tipo D Uma sociedade em que maioria das pessoas está no meio

Tipo E Muitas pessoas perto do topo e apenas algumas perto da base
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TIPO A

x x x Poucos no topo
x
x
x Quase ninguém meio
x
x

x x x x x x x x x x x x x Quase todos na base

TIPO B

x Quase ninguém no topo
x x x

x x x x x
x x x x x x x Muitos no meio

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x A maioria na base

TIPO C

x Quase ninguém no topo
x x x

x x x x x
x x x x x x x

x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x

x x x x x x x Poucos na base

TIPO D

x
x x x

x x x x x
x x x x x x x Quase todos no meio

x x x x x
x x x

x

TIPO E

x x x x x x x
x x x x x x x x x x x Muitos perto do topo

x x x x x x x x x
x x x x x x x

x x x x x
x x x Poucos perto da base

x
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V57 Na sua opinião, qual dos desenhos representa melhor a sociedade
portuguesa actual? (escolha apenas um) (MOSTRAR CARTÃO 20 e ler a
descrição geral de cada tipo)

1 Tipo A
2 Tipo B
3 Tipo C
4 Tipo D
5 Tipo E
8 Não sabe
9 Não responde

V58 E como é que acha que deveria ser a sociedade portuguesa? (escolha
apenas um) (MANTER CARTÃO 20 e ler a descrição geral de cada tipo)
1 Tipo A
2 Tipo B
3 Tipo C
4 Tipo D
5 Tipo E
8 Não sabe
9 Não responde

V59 Disse que a sociedade portuguesa correspondia ao desenho
(A/B/C/D/E).Onde é que o sr(a) e a sua família se situam. (MOSTRAR
CARTÃO 21.1 (A/B/C/D/E conforme o desenho que o entrevistado
escolheu na P73)

1 Topo
2
3
4
5
6
7 Base
8 Não sabe
9 Não responde
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V60 E onde é que colocaria um operário fabril não qualificado. (MANTER
CARTÃO 21. 1 A/B/C/D/E)

1 Topo
2
3
4
5
6
7 Base
8 Não sabe
9 Não responde

V61 E onde é que colocaria o presidente de uma grande empresa nacional
  (MANTER CARTÃO 21.1 A/B/C/D/E)

1 Topo
2
3
4
5
6
7 Base
8 Não sabe
9 Não responde

Vamos agora mudar de assunto. Peço-lhe que me responda a algumas
perguntas sobre a situação económica e laboral do país e da sua família.

78 Pense, por favor, nas necessidades do seu agregado familiar. Tendo em
conta todos os vossos rendimentos mensais actuais, diria que:
(MOSTRAR CARTÃO 22)

1 Conseguem fazer poupanças
2 Gastam todo o dinheiro de que dispõem
3 Têm de prescindir de certos bens que precisavam
4 Têm necessidade de se endividar ou pedir ajudas
8 Não sabe
9 Não responde
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79 No que respeita às necessidades do seu agregado familiar, como prevê que
seja a situação económica da sua família daqui a 2 ou 3 anos (MOSTRAR
CARTÃO 23)

1 Conseguirá fazer poupanças
2 Gastará todo o dinheiro de que dispõe
3 Terá de prescindir de certos bens de que precisaria
4 Terá necessidade de se endividar ou de pedir ajudas
8 Não sabe
9 Não responde

80 Em relação a Portugal, como pensa que estará a situação do emprego dentro
de 2 ou 3 anos? (MOSTRAR CARTÃO 24)

1 Terá melhorado bastante
2 Estará um pouco melhor do que agora
3 Estará mais ou menos como agora
4 Estará pior do que agora
8 Não sabe
9 Não responde

81 Como pensa que será o nível de vida dos portugueses dentro de 2 ou 3
anos? (MOSTRAR CARTÃO 25)

1 Aumentará bastante
2 Aumentará um pouco
3 Estará mais ou menos na mesma que hoje
4 Diminuirá
8 Não sabe
9 Não responde

82 Dentro de dois ou três anos, a diferença entre o nível de vida médio em
Portugal e nos outros países da União Europeia: (MOSTRAR CARTÃO 26)

1 Diminuirá bastante
2 Diminuirá um pouco
3 Estará mais ou menos na mesma que hoje
4 Aumentará
8.   Não sabe
9.   Não responde
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83 Como pensa que será, realisticamente, a vida futura dos seus filhos?
(MOSTRAR CARTÃO 27)

1 Bastante melhor do que a sua
2 Um pouco melhor do que a sua
3 Mais ou menos equivalente à sua
4 Pior do que a sua
8 Não sabe
9 Não responde (não se aplica: por ex, o entrevistado respondeu dizendo
que não tem filhos)

84 Vou-lhe ler uma lista de aspirações que muitas famílias têm. Indique dessa
lista aquelas que o seu agregado familiar espera ver realizadas no futuro
próximo (até ao final de 1999). (LER UMA A UMA E MOSTRAR
CARTÃO 28)

a) Comprar alguns bens como mobiliário, electrodomésticos, etc.  

b) Fazer férias em Portugal  

c) Poupar e fazer reservas para o futuro  

d) Fazer férias no estrangeiro  

e) Investir em acções e outros títulos financeiros.  

f) Comprar um carro melhor do que aquele que tem agora  

g) Comprar uma casa/apartamento melhor do que aquela que tem agora  

h) Comprar carro (primeiro carro)  

i) Comprar casa/apartamento próprio (primeira casa própria)  

j) Comprar um segundo carro (além do que já tem)  

k) Abrir uma empresa ou um negócio próprio  

l) Comprar uma casa de férias

1. Sim
2. Não
3. Não se aplica (já tem)
8.   Não sabe
9.   Não responde
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SÓ ACTIVOS-EMPREGADOS  (P 11, posição 1 a 4)
85 Em relação à sua actividade profissional, considera-se: (MOSTRAR
CARTÃO 29)

1 Bastante satisfeito
2 Satisfeito
3 Insatisfeito
4 Bastante insatisfeito
8 Não sabe
9 Não responde

86 E em relação à sua remuneração actual, considera-se:
 (MANTER CARTÃO 29)

1. Bastante satisfeito
2. Satisfeito
3. Insatisfeito
4. Bastante insatisfeito
8.   Não sabe
9.   Não responde

87 Em relação à sua situação profissional, como pensa que ela será dentro de 2
ou 3 anos? (MOSTRAR CARTÃO 30)

1 Bastante melhor do que a actual
2 Melhor do que a actual
3 Semelhante à actual
4 Pior do que a actual
8 Não sabe
9 Não responde

88. Dentro de 2 ou 3 anos, como acha que será a sua remuneração?
(MANTER CARTÃO 30)

1 Bastante melhor do que a actual
2 Melhor do que a actual
3 Semelhante à actual
4 Pior do que a actual
8 Não sabe
9 Não responde
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SÓ PARA DESEMPREGADOS E INACTIVOS (P11 posições 5 a 10)

89 Em relação aos seus meios de subsistência actuais (pensões, subsídios,
meios de família, etc) considera-se: (MOSTRAR CARTÃO 31)

1 Bastante satisfeito
2 Satisfeito
3 Insatisfeito
4 Bastante insatisfeito
8 Não sabe
9 Não responde

90 No que respeita às suas possibilidades de emprego dentro de 2 ou 3 anos,
julga que:
(MOSTRAR CARTÃO 32)

1 Poderá vir a arranjar um bom emprego
2 Arranjará, certamente, qualquer coisa mesmo que precária
3 Dificilmente arranjará emprego
4 Continuará sem arranjar nada
8 Não sabe
9 Não responde
0 Não se aplica (não está à procura de emprego)
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Vamos agora pedir-lhe a opinião sobre o funcionamento de alguns
aspectos da sociedade portuguesa

91 Acha que os portugueses têm o suficiente para viver decentemente?
(MOSTRAR CARTÃO 33)

1 Praticamente todos têm
2 Uma grande parte tem
3 Uma grande parte não tem
4 Quase ninguém tem
8 Não sabe
9 Não responde

92 Na sua opinião, nos últimos cinco anos, em Portugal, as diferenças entre os
mais ricos e os mais pobres (MOSTRAR CARTÃO 34)

1 Aumentaram
2 Diminuiram
3 Estão na mesma
8 Não sabe
9 Não responde

93 Na sua opinião, as pessoas nascidas em famílias pobres conseguem ou não
melhorar as suas condições de vida se trabalharem com esforço?

1 Conseguem melhorar
2 Não conseguem melhorar
8 Não sabe
9 Não responde

94 Em Portugal, acha que as oportunidades para os mais desfavorecidos
melhorarem a sua condição económica, estão a aumentar, estão a diminuir ou
são as mesmas. (MOSTRAR CARTÃO 35)

1 Estão a aumentar
2 Estão a diminuir
3 São as mesmas
8 Não sabe
9 Não responde
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95 Quanto a si, tem a impressão de que os esforços que tem feito na vida foram
recompensados ou não? (MOSTRAR CARTÃO 36)

1 Bem recompensados
2 Razoavelmente recompensados
3 Pouco recompensados
4 Nada recompensados
8 Não sabe
9 Não responde

96 No seu entender, as desigualdades económicas devem-se sobretudo a qual
destas razões (escolher apenas uma) (MOSTRAR CARTÃO 37)

1 Umas pessoas esforçarem-se mais do que as outras
2 Certas pessoas terem uma origem social mais favorável
8 Não sabe
9 Não responde

97 Pense agora nos benefícios que tem recebido do Estado nos últimos 10 anos
(pensões, reformas, abono de família, subsídios de desemprego e outros,
comparticipação nos medicamentos, consultas, etc.). Acha que os benefícios
que tem recebido são: (MOSTRAR CARTÃO 38)

1 Muito menos do que merece
2 Menos do que merece
3 Exactamente o que merece
4 Mais do que merece
8 Não sabe
9 Não responde

98 Pense no funcionamento do sistema de saúde em Portugal. Quando recorre
ao Serviço Nacional de Saúde (sem contar com o sector privado), considera
que recebe os tratamentos adequados às suas necessidades (consultas,
medicamentos, operações, exames médicos, etc)
(MOSTRAR CARTÃO 39)

1 Totalmente adequados às minhas necessidades
2 Adequados
3 Inadequados
4 Totalmente inadequados às minhas necessidades
8 Não sabe
9 Não responde
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99 Nos últimos dez anos teve que recorrer à Justiça/aos Tribunais?
(MOSTRAR CARTÃO 40)

1 Sim
2 Não, mas conhece alguém que recorreu
3 Não e não conhece ninguém que tenha recorrido             passa para a P101
9 Não responde                                                                     passa para a P101

100 Considerando a solução dada ao caso, diga-nos como avalia a actuação do
Tribunal (se isso aconteceu mais de uma vez escolha uma e responda
relativamente a essa situação) (MOSTRAR CARTÃO 41)

1 Totalmente justa
2 Justa
3 Injusta
4 Totalmente injusta
8 Não sabe
9 Não responde

101 Todas as pessoas pagam impostos. Considerando os impostos que você ou
a sua família pagam, diria que aquilo que têm recebido do Estado é:
(MOSTRAR CARTÃO 42)

1 Muito menos do que merece
2 Menos do que merece
3 Exactamente o que merece
4 Mais do que merece
8 Não sabe
9 Não responde

Cada um dá vários contributos para a nossa sociedade, por exemplo trabalho,
impostos, esforço, etc. Da mesma forma, cada um de nós recebe coisas da
sociedade, por exemplo, salário, segurança social, bem-estar, etc.

102 Considere a sua vida actual e tudo o que dá à sociedade (trabalho,
impostos, esforço, empenhamento cívico, etc.). Nesta escala quanto é que acha
que dá à sociedade? (MOSTRAR CARTÃO 43)

1   2 3   4   5   6 8 9
Pouco Muito Ns Nr
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103 Considere agora tudo o que recebe da sociedade (salário, bem-estar em
geral, prestígio social, condições de vida, etc.). Nesta escala quanto é que acha
que recebe da sociedade? (MANTER CARTÃO 43)

1   2 3   4   5   6 8 9
Pouco Muito Ns Nr

SÓ RESPONDEM AQUELES QUE TÊM OU ALGUMA VEZ TIVERAM
ACTIVIDADE PROFISSIONAL OU SEJA CÓDIGOS 1, 2, 3, 4, 5 E 7 NA
P11 (No caso dos desempregados e reformados deverão reportar-se à
última actividade profissional exercida)

104 Pense agora nas pessoas que têm uma profissão igual à sua. Nesta escala
quanto é que acha que essas pessoas dão à sociedade (trabalho, impostos,
esforço, empenhamento cívico, etc.) (MANTER CARTÃO 43)

1   2 3   4   5   6 8 9
Pouco Muito Ns Nr

105 E quanto é que as pessoas que têm uma profissão igual à sua recebem da
sociedade (salário, bem-estar em geral, prestígio social, condições de vida,
etc.). (MANTER CARTÃO 43)

1   2 3   4   5   6 8 9
Pouco Muito Ns Nr

106 Sinto-me frustrado e insatisfeito quando comparo a minha vida com a vida
das pessoas do meu grupo profissional. (MOSTRAR CARTÃO 44)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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Da P107 À P109 NÃO RESPONDEM OS QUE ASSINALARAM O
CÓDIGO 6 CLASSE ALTA NA P24

107 Pense agora nas pessoas das classes altas. Quanto é que elas dão à
sociedade? (trabalho, impostos, esforço, empenhamento cívico, etc.)
(MOSTRAR CARTÃO 45)

1   2 3   4   5   6 8 9
Pouco Muito Ns Nr

108 E quanto é que as pessoas das classes altas recebem da sociedade? (salário,
bem-estar em geral, prestígio social, condições de vida, etc.). (MANTER
CARTÃO 45)

1   2 3   4   5   6 8 9
Pouco Muito Ns Nr

Diga, por favor se concorda ou discorda com a seguinte frase:

109 Sinto-me frustrado e insatisfeito quando comparo a minha vida com a vida
das classes altas. (MOSTRAR CARTÃO 46)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

TODOS

Diga, por favor em que medida concorda ou discorda com cada uma das
seguintes frases:

110 A forma mais justa de distribuir a riqueza e o rendimento seria reparti-lo
igualmente por todos. (MANTER CARTÃO 46)

111 O Governo/Estado devia garantir a todos o mínimo para se viver
decentemente. (MANTER CARTÃO 46)
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112 O Governo/Estado devia estabelecer um salário máximo.
(MANTER CARTÃO 46)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

Cada uma das frases seguintes diz respeito ao funcionamento da democracia
portuguesa. Diga, por favor em que medida concorda ou discorda com cada
uma delas

113 Na democracia portuguesa todas as pessoas são tratadas da mesma maneira
(MANTER CARTÃO 46)

114 Na democracia portuguesa todas as pessoas são tratadas com a
consideração e delicadeza que merecem. (MANTER CARTÃO 46)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

115 Na democracia portuguesa as pessoas têm possibilidade de expor os seus
pontos de vista antes que seja tomada uma decisão sobre um problema que lhes
diz respeito (MOSTRAR CARTÃO 47)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde
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Cada uma das frases seguintes diz respeito à forma como os governantes tratam
as pessoas em Portugal. Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda
com cada uma delas.

116 Em Portugal, os governantes tratam todas as pessoas da mesma maneira
(MOSTRAR CARTÃO 48)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

117 Acha que, em Portugal, os governantes tratam as pessoas com a
consideração e a delicadeza que merecem? (MOSTRAR CARTÃO 49)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde

118 Em Portugal, os governantes são honestos e sinceros no que dizem
(MOSTRAR CARTÃO 50)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

119 As pessoas têm possibilidade de expor os seus pontos de vista aos
governantes antes de estes tomarem uma decisão sobre um problema que lhes
diz respeito (MOSTRAR CARTÃO 51)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde
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120 Os governantes tomam decisões sobre a atribuição de benefícios sociais e
serviços às pessoas (segurança social, cuidados médicos, atribuição de casas,
etc). De uma forma geral, os critérios de atribuição desses benefícios são:
(MOSTRAR CARTÃO 52)

1 Muito justos
2 Justos
3 Nem justos nem injustos
4 Injustos
5 Muito injustos
8 Não sabe
9 Não responde

120.1 Face ao Governo anterior, as decisões que o governo actual tem tomado
sobre a atribuição de benefícios sociais e serviços às pessoas são: (CARTÃO
52.1)

1 Muito mais justos
2 Mais Justos
3 Idênticos
4 Mais injustos
5 Muito mais injustos
8 Não sabe
9 Não responde

121 Os critérios que os governantes usam para decidir quanto é que cada
pessoa paga de impostos são: (MANTER CARTÃO 52)

1 Muito justos
2 Justos
3 Nem justos nem injustos
4 Injustos
5 Muito injustos
8 Não sabe
9 Não responde

122 Face ao governo anterior, os critérios que o governo actual tem usado para
decidir quanto é que cada pessoa paga de impostos são: (CARTÃO 52.1)

1 Muito mais justos
2 Mais Justos
3 Idênticos
4 Mais injustos
5 Muito mais injustos
8 Não sabe
9 Não responde
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Cada uma das frases seguintes diz respeito à forma como os Tribunais/ a
Justiça tratam as pessoas em Portugal. Diga, por favor em que medida concorda
ou discorda com cada uma delas.

123 Os Tribunais não condenam os crimes cometidos por pessoas com poder
ou com dinheiro (MOSTRAR CARTÃO 53)

124 Os Tribunais/ a Justiça  tratam as pessoas com delicadeza e consideração
(MANTER CARTÃO 53)

125 Os Tribunais/ a Justiça  são honestos e dignos de confiança
(MANTER CARTÃO 53)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

126 Acha que os pontos de vista das pessoas são devidamente considerados
antes de os Tribunais/ a Justiça tomarem uma decisão sobre um problema que
lhes diz respeito. (MOSTRAR CARTÃO 54)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde

Cada uma das frases seguintes diz respeito à forma como as pessoas são
tratadas nos serviços que cobram os impostos em Portugal. Diga, por favor, em
que medida concorda ou discorda com cada uma delas.

127 Os serviços das Finanças esforçam-se por obrigar as pessoas a pagar
independentemente de elas pertencerem às classes altas ou às classes baixas.
(MOSTRAR CARTÃO 55)

128 Nas repartições de finanças as pessoas são tratadas com delicadeza e
consideração. (MANTER CARTÃO 55)
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129 Tenho confiança na forma como funcionam os serviços que cobram os
impostos. (MANTER CARTÃO 55)
1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

130 Quando tem um problema com as finanças sente que as suas reclamações
são devidamente consideradas?
(MOSTRAR CARTÃO 56)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe/Não se aplica
9 Não responde

Cada uma das frases seguintes diz respeito à forma como as pessoas são
tratadas pelo Serviço Nacional de Saúde (não inclui sector privado) em
Portugal.

131 Quando vai a um hospital/centro de saúde receber tratamento é tratado com
delicadeza e consideração (MANTER CARTÃO 56)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde

132 Num hospital/centro de saúde todas as pessoas são tratadas da mesma
forma (MOSTRAR CARTÃO 57)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde
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133 Num hospital/centro de saúde, os profissionais de saúde (médicos,
enfermeiros, etc.) são pessoas honestas e que merecem confiança. (MANTER
CARTÃO 57)

134 Quando vai a um hospital/centro de saúde expor o seu caso ouvem-no com
a devida atenção? (MOSTRAR CARTÃO 58)

1 Sempre
2 Algumas vezes
3 Raramente
4 Nunca
8 Não sabe
9 Não responde

Vamos agora pedir-lhe que diga o grau de satisfação que sente com a forma
como a democracia tem funcionado em Portugal..

135 De uma forma geral, sente-se satisfeito ou insatisfeito com o modo como a
democracia tem evoluído em Portugal? (MOSTRAR CARTÃO 59)

1 Muito satisfeito
2 Bastante Satisfeito
3 Satisfeito
4 Pouco satisfeito
5 Nada satisfeito
8 Não sabe
9 Não responde

136 Diga, por favor, qual o seu grau de satisfação com o funcionamento das
seguintes instituições em Portugal: (LER UMA A UMA E MANTER
CARTÃO 59)

a) A Presidência da República portuguesa
b) O Parlamento/Assembleia da República em Portugal
c) Os partidos políticos portugueses
d) Os Tribunais/a Justiça

1 Muito satisfeito
2 Bastante Satisfeito
3 Satisfeito
4 Pouco satisfeito
5 Nada satisfeito
8 Não sabe
9 Não responde
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Seguidamente vamos propor-lhe algumas situações sobre as quais gostaríamos
de saber a sua opinião.

137 Pessoalmente, estaria disposto a pagar mais impostos para melhorar o
sistema de saúde?

1 Sim
2 Não
8 Não sabe/Não se aplica
9 Não responde

138 E estaria disposto a pagar mais impostos para melhorar o sistema de
educação?

1 Sim
2 Não
8 Não sabe/Não se aplica
9 Não

139 Para pagar menos impostos, estaria disposto a usar expedientes ilegais?
(MOSTRAR CARTÃO 60)

1 Certamente que sim
2 Talvez sim
3 Certamente que não
8 Não sabe/Não se aplica
9 Não responde

140 Na vida social pode haver conflitos resultantes de algumas pessoas
desrespeitarem as liberdades ou os direitos das outros. Qual das seguintes
medidas lhe parece ser a mais importante para resolver esses conflitos.
(MOSTRAR CARTÃO 61)

1 É necessário que o Estado crie leis claras e tenha tribunais eficazes para que
as pessoas respeitem os direitos dos outros e cumpram os seus deveres.

2 É necessário que os indivíduos recebam uma boa educação moral, para que as
pessoas respeitem os direitos dos outros e cumpram os seus deveres.

3 É necessário combater as desigualdades sociais para que as pessoas respeitem
os direitos dos outros e cumpram os seus deveres

8 Não sabe
9 Não responde
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141 E qual a segunda mais importante?
(MANTER CARTÃO 61)

142 As pessoas mais necessitadas recebem apoios financeiros do Estado, como
o subsídio de desemprego e o rendimento mínimo. Relativamente a esta
questão diga, por favor com qual das seguintes afirmações está mais de acordo.
(MOSTRAR CARTÃO 62)

1 As pessoas têm direito a receber esses subsídios por razões de justiça social
2 As pessoas só têm direito a receber esses subsídios se estiverem disponíveis a
aceitar um emprego que lhes seja proposto
3 Dar esses subsídios faz com que as pessoas a não tenham vontade de
trabalhar
8 Não sabe
9 Não responde

143 E qual é a segunda afirmação com que concorda mais
(MANTER CARTÃO 62)

144 Nos países democráticos, como o nosso, as pessoas participam
politicamente votando. Relativamente a esta questão, diga, por favor, com qual
das seguintes afirmações está mais de acordo. (MOSTRAR CARTÃO 63)

1 Votar nas eleições e nos referendos é um direito dos cidadãos que eles podem
exercer ou não conforme entenderem
2 Votar nas eleições e nos referendos é um dever dos cidadãos para com a
comunidade a que pertencem
3 Votar nas eleições e nos referendos não tem grande importância para a vida
das pessoas
8 Não sabe
9 Não responde

145 E qual é a segunda afirmação com que concorda mais
(MANTER CARTÃO 63)
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Gostaríamos agora de lhe fazer algumas perguntas sobre a sua participação
social e política.

146 É sócio ou filiado de algum ou de alguns dos seguintes tipos de
associações (LER E INDICAR UMA RESPOSTA PARA CADA ITEM)

 a) Clube desportivo
 b) Sindicato
 c) Associação profissional ou económica
d) colectividade local (recreativas, culturais, de solidariedade, ambientalistas,
etc)
e) partido político
f) Outra

1 Sim
2 Não
9 Não responde

149 Para cada um dos seguintes actos eleitorais, diga-nos se votou ou não
votou. (LER UM DE CADA VEZ E ANOTAR A RESPOSTA)

a) Referendo à Regionalização de 1998
b) Referendo ao Aborto de 1998
c) Autárquicas de 1997
d) Presidenciais de 1996
e) Assembleia da República de 1995

1 Sim
2 Não
8 Não sabe
9 Não responde
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Para terminar, gostaríamos de saber qual a sua satisfação com a vida em geral.

150 Sinto-me geralmente satisfeito comigo mesmo.
(MOSTRAR CARTÃO 64)

151 Sinto orgulho no que consegui realizar na minha vida.
(MANTER CARTÃO 64)

152 Os meus valores e a minha maneira de ver a vida são respeitados pela
sociedade em que vivo.
(MANTER CARTÃO 64)

1 Concorda totalmente
2 Concorda parcialmente
3 Não concorda nem discorda
4 Discorda parcialmente
5 Discorda totalmente
8 Não sabe
9 Não responde

153 Considerando todos os aspectos da sua vida diria que se sente:
(MOSTRAR CARTÃO 65)

1 Muito satisfeito
2 Bastante Satisfeito
3 Satisfeito
4 Pouco satisfeito
5 Nada satisfeito
8 Não sabe
9 Não responde


