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Parte I – Identidades e valores sociais  
 
 

Bloco 1 – Identidades territoriais: sentimentos de pertença a … 

 

1. Identidades Sociais e Respectivos Sentimentos de Pertença 

 

1.1. Dimensão: identidade territorial  

 

Escala: 0 – baixo sentimento de pertença/10 – elevado sentimento de pertença, 

-3 Não sabe, -4 não responde 

 

Indicadores:  

Identidades locais: 

V1-  A localidade onde vive.....................................................................P1. A 

V2 - O concelho onde vive.......................................................................P1. B 

 

Identidade regional: 

V3 - A região onde vive............................................................................P1. C 

 

Identidade nacional: 

V4 - Portugal como um todo....................................................................P1. D 

 

Identidades supranacionais: 

V5 – Europa..............................................................................................P1. E 

V6 - O mundo, a humanidade como um todo...........................................P1. F 
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2. Valores e Atitudes do Campo Social 

2.1. Valores sociais: objectivos sociais valorizados  

Posições: 1 – mais importante 

2- segundo mais importante 

 

2.1.1.Valores materialistas 
2.1.1.1. Económicos 

 
Indicadores: 
 
V14 - Manter um elevado nível de crescimento económico................P.3.A. 
V20 -  Controlar a subida de preços.....................................................P.3.G. 
V22 - Uma economia estável................................................................P.3.I. 

 
2.1.1.2. Ordem e disciplina 

 

Indicadores: 
 
V15 - Garantir forças armadas fortes para a defesa do país..................P.3.B. 
V18 - Manter a ordem no país...............................................................P.3.E. 
V25 - Combater o crime........................................................................P.3.L. 

 

2.1.2. Valores pós-materialistas 
 
2.1.2.1. Participação político-social 

 

Indicadores: 
 
V16 - Procurar que as pessoas tenham mais participação na gestão das empresas 
e das autarquias...................................................................................P.3.C. 
V19 - Dar aos cidadãos mais capacidade de intervenção nas decisões 
importantes do governo.......................................................................P.3.F. 

 
2.1.2.2. Liberdade de expressão 

 

Indicador: 
V21 - Defender a liberdade de expressão............................................P.3.H. 

 
 
 
2.1.2.3. Valores culturais 

 

Indicadores: 
V23 - Evoluir para uma sociedade menos impessoal e mais humana.....P.3.J. 
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V24 - Evoluir para uma sociedade em que as ideias são mais importantes que o 
dinheiro...................................................................................................P.3.K. 

 
 
2.1.2.4. Valores ambientais 

 

Indicadores: 
 V17 - Fazer com que as nossas cidades e campos sejam mais bonitos....P.3.D. 
 

2.2. Atitudes face aos outros  

 

2.2.1. Dimensão: confiança 

 

Escala: 0 – “a maior parte das pessoas não é de confiança”; 

10 – “a maior parte das pessoas é de confiança” 

 

Indicador: 

V26 - atitude de confiança...............................................................................P4 

 

 

2.3. Avaliação para o próprio dos diferentes campos de vivência social  

 

2.3.1. Grau de importância conferido 

 

Escala: 0 – nada importante/10 – muito importante 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Esfera íntima e privada 

 

Indicadores:  

V7 – família....................................................................................................P2. A 

V8 – amigos....................................................................................................P2. B 

V9 – tempos livres..........................................................................................P2. C 
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Esfera política 

 

Indicador: 

V10 – política.................................................................................................P2.D. 

 

Esfera pública 

 

Indicadores: 

 

V11 – trabalho.................................................................................................P2. E 

V12– religião..................................................................................................P2. F 

V13 – clubes, associações e outras actividades organizadas..........................P2. G 
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Parte II – Atitudes sociais e participação nas associações e nas 
O�G's 
 
 

1. Participação Associativa Formal  

 

Posições:  

Sim..............................................................1 

Não.............................................................2 

Não aplicável/filtro....................................-1 

 

(note-se que para o “envolvimento”  as posições de resposta são apenas 1-sim, 2-não. 
No caso do inquirido responder  “2- não”, aplica-se “-1 – filtro” aos diversos tipos de 
envolvimento.) 
 
1.1. Clube desportivo ou clube de actividades ao ar livre 

Envolvimento: 

V27 - Clube desportivo, envolvimento........................................................P5A. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V28 - Clube desportivo, pertença................................................................P5A. B 

V29 - Clube desportivo, donativos..............................................................P5A. C 

V30 - Clube desportivo, trabalho................................................................P5A. D 

 

1.2. Associações de juventude 

Envolvimento: 

V31 - Associações de juventude, envolvimento .........................................P5B. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V32 - Associações de juventude, pertença...................................................P5B. B 

V33 - Associações de juventude, donativos................................................P5B. C 

V34 - Associações de juventude, trabalho ..................................................P5B. D 
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1.3. Organização ambiental, ecologista, Associação de Protecção dos 

Animais ou do património 

Envolvimento: 

V35 - Organização ambiental, envolvimento..............................................P5C. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V36 - Organização ambiental, pertença.......................................................P5C. B 

V37 - Organização ambiental, donativos.....................................................P5C. C 

V38 - Organização ambiental, trabalho.......................................................P5C. D 

 

1.4. Organização de defesa dos direitos humanos, pacifista ou feminista 

Envolvimento: 

V39 - Organizações direitos humanos, envolvimento.................................P5D. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

 V40 - Organizações direitos humanos, pertença..........................................P5D. B 

 V41 - Organizações direitos humanos, donativos........................................P5D. C 

 V42 - Organizações direitos humanos, trabalho..........................................P5D. D 

 

1.5. Organização de solidariedade social (apoio a idosos, deficientes, 

crianças, doentes) 

Envolvimento: 

V43 - Organizações solidariedade, envolvimento.......................................P5E. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

 V44 - Organizações solidariedade, pertença...............................................P5E. B 

 V45 - Organizações solidariedade, donativos..............................................P5E. C 

 V46 - Organizações solidariedade, trabalho................................................P5E. D 

 

1.6. Associação recreativa, cultural ou educativa 

Envolvimento: 

V47 - Associação cultural, envolvimento..................................................P5F. A 
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Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V48 - Associação cultural, pertença...........................................................P5F. B 

V49 - Associação cultural, donativos........................................................P5F. C 

V50 - Associação cultural, trabalho...........................................................P5F. D 

 

1.7. Organização de pensionistas ou reformados 

Envolvimento: 

V51 - Organização pensionistas, envolvimento..........................................P5G. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V52 - Organização pensionistas, pertença...................................................P5G. B 

V53 - Organização pensionistas, donativos.................................................P5G. C 

V54 - Organização pensionistas, trabalho...................................................P5G. D 

 

1.8. Partidos políticos 

Envolvimento: 

V55 - partidos políticos, envolvimento.......................................................P5H. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V56 - partidos políticos, pertença................................................................P5H. B 

V57 - partidos políticos, donativos..............................................................P5H. C  

V58 - partidos políticos, trabalho................................................................P5H. D  

 

1.9. Sindicato 

Envolvimento: 

V59 – Sindicato, envolvimento...................................................................P5I. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V60– Sindicato, pertença............................................................................P5I. B 

V61– Sindicato, donativos..........................................................................P5I. C 

V62– Sindicato, trabalho.............................................................................P5I. D 
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1.10. Associação Empresarial 

Envolvimento: 

V63 – Associação empresarial, envolvimento..........................................P5J. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V64 – Associação empresarial, pertença...................................................P5J. B 

V65 – Associação empresarial, donativos...............................................P5J. C 

V66 – Associação empresarial, trabalho..................................................P5J.D 

 

1.11. Organização socio-socio-profissional 

Envolvimento: 

V67 – Organização socio-profissional, envolvimento............................. P5L. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

 V68 - Organização socio-profissional, pertença........................................P5L. B 

V69 - Organização socio-profissional, donativos........................ ............P5L. C 

V70 - Organização socio-profissional, trabalho.......................................P5L. D 

 

1.12. Associação de consumidores ou de automobilistas 

Envolvimento: 

V71 - Associação consumidores, envolvimento........................................P5M. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V72 - Associação consumidores, pertença................................................P5M. B 

V73 - Associação consumidores, donativos..............................................P5M. C 

V74 - Associação consumidores, trabalho.................................................P5M.D 

 

1.13. Associação pais 

Envolvimento: 

V75 – Associação pais, envolvimento.......................................................P5N. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 
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V76 - Associação pais, pertença.................................................................P5N. B 

V77 - Associação pais, donativos..............................................................P5N.C 

V78 - Associação pais, trabalho.................................................................P5N.D 

 

1.14. Associação de Moradores 

Envolvimento: 

V79 – Associação moradores, envolvimento....................................P5O. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V80 - Associação moradores, pertença.............................................P5O. B 

V81 - Associação moradores, donativos...........................................P5O. C 

V82 - Associação moradores, trabalho..............................................P5O. D 

 

1.15. Associação religiosa 

 Envolvimento: 

V83 - Associação religiosa, envolvimento............................................P5P. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V84 - Associação religiosa, pertença.....................................................P5P. B 

V85 - Associação religiosa, donativos..................................................P5P. C 

V86 - Associação religiosa, trabalho.....................................................P5P. D 

 

1.16. Associação de Bombeiros 

Envolvimento: 

V87 - Associação bombeiros, envolvimento..............................................P5Q. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V88 - Associação bombeiros, pertença.......................................................P5Q. B 

V89 - Associação bombeiros, donativos....................................................P5Q. C 

V90 - Associação bombeiros, trabalho.......................................................P5Q. D 
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1.17. Outra associações ou organizações 

Envolvimento: 

V91 - Outra associações ou organizações, envolvimento........................P5R. A 

 

Dimensões: Tipo de envolvimento: 

V92 - Outra associações ou organizações, pertença................................P5R. B 

V93 - Outra associações ou organizações, donativos..............................P5R. C 

V94 - Outra associações ou organizações, trabalho.................................P5R. D 

 

1.18. Grau de envolvimento nas associações 

Indicador:Ser dirigente associativo 

Posições:  

Sim................................................................1 

Não................................................................2 

Nunca fui membro de nenhuma associação..3 

Não aplicável/filtro.......................................-1 

 

V95 – Ser ou ter sido dirigente associativo..........................................................P.5.E. 
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Parte III - Identidades e  valores sociopolíticos  
 
1.1. Identidades políticas  

 

1.1.1. Dimensão: Político partidária 

Indicadores:  

V55 – partidos políticos, envolvimento...........................................P5H. A  

V56 - partidos políticos, pertença....................................................P5H. B 

(estes indicadores repetem-se no ponto 1 participação associativa formal, parte II) 

   

Identidade partidária 

Indicadores: 

V96 - proximidade de  algum partido político.................................. . .P6 

 

V97 - que partido...................................................................................P.7 

Bloco de Esquerda..................................1 

CDS-PP.....................................……….2 

CDU - PCP............................................3 

PS...........................................................4 

PSD........................................................5 

PCTP-MRPP..........................................6 

Outro......................................................7 

Não aplicável/filtro...............................-1 

Não sabe...............................................-3 

Não responde.......................................-4 

 

  Intensidade da identidade partidária 

  Indicador: 

V98 – grau de ligação ao partido....................................................P8 

   Muito ligado.......................................3 

   Um pouco ligado................................2 

   Apenas simpatizante...........................1 

   Não sabe.............................................-3 

   Não responde......................................-4 
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1.1.2.Crenças sobre a identidade ideológica dos partidos 

 

Escala: 0 – máximo de esquerda/10 – máximo de direita  

                    -1 Não aplicável/filtro, -3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Indicadores: posicionamento esquerda/direita dos partidos portugueses 

com assento parlamentar 

V100-PSD..........................................................P10 

V101 – PS...........................................................P10 

V102 – CDU/PCP..............................................P10 

V103 – CDS/PP..................................................P10 

  V104 – Bloco de Esquerda..................................P10 

 

1.2.1. Dimensão: Identidade ideológica 

 

Escala: 0 – máximo de esquerda/10 – máximo de direita  

                    -1 Não aplicável/filtro, -3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Indicadores:  

V99 - esquerda/direita ........................................................................P9 

 

1.2.2. Concepções de esquerda e de direita 

 

Posições:  

Mais associado à direita.....................................................1 

Mais associado à esquerda.................................................2 

Não está associado a nenhuma delas..................................3 

-1 Não aplicável/filtro, -3 Não sabe, -4 Não responde 

 
 
  Participação 

 

  Indicador: 
V105 – Maior participação dos cidadãos nas decisões 
políticas...........................................................................................P11.A. 
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Liderança 

 
Indicador: 
V106 – Decisões políticas tomadas pelos líderes e pelos 
técnicos...........................................................................................P11.B. 
 
Liberdade de expressão 

 
Indicador: 
V107 – Respeito pela liberdade de expressão................................P11.C. 
 
Tradição e autoridade 

 
Indicadores: 
V108 – Apego à tradição................................................................P11.D. 
V109 – Respeito pela autoridade....................................................P11.E. 
V110 – Respeito pela família e pelo casamento tradicionais.........P11.F. 
 
Igualdade/desigualdade 

 
Indicadores: 
V111 – Distribuição da riqueza pelos cidadãos comuns................P11.G. 
V112 – Concentração da riqueza...................................................P11.H. 
V120 – Respeito pelos direitos das mulheres...............................P11.Q. 
 
Liberalismo 

 
Indicadores: 
V113 – Privatizações.....................................................................P11.I. 
 
Estatismo 

 
Indicadores: 
V114 – Defesa dos serviços públicos............................................P11.J. 
V115 – Mais impostos...................................................................P11. L 
V116 – Menos impostos................................................................P11.M. 
 
Liberdade de costumes 

 
Indicadores: 
V117 – Tolerância face ao casamento de homossexuais...............P11.N. 
 
Tolerância 

 
Indicadores: 
V118 – Tolerância face aos imigrantes..........................................P11.O. 
V119 – Firmeza no combate ao terrorismo global........................P11.P. 
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Corporativismo e sindicalismo 

 
Indicadores: 
V121 – Proximidade aos sindicatos.............................................P11.R. 
V122 – Proximidade ao patronato...............................................P11.S. 
 
Ambientalismo 

 
Indicador: 
V123 – Protecção do ambiente....................................................P11.T. 
 
 

1.2.3. Crenças sobre a saliência entre a divisão esquerda e direita 

 
Posições:  

Menos acentuadas.....................................1 

Na mesma.................................................2 

Mais acentuadas.......................................3 

-1 Não aplicável/filtro, -3 Não sabe, -4 Não responde 

 
Indicador:  
V124 - saliência actual da divisão entre a esquerda e a 
direita..........................................................................................P12 
 
 
 

2. Valores e Normas Políticas - Concepções de Cidadania 

 

2.1. Valores e �ormas Políticas 

 

2.1.1. Valores sociopolíticos 

Escala:  

Totalmente de acordo...............................................5 

De acordo..................................................................4 

Nem acordo nem desacordo......................................3 

Em desacordo............................................................2 

Totalmente em desacordo..........................................1 

-1 Não aplicável/filtro, -3 Não sabe, -4 Não responde 
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 ,ova Política  

 
Indicadores : 

 
V125 – Devia ser exigido aos imigrantes que se adaptassem aos costumes de 
Portugal......................................................................................................P13.A. 
V127 – Para proteger o ambiente deviam ser tomadas medidas mais 
duras...........................................................................................................P13.C. 
V128 – A lei devia reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo 
sexo.............................................................................................................P13.D. 
V129 – Deve ser dado um tratamento igual para homens e mulheres quando 
concorrem para empregos ou promoções...................................................P13.E. 
V133 – A nossa democracia necessita de reformas sérias..........................P13.I. 
V134 – Os imigrantes são benéficos para a economia portuguesa.............P13.J. 
V135 – Portugal devia fornecer apoio militar para a guerra ao 
terrorismo....................................................................................................P13.K. 
V136 – Os direitos individuais e a liberdade dos cidadãos devem ser respeitadas 
em todas as circunstâncias..........................................................................P13.L. 
V140 – A prestação de serviços de saúde deveria ser entregue à iniciativa 
privada.........................................................................................................P13.P. 
V141 – A prestação de serviços de educação deveria ser entregue à iniciativa 
privada.........................................................................................................P13.Q. 
 
 
Sócio-económicos 

 
Indicadores:  
V126 – Os políticos deviam abster-se de intervir na economia..................P13.B. 
V130 – As pessoas que não cumprem as leis devem ter punições 
severas.........................................................................................................P13.F. 
V131 – O estabelecimento de uma rede de segurança social estável deve ser o 
principal objectivo dos governos.................................................................P13.G. 
V132 – Os rendimentos e a riqueza devem ser distribuídos pelo cidadão 
comum.........................................................................................................P13.H. 
V137 – A abertura dos mercados mundiais deve ser promovida para garantir 
benefícios para todos...................................................................................P13.M. 
 
 
Morais e religiosos 

 

 Indicadores:  
V138 – As nossas crenças religiosas deviam servir de base às leis do nosso 
país............................................................................................................P13.N. 
V139 – O casal (ou a mulher) nunca deveria ter direito a recorrer ao 
aborto........................................................................................................P13.O. 
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2.1.3. Valor de tolerância face a outras identidades 

Tolerância face à participação de outros  

na vida colectiva............................................................................P15.1 

 

Extremismo religioso 

Indicadores: 

V146 - fundamentalistas cristãos 

V147 - fundamentalistas islâmicos 

 

Extremismo político-ideológico 

Indicadores: 

V148 - pessoas extrema esquerda 

V152 - racistas 

V154 - pessoas de extrema direita 

 

Outras culturas 

Indicadores: 

V149 - imigrantes 

V153 - pessoas de etnia diferente 

 

Estigma social – grupos e pessoas estigmatizadas 

Indicadores: 

V150 - homossexuais 

V151 - pessoas com registo criminal 

V155 - portadores de sida 

V156 – toxicodependentes 

 

V157 - nenhum destes grupos 

 

Tolerância face à vizinhança de  

outros na vida colectiva.................................................................P16 
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Extremismo religioso 

Indicadores: 

 

V158 - fundamentalistas cristãos 

V159 - fundamentalistas islâmicos 

 

Extremismo político-ideológico 

Indicadores: 

V160 - pessoas extrema esquerda 

V164 - racistas 

V166 - pessoas de extrema direita 

 

Outras culturas 

Indicadores: 

V161 - imigrantes 

V165 - pessoas de etnia diferente 

 

Estigma social – grupos e pessoas estigmatizadas 

Indicadores: 

V162 - homossexuais 

V163 - pessoas com registo criminal 

V167 - portadores de sida 

V168 – toxicodependentes 

 

V169 - nenhum destes grupos 
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2.2. Atitudes face à Cidadania 

 
2.2.1. Indicador: Grau de importância conferido às diversas dimensões  

de cidadania  

 

Escala: 0 – nada importante/10 – muito importante 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Valor: solidariedade 

V142 – mostrar-se solidário com aqueles que  

estão numa situação pior..................................................................P14. A 

 

Valor: participação política 

V143 – votar nas eleições.................................................................P14.B 

 

Valor: deveres cívicos de cidadania                                            

V144 – nunca fugir aos impostos.....................................................P14. C 

 

Valor: autonomia e independência cívica 

V145 – formar a sua própria opinião e sujeitá-la a um exame crítico 

pelos outros.......................................................................................P14. D 
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Parte IV - Socialização,  Envolvimento e participação 
política(s) 
 

1. Socialização política 

1.1. Socialização política 

 

Escala: 

Muitas vezes...........................................4 

Algumas vezes........................................3 

Raramente...............................................2 

Nunca......................................................1 

Não sabe................................................-3 

Não responde........................................-4 

 

Indicador: 

V170 – frequência com que discutia assuntos políticos na infância 

no ambiente familiar.....................................................................P17 

 

2. Comportamentos políticos 

 

2.1. Modalidades de participação política 

 

2.1.1. Formas de tentar resolver problemas da sociedade  

 Indicadores:  

V171 – contactou políticos...............................................................P18. A 

V172 – contactou associação ou organização..................................P18. B 

V173 – contactou funcionário do Estado a nível  

nacional, regional ou local................................................................P18. C 

V174 – colaborou com algum partido político.................................P18. D 

V175 – colaborou com movimento de intervenção  

política que não um partido...............................................................P18. E 

V176 – colaborou com outra associação ou organização.................P18. F 

V177 – colaborou com acção de propaganda política......................P18. G 
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V178 – assinou uma petição.............................................................P18. H 

V179 – participou numa manifestação política..................................P18. I 

V180 – participou em greve...............................................................P18. J 

V181 – boicotou produto..................................................................P18. K 

V182 – comprou deliberadamente produto por razões  

polítcas, éticas ou ambientais...........................................................P18. L 

V183 – angariou fundos...................................................................P18. M 

V184 – contactou ou apareceu nos meios  

de comunicação social......................................................................P18. N 

V185 – participou em actividades de protesto ilegal........................P18. O 

V186 – participou num encontro político ou comício......................P18. P 

V187 – outra actividade....................................................................P18. Q 

 

 

2.2. Participação eleitoral 

Indicador: Acção de participação eleitoral 

V188 - votou nas últimas eleições da A.R ...........................................P19 

 

Indicador: Sentido de voto 

V189 - em que partido votou nas últimas eleições A.R. ......................P20 

Bloco de Esquerda.................................1 

CDS-PP...................................………..2 

PCP/CDU................................………..3 

PS..............................................……....4 

PSD.......................................................5 

Outro......................................................6 

Voto branco ou nulo...............................7 

Não aplicável/filtro...............................-1 

Não sabe................................................-3 

Não responde........................................-4 
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2.3. Formas de participação em partidos políticos 

 

Posições:  

Sim..............................................................1 

Não.............................................................2 

Não aplicável/filtro....................................-1 

 

Indicadores: diferentes formas de participação     

 

V57 - partidos políticos, donativos..................................................P5H. C  

V58 - partidos políticos, trabalho....................................................P5H. D  

(estes indicadores repetem-se no ponto 1 participação associativa formal, parte II) 

 

2.4. Razões da não participação política 

Posições:  

Sim..............................................................1 

Não.............................................................2 

Não aplicável/filtro....................................-1 

 

 Indicadores: Abstenção como forma de protesto 
V190 – Já alguma vez se absteve de participar em eleições como forma de 
protesto.........................................................................................................P.21 
 
 

Escala:  

Totalmente de acordo..............................................................4 

De acordo................................................................................3 

Em desacordo..........................................................................2 

Totalmente em desacordo........................................................1 

Não sabe.................................................................................-3 

Não responde..........................................................................-4 

 
Indicadores: 
V193 – As pessoas participam pouco porque o que é importante para elas tem 
pouco a ver com a política...........................................................................P23.A. 
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V194 – As pessoas participam pouco na política porque existe um grande 
afastamento entre os deputados e os cidadãos.............................................P23.B. 
V195 – As pessoas participam pouco na política porque os grandes partidos têm 
propostas muito semelhantes........................................................................P23.C. 
V196 – As pessoas participam pouco na política porque os partidos quando vão 
para o poder não cumprem as promessas eleitorais.....................................P23.D. 
 
 

2.5. Distância ao poder 

2.5.1. Possibilidade de participação do próprio 

Escala: 0 – muito menos/10 – muito mais 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

V191 – As pessoas como o próprio têm mais ou menos possibilidades do que as 
outras de manifestarem as suas opiniões aos políticos................................P22.A. 
V192 – As pessoas como o próprio tem mais ou menos possibilidades do que as 
outras de fazerem com que os políticos tenham em conta as suas 
opiniões.........................................................................................................P22.B. 
 

 
2.6. Participação política feminina 

 

Escala: 

Totalmente de acordo..................................4 

De acordo....................................................3 

Em desacordo..............................................2 

Totalmente em desacordo...........................1 

Não sabe....................................................-3 

Não responde............................................-4 

 

Indicador:  

V197 - Acordo ou desacordo com o estabelecimento de quotas por sexo 

nas listas de candidaturas ...............................................................P.24 
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2.7. Interesse e importância conferida à política 

 

2.7.1. Grau de interesse pela política 

 

Indicadores subjectivos:  

 

Escala: 

Muito interessado............................................4 

Relativamente interessado...............................3 

Pouco interessado............................................2 

Nada interessado.............................................1 

Não sabe.........................................................-3 

Não responde.................................................-4 

 

V198 - grau de interesse pela política ..................................................P25 

 

Escala: 

Muito interessado............................................4 

Relativamente interessado...............................3 

Pouco interessado............................................2 

Nada interessado.............................................1 

Não sabe.........................................................-3 

Não responde.................................................-4 

 

Indicadores: grau de interesse pelos diferentes campos políticos 

 

  V199 – Política Local.......................................................................P26. A 

 V200 – Política Nacional..................................................................P26. B 

  V201 – Política Europeia..................................................................P26. C 

 V202 – Política Internacional...........................................................P26. D 
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Indicadores objectivos do interesse pela política:  

Indicador: frequência com que discute assuntos políticos quando está com 

diferentes círculos sociais  

 

Escala: 

Muitas vezes................................................4 

Algumas vezes.............................................3 

Raramente....................................................2 

Nunca ..........................................................1 

Não sabe.....................................................-3 

Não responde.............................................-4 

 

 Indicadores:  

 V203 – Amigos............................................................................P27. A 

  V204– Família..............................................................................P27.B 

  V205– Colegas trabalho/colegas de estudo..................................P27.C 

  

 

Indicador: tempo despendido com assuntos políticos nos media  

 

Escala: 

Todos os dias...............................................................5 

Várias vezes por semana.............................................4 

-1 a 2 vezes por semana..............................................3 

Menos vezes................................................................2 

Nunca...........................................................................1 

Não sabe.....................................................................-3 

Não responde..............................................................-4 

 

V206 – lê notícias e acompanha os debates sobre política nos 

jornais...............................................................................................P28. A 

V207 – vê  notícias e acompanha os debates na tv..........................P28. B 
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V208 –  consulta e faz pesquisas e acompanha os debates sobre política 

na Internet......................................................................................P28. C 

 

2.7.2. Importância da política na vida 

 

Escala: 0 – Nada importante/10 – Muito importante 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

  

Indicador: 

V10 - importância que a política assume na vida ...............................P2 D 
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Parte V - Atitudes face ao regime político, as instituições e os 
agentes políticos 
 
 

1. Atitudes face ao regime 

1.1. Satisfação com o funcionamento da democracia 

 

Escala: 

Muito satisfeito.....................................1 

Relativamente satisfeito........................2 

Pouco satisfeito.....................................3 

Nada satisfeito.......................................4 

Não sabe...............................................-3 

Não responde.......................................-4 

 

Indicador:   

V209 - grau de satisfação com a democracia .......................................P29 

 

1.2. Atitudes face ao funcionamento do sistema democrático 

 
Escala: 

Totalmente de acordo..................................4 

De acordo....................................................3 

Em desacordo..............................................2 

Totalmente em desacordo...........................1 

Não sabe....................................................-3 

Não responde............................................-4 

 
 
  Indicadores: 
  V210 – Em democracia o sistema económico funciona mal............P30.A. 

V211 – As democracias são muito indecisas e perde-se muito tempo em 
discussões sem importância..............................................................P30.B. 
V212 – As democracias não são boas a manter a ordem..................P30.C. 
V213 – As democracias podem ter problemas mas são melhores que 
qualquer outra forma de regime........................................................P.30.D 
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1.3.Atitudes face a formas de governação 

 

Escala: 

Muito boa..........................................4 

Boa....................................................3 

Má.....................................................2 

Muito má...........................................1 

Não sabe...........................................-3 

Não responde....................................-4 

   
  Indicadores:  
 

Liderança Autoritária 

V263 – ter um líder forte que não tenha de se preocupar com o 
parlamento nem com eleições.........................................................P47.A. 
 
Tecnocracia 

V264 – serem especialistas, e não governo, a tomarem as decisões de 
acordo com o que eles pensam ser melhor para o país...................P47.B 
 
Sistema político democrático 

V265 – ter um sistema político democrático...................................P47.C 
 
Participação directa 

V266 – realizar referendos regularmente para auscultar a vontade das 
populações.......................................................................................P47.D. 
 
 

2. Atitudes face às instituições políticas 

2.1. Confiança nas instituições políticas 

 
Escala: 0- Não confio nada/ 10 – Confio totalmente 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Indicadores: grau de confiança nas diferentes instituições 

 

V214 – Câmara Municipal...............................................................P31. A 

V215 – Governo...............................................................................P31. B 

V216 – Partidos políticos.................................................................P31. C 
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V217 – Assembleia da República.....................................................P31. D 

V218 – Tribunais..............................................................................P31. E 

V219 – Administração Pública.........................................................P31. F 

V220 – União Europeia.....................................................................P31.G 

V221 – ONU...............……..............................................................P31. H 

 

2.2.Sentimentos face às instituições, organizações e associações 

 

Escala: 0- Grande antipatia/ 10 – grande simpatia 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

 
  Indicadores: grau de antipatia/simpatia pelas diferentes instituições 
 
  V222 – sindicatos...........................................................................P32.A. 
  V223 – grandes empresas..............................................................P.32.B. 
  V224 – igreja.................................................................................P.32.C. 
  V225 – movimentos de defesa dos direitos dos imigrantes..........P.32.D. 
  V226 – movimentos de defesa dos direitos das mulheres.............P32.E. 
  V227 – movimentos de defesa dos direitos dos homossexuais.....P.32.F 
  V228 – as forças armadas e a polícia.............................................P.32.G 
  V229 – movimentos que lutam pela liberalização do aborto.........P.32.H 
 
 
 
2.3. Impacto das decisões políticas tomadas pelas várias instituições 

 

Escala: 

Impacto grande................................................4 

Impacto médio.................................................3 

Impacto pequeno.............................................2 

Nenhum impacto.............................................1 

Não sabe........................................................-3 

Não responde................................................-4 

 

Indicadores: grau de impacto das decisões políticas 
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 V230 – Junta de Freguesia................................................................P33. A 

  V231 – Câmara Municipal................................................................P33. B 

 V232 – Governo............................………......…..…........................P33. C 

  V233 – Comissão Europeia..............................................................P33. D 

 
2.4. Reforma do poder local 

 

2.4.1. Reforço da descentralização   

 
Escala: 

Totalmente de acordo..................................4 

De acordo....................................................3 

Em desacordo..............................................2 

Totalmente em desacordo...........................1 

Não sabe....................................................-3 

Não responde............................................-4 

 
 Indicador: 

V234 – Grau de acordo ou desacordo com o aumento poder 

autárquico..............................................................................................P34 

 

 
2.5. Atitudes face aos partidos políticos e sua democratização 

 

2.5.1. Crenças sobre o papel dos partidos políticos no funcionamento da 

democracia 

Escala: 

Totalmente de acordo..................................4 

De acordo....................................................3 

Em desacordo..............................................2 

Totalmente em desacordo...........................1 

Não sabe....................................................-3 

Não responde............................................-4 
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 Indicadores: 

V235 – Os partidos só servem para dividir as pessoas..............................P.35.A. 

V236 - Os partidos dizem uma coisa quando são oposição e outra quando estão 

no governo.................................................................................................P.35.B. 

V237 - É graças aos partidos que as pessoas podem participar na vida política do 

país.............................................................................................................P.35.C. 

V238 - Sem partidos não pode haver democracia no país.........................P.35.D. 

 

2.5.2. Atitudes face à participação partidária 

 
Escala: 

Muito Importante.........................................4 

Importante....................................................3 

Pouco Importante.........................................2 

Nada Importante...........................................1 

Não sabe......................................................-3 

Não responde..............................................-4 

 
 
 Eleição directa do líder 

 
 Indicador: 
 
 V239 - Eleger directamente o líder do partido.......................................P.36.A. 

 

 Partipação na escolha das orientações político-programáticas 

 

 Indicador: 

 V240 - Participar na escolha das grandes orientações políticas  

do partido...............................................................................................P.36.B. 

 

Participação na escolha dos candidatos a deputados 

 

Indicador: 

V241 - Participar na escolha dos candidatos a deputados......................P36.C. 
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Participação nas decisões do partido em questões de relevância 

 

Indicador: 

V242 - Participar nas decisões do partido em questões de grande relevância  

para o país (intervenções militares, tratados internacionais)..................P36.D. 

 

2.5.3. Predisposição para participar em partidos políticos 

 

Posições: 1 – Sim; 2 – Não; 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Eleição directa do líder 

 
 Indicador: 
 
 V243 - Eleger directamente o líder do partido.......................................P.37.A. 

 

 Partipação na escolha das orientações político-programáticas 

 

 Indicador: 

 V244 - Participar na escolha das grandes orientações políticas  

do partido...............................................................................................P.37.B. 

 

Participação na escolha dos candidatos a deputados 

 

Indicador: 

V245 - Participar na escolha dos candidatos a deputados......................P37.C. 

 

Participação nas decisões do partido em questões de relevância 

 

Indicador: 

V246 - Participar nas decisões do partido em questões de grande relevância  

para o país (intervenções militares, tratados internacionais)..................P37.D. 
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2.5.4. Abertura aos cidadãos 

 

Posições: 1 – Primeira mais importante;  

2 – Segunda mais importante; 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

 Consultas regulares 

 

 Indicador: 
V247 - Os partidos políticos deveriam consultar regularmente as pessoas para 
saber o que elas pensam...........................................................................P.38.A. 
 
Renovação dos cargos de direcção 

 
Indicador: 
V248 - Os partidos políticos deveriam incentivar a renovação de pessoas nos 
seus cargos dirigentes...............................................................................P.38.B. 
 
Menor concentração de poder no líder 

 

Indicador: 
V249 - Os partidos políticos deveriam concentrar menos poder no líder do 
partido....................................................................................................P.38.C. 

 
 
2.5.5. Representação política 

 

 Escala: 0- É sempre aceitável a existência de divergências entre a 

actuação dos partidos e o que pensam os eleitores / 10 – Não é nunca aceitável a 

existência de divergências entre a actuação dos partidos e o que pensam os eleitores 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

 
Indicador: 
V250  - Grau de aceitação da discordância entre apoiantes e respectivos partidos 
políticos......................................................................................................P.39 
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Parte VI – Representação política e deliberação democrática 
 

1. Representação política 

1.1. Abertura do sistema eleitoral 

 

Escala:  

Totalmente de acordo..................................4 

De acordo....................................................3 

Em desacordo..............................................2 

Totalmente em desacordo............................1 

Não sabe.....................................................-3 

Não responde.............................................-4 

 

Indicador: abertura aos cidadãos independentes 

 

V251 – nível de concordância com apresentação de candidaturas por 

grupos de cidadãos independentes à A. R.............................................P40 

 

2. Deliberação democrática 

 

2.1. Dimensões prévias da deliberação democrática 

 

2.1.1.  Aceitação da pluralidade de interventores no debate 

 

Indicadores: Tolerância face à participação de outros  

na vida colectiva............................................................................P15.1 

V146 - fundamentalistas cristãos 

V147 - fundamentalistas islâmicos 

V148- pessoas extrema esquerda 

V149 - imigrantes 

V150 - homossexuais 

V151 - pessoas com registo criminal 
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V152 - racistas 

V153 - pessoas de etnia diferente 

V154 - pessoas de extrema direita 

V155 - portadores de sida 

V156 - toxicodependentes 

V157 - nenhum destes grupos 

 

2.1.2. Disposição para participar em debates 

 

Indicador: frequência com que discute assuntos políticos quando está com 

diferentes círculos sociais  

 

Escala: 

Muitas vezes................................................4 

Algumas vezes.............................................3 

Raramente....................................................2 

Nunca ..........................................................1 

Não sabe.....................................................-3 

Não responde.............................................-4 

 

 Indicadores:  

 V203 – Amigos............................................................................P27. A 

  V204– Família.............................................................................P27. B 

  V205– Colegas trabalho/colegas estudo......................................P27. C 

  

 

2.1.3. Disposição para persuadir os outros em matérias políticas 

 

Escala: 

Muitas vezes................................................4 

Algumas vezes.............................................3 

Raramente....................................................2 

Nunca ..........................................................1 
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Não sabe.....................................................-3 

Não responde.............................................-4 

 

 

Indicadores: 

V252 – frequência com que tenta persuadir os outros nas matérias 

políticas.................................................................................................P41 

 

2.2. Dimensões intrínsecas ao processo de deliberação democrática 

2.2.1. Valorização da deliberação institucional (valorização do debate e 

participação nas instituições) 

 

Escala: 

Totalmente de acordo..................................4 

De acordo....................................................3 

Em desacordo..............................................2 

Totalmente em desacordo...........................1 

Não sabe....................................................-3 

Não responde............................................-4 

 

Indicadores: 

V257 - Ouvir em todas as situações os cidadãos ou associações pode 

levar os políticos a não fazerem reformas nenhumas................P45.A 

V258 - A informação fornecida pelos cidadãos ou associações é 

indispensável no processo de decisão política...........................P45.B 

V259 - Os debates televisivos contribuem para um melhor 

esclarecimento dos cidadãos......................................................P45.C 

V260 - Nas decisões sobre políticas locais as associações envolvidas 

devem ser ouvidas......................................................................P45.D 

V261 - Os debates na Assembleia da República contribuem para 

esclarecer os cidadãos.................................................................P45.E 
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2.2.2. Regras do debate democrático 

 

Escala: 

Muitas vezes................................................4 

Algumas vezes.............................................3 

Poucas vezes................................................2 

Nenhumas vezes..........................................1 

Não discute assuntos políticos ....................5 

Não sabe.....................................................-3 

Não responde.............................................-4 

 

Indicadores: 

V253 –. frequência com que muda de opinião após ouvir os outros em 

debate................................................................................................P42 

Posições: 

Muito frequentemente, acontece mudar de opinião depois de ouvir os outros 

intervenientes no debate...............................................3 

Em alguns casos, mudei de opinião depois de ouvir os outros intervenientes no 

debate...........................................................................2 

Em geral, esses debates não contribuíram para eu mudar de 

opinião.........................................................................1 

Não assiste a debates políticos na tv....................5 

Não sabe.....................................................-3 

Não responde.............................................-4 

 

Indicadores: 

V262 –. frequência com que muda de opinião após assistir a debates na 

televisão................................................................................................P46 
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2.2.3. �ormas que regulam a deliberação democrática 

 

Escala: 0- No debate democrático cada um pode interromper o outro para que 

haja vivacidade na discussão / 10 – No debate democrático devo ouvir o outro sem 

interrupções, tomar em consideração o que foi dito e só depois me pronunciar 

-3 Não sabe, -4 Não responde 

 

Indicadores:  
V254 - respeitar as regras de intervenção........................................... P.43 
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Parte VIII - Caracterização social (demográfica, económica e 
cultural) dos respondentes 

 

1. Caracterização residencial 

 

 V267 – local de residência 

   

  Cidade com mais de 50.000 habitantes....................1 

  Cidade com menos de 50.000 habitantes.................2 

  Aldeia com menos de 5.000 habitantes....................3 

  Aldeia com menos de 500 habitantes.......................4 

  Área rural..................................................................5 

 V268 – Distrito 

 V269 – Concelho 

 

2. Sexo 

 

V270 – sexo ..................................................................................................C.S.1 

 

3. Idade 

 

V274  - ano de nascimento ...............................................................................C.S15 

 

4. Estado civil  

 

V273 - Estado civil .............................................................................................C.S.4 

Casado................................................1 

União de facto....................................2 

Solteiro...............................................3 

Divorciado..........................................4 

Viúvo..................................................5  

Não aplicável/filtro............................-1 

Não responde....................................-4 
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5. Agregado Familiar 

V271- número de pessoas que compõem o agregado 

familiar...........................................................................................................C.S.2 

 

V272 – número de menores a viver com o próprio .......................................C.S.3 

 

6. Nacionalidade 

V275 – é um cidadão português? ..................................................................C.S.6 

7. Escolaridade 

 

V279 - grau de escolaridade mais elevado ....................................................C.S.9 

Não tem qualquer grau de ensino completo.........1 

1º ciclo (4ª classe)................................................2 

2º ciclo (5º e 6º ano)....................……………….3 

3º ciclo (9º ano)....................................................4 

Ensino secundário (12º ano)................................5 

Ensino superior...................................................6 

Não responde.....................................................-4 

 

V280 - anos de escolaridade completa ........................................................C.S.10 

 

8. Caracterização sócio-profissional do próprio 

 

V281 - situação na profissão........................................................................C.S.11 

Trabalhador a tempo inteiro..........................................1 

Trabalhador em part-time.............................................2 

Trabalhador, com licença para estudar.........................3 

Trabalhador com licença para cuidar de familiares......4 

Temporariamente desempregado..................................5 

Trabalhador mas não trabalha actualmente  

por outras razões...........................................................6 

Desempregado por longo período.................................7 
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Pensão de invalidez.......................................................8 

Reformado,pensionista e Pré-reforma..........................9 

Estudante não universitário...........................................10 

Estudante universitário.................................................11 

Dona de casa.................................................................12 

Sem emprego remunerado por outras razões...............13 

Não responde................................................................-4 

 

V282 - profissão .........................................................................................C.S.12 

 

V283 - categoria ocupacional ......................................................................C.S.13 

Empregado.................................................................1 

Empregado com função de supervisão/chefia...........2 

Empregado com função de gestão.............................3 

Empresário/trabalhador por conta própria................4 

Não responde...........................................................-4 

 

V284  - sector de actividade ........................................................................C.S.14 

Empresa privada..............................................................1 

Administração local ou empresa pública municipal.......2 

Administração regional...................................................3 

Administração central ou empresa pública nacional.......4 

Não aplicável/filtro.........................................................-1 

Não sabe.........................................................................-3 

Não responde.................................................................-4 

 

 

9. Rendimentos 

V285  - escalão de rendimentos do agregado familiar ................................C.S.15 

Menos de 77 contos (aprox. 0 a 385 euros SMN........................1 

60 a 150 contos (aprox. 301 a 750 Euros)...................................2  

151 a 300 contos (aprox. 751 a 1500 Euros)...............................3 

301  a 500 contos (aprox. 1501 a 2500 Euros)............................4 
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Mais de 500 contos (aprox. 2500 Euros).....................................5 

Não sabe.....................................................................................-3 

Não responde..............................................................................-4 

 

10. Religião 

 

V276 - crença religiosa ..................................................................................C.S.7 

Protestante........................................1 

Católico............................................2 

Ortodoxo..........................................3 

Judeu................................................4 

Islâmico............................................5 

Ateu, agnóstico................................7 

Outra................................................6 

Não sabe..........................................-3 

Não responde..................................-4 

V277 -  outra crença religiosa .......................................................................C.S.7 

 

V278 – participa em cerimónias religiosas .....................................................S 24  

Várias vezes por Semana.....................7 

Uma vez por Semana ..........................6 

Pelo menos uma vez por Mês.............5 

Várias vezes por Ano..........................4 

Uma vez por Ano................................3 

Menos que uma vez por Ano ..............2 

Nunca .................................................1 

Não sabe..........................................-3 

Não responde..................................-4 


