
 

 

 
O presente inquérito enquadra-se no projecto desenvolvido pelo CIES –IUL, do ISCTE-IUL, 

«Eleições, liderança e responsabilização: a representação política em Portugal, uma perspectiva 

longitudinal e comparativa», que visa o estudo da representação política e parlamentar em Portugal. É 

de salientar ainda, a inserção do projecto em três redes internacionais de pesquisa, o Comparative 

Candidate Survey (CCS: ver http://www.comparativecandidates.org/), o PARTIREP (ver 

http://www.partirep.eu/index.php?page=project&page2=survey&id=2) e o Parliamentary 

Representation at National and European Levels (PARENEL: ver 

http://www.legipar.sciencespobordeaux.fr/PDF/PARENEL_EN.pdf), permitindo assim uma análise 

exaustiva e comparativa da função de representação política em diferentes países. Para mais 

informações consulte os websites referidos, contacte a assistente de investigação deste estudo em 

Portugal (Mestre Inês Lima: simoes.lima@gmail.com), ou, se for caso disso, o coordenador principal 

(Professor André Freire: andre.freire@iscte.pt). Em breve o nosso projecto terá também um website 

próprio.  

Além disso, este inquérito replica, com algumas variações, inquéritos semelhantes feitos em 

2008 (a deputados e eleitores) e a candidatos às legislativas de 2009 (feito em 2010), e que serão 

portanto repetidos aos mesmos públicos alvo em 2012, após os efeitos da crise económico-financeira. 

Tal permitirá, portanto, um estudo longitudinal destas matérias e dos efeitos da crise sobre as 

mesmas.  

O projecto tem o patrocínio institucional da Assembleia da República e de várias outras 

entidades (Fundação para a Ciência e Tecnologia, Direcção Geral da Administração Interna – 

Ministério da Administração Interna, Comissão Nacional de Eleições). Institucionalmente, os diversos 

partidos que concorreram às últimas eleições legislativas foram informados de que este inquérito iria 

ter lugar no primeiro semestre de 2012, e foi-lhes pedida toda a colaboração possível, a que eles 

anuíram.  

Agradecendo, desde já, a sua colaboração, informa-se que o tratamento dos dados será feito 

respeitando em absoluto o anonimato das respostas, as quais serão apenas alvo de um tratamento 

estatístico global.  
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                                                                Número do questionário:  

 

 

A: Entrada na Política e Exercício da Actividade Política 

 
 
PAR_A1. Quando se filiou a primeira vez num partido político: 

 
Ano  ______________  

 

   (999) Nunca pertenci a um partido político 

 

   (99) Não responde  

   

PAR_A2. Antes do seu primeiro mandato enquanto deputado(a), pertenceu e, em caso afirmativo, com que grau 
de responsabilidade, a alguma ou algumas das seguintes organizações:  

 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 1)  

 
 

 
Posição de 
liderança 

Apenas membro Não 
Não 

Responde 

PAR_A2.1 A um sindicato.  3  2  1  (99) 

PAR_A2.2 
A uma organização profissional.(ordens 
profissionais, outras organizações 
cientifico-profissionais)  

3  2  1  (99) 

PAR_A2.3 A um partido político. 3  2  1  (99) 

PAR2_A2.4 Uma associação desportiva. 3  2  1  (99) 

PAR2_A2.5 Uma associação cultural. 3  2  1  (99) 

PAR2_A2.6 
Uma associação caritativa/de 
solidariedade social. 

3  2  1  (99) 

CS_A2.7 
Uma organização patronal (por exemplo, 
CIP, CAP, CCP, etc.) 

3  2  1  (99) 

 
 
CS_A3.  E atualmente, pertence e, em caso afirmativo, com que grau de responsabilidade, a alguma ou algumas 

das seguintes organizações:  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 1)  

 
 

 
Posição de 
liderança 

Apenas membro Não 
Não 

Responde 

PAR_A3.1 A um sindicato.  3  2  1  (99) 

PAR_A3.2 
A uma organização profissional.(ordens 
profissionais, outras organizações 
cientifico-profissionais)  

3  2  1  (99) 

PAR_A3.3 A um partido político. 3  2  1  (99) 

PAR2_A3.4 Uma associação desportiva. 3  2  1  (99) 

PAR2_A3.5 Uma associação cultural. 3  2  1  (99) 

PAR2_A3.6 
Uma associação caritativa/de 
solidariedade social. 

3  2  1  (99) 

CS_A3.7 
Uma organização patronal (por exemplo, 
CIP, CAP, CCP, etc.) 

3  2  1  (99) 

 
 
PAR_A4. Qual ou quais das seguintes razões mais contribuíram para que se tornasse deputado(a)?  
 
(LER OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA OU MAIS RESPOSTA(S). ESPECIFICAR OUTRO - MOSTRAR CARTÃO 2) 
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PAR_A4.1 Devido a circunstâncias políticas favoráveis  1  

PAR_A4.2 Porque lhe foi proposto  2  

PAR_A4.3 Porque é uma tradição familiar 3  

PAR_A4.4 Porque a política é um apelo muito forte para si 4  

PAR_A4.5 Porque quis mudar de carreira 5  

PAR_A4.6 Outra. Por favor especifique. Qual? __________________________ 6  

 
Não responde (99)  

 
 
CCS_A4.1. A que partido pertence? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA. ESPECIFICAR OUTRA SITUAÇÃO).  
 

BE CDS-PP PEV PCP PSD PS 
Outro 

partido * 
Nenhum *

(1)
 

Não 
Responde 

         

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (99) 

                                                                                                                                                                                      *(1) PASSAR À  

                                                                                                                                                         CCS_A6.1. 

 
CCS_A4.2. * Se respondeu outro partido, especifique por favor qual: 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
CCS_A5. Caso pertença a um partido, diga em que ano se filiou?  
                (código 0000 caso nunca se tenha filiado a nenhum partido) 

 

 

CCS_A6.1. Já pertenceu a outro(s) partido(s)? 

 

   Não  (1)         PASSAR À CCS_A7
 

   Sim  (2)                   

                     

 

CCS_A6.2.1. A que partido(s)?  

 
(REGISTAR UMA RESPOSTA. ESPECIFICAR OUTRA SITUAÇÃO).  
 

BE CDS-PP PEV PCP PSD PS Outro(s) * Não Responde 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (99) 

 

 
CCS_A6.2.2. * Se respondeu outro(s), especifique por favor qual: 
 

 
 

CCS_A7. Em que eleições se apresentou como candidato ao parlamento nacional, e em qual ou quais dessa(s)  

eleições foi eleito?  

 
(REGISTAR RESPOSTA POR ANO - MOSTRAR CARTÃO 3) 
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 Eleições 
CCS_A7.1. 
Candidato 

CCS_A7.2. 
Eleito 

Não 
Responde 

CCS_A7.1 1975   (99) 

CCS_A7.2 1976   (99) 

CCS_A7.3 1979   (99) 

CCS_A7.4 1980   (99) 

CCS_A7.5 1983   (99) 

CCS_A7.6 1985   (99) 

CCS_A7.7 1987   (99) 

CCS_A7.8 1991   (99) 

CCS_A7.9 1995   (99) 

CCS_A7.10 1999   (99) 

CCS_A7.11 2002   (99) 

CCS_A7.12 2005   (99) 

CCS_A7.13 2009   (99) 

CCS_A7.14 2011   (99) 

 

CCS_A8. Indique, por favor, durante quantos anos ocupou cada um dos seguintes cargos partidários:  

 

(LER OPÇÕES UMA A UMA, SENDO QUE ADMITE MAIS QUE UMA RESPOSTA. REGISTAR ANOS PARA CADA CARGO OCUPADO)  

 

  
 

Não 
Responde 

CCS_A8.1 Cargo partidário ao nível local ____ anos 
 

(99) 

CCS_A8.2 Cargo partidário ao nível distrital ____ anos 
 

(99) 

CCS_A8.3 Cargo partidário ao nível regional ____ anos 
 

(99) 

CCS_A8.4 Cargo partidário ao nível nacional ____ anos 
 

(99) 

 

(código 0 caso nunca tenha ocupado o cargo partidário) 

 

CCS_A9. Indique, por favor, durante quantos anos ocupou cada um dos seguintes cargos políticos: 

(LER OPÇÕES UMA A UMA, SENDO QUE ADMITE MAIS QUE UMA RESPOSTA. REGISTAR ANOS PARA CADA UM DOS  

CARGOS) 

 

   

 
Não 

Responde 

CCS_A9.1 Presidente da Câmara Municipal ___      anos 
 

(99) 

CCS_A9.2 
Membro de um executivo autárquico (excepto Presidente da 
Câmara Municipal) 

___      anos 
 

(99) 

CCS_A9.3 Membro de um governo regional ___      anos 
 

(99) 

CCS_A9.4.1 Membro de um governo nacional: ministro ___      anos 
 

(99) 

CCS_A9.4.2 Membro de um governo nacional: secretário de estado ___      anos 
 

(99) 

CCS_A9.5 Membro de uma assembleia municipal ou freguesia ___      anos (99) 

CCS_A9.6 Membro de uma assembleia regional ___      anos (99) 

CCS_A9.7 Membro do Parlamento Nacional ___      anos (99) 

CCS_A9.8 Membro do Parlamento Europeu ___      anos (99) 

(código 0 caso nunca tenha ocupado o cargo político) 
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CCS_A10. Mora no seu círculo eleitoral?  
 

   Não  (1)   
 

   Sim  (2)                   
                     

 

CCS_A10.1. Há quantos anos reside nesse círculo? __________________________________(anos) 

 
AES_A 10.2. Se não, alguma vez morou? __________________________________(anos) 
 
 
AES_A10.3. Nasceu no seu círculo eleitoral?  
 

   Não  (1)   
 

   Sim  (2)                   
 
 

 

B: Eleição dos Deputados 

 
 
PAR_B11. Na sua opinião, em que medida as seguintes qualidades favoreceram a sua eleição?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 4) 
 
 

 
 

 

C: Selecção dos Candidatos 

 
 
PAR_C12. Enquanto deputado(a), qual o seu grau de concordância ou discordância com cada um dos seguintes 

atributos na selecção de candidatos para as eleições legislativas?   
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 5) 
 

 Totalmente em  
desacordo 

Em 
desacordo 

De acordo 
Totalmente de 

acordo 
Não 

responde 

PAR_C12.1 Sexo 1  2  3  4  (99) 

PAR_C12.2 Idade 1  2  3  4  (99) 

PAR_C12.3 Orientação sexual 1  2  3  4  (99) 

PAR_C12.4 Origem étnica 1  2  3  4  (99) 

 

 

D: Nível de controlo sobre a função/Independência em relação à função 

 
 
PAR_D13. Durante o seu mandato, qual o seu grau de satisfação em cada uma das seguintes situações:  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 6) 
 

 Nada 
importante 

Pouco 
importante 

Importante 
Muito 

importante 
Não 

responde 
PAR_B11.1 As suas qualidades pessoais. 1  2  3  4  (99) 
PAR_B11.2 O seu reconhecimento. 1  2  3  4  (99) 
PAR_B11.3 Experiência do partido político. 1  2  3  4  (99) 
PAR_B11.4 As suas habilitações académicas. 1  2  3  4  (99) 
PAR2_B11.5 A sua «cor política». 1  2  3  4  (99) 
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Muita 
insatisfação 

Alguma 
insatisfação 

Nem 
insatisfação, 

nem satisfação 

Alguma 
satisfação 

Muita 
satisfação  

Não 
responde 

PAR_D13.1 
 Quando trabalhou em Lisboa/ 
no Parlamento 

1  2  3  4  5  (99) 

PAR_D13.2 
Quando trabalhou no seu círculo 
eleitoral 

1  2  3  4  5  (99) 

 

 

PAR_D14. Como classifica o seu grau de autonomia em relação a:  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 7)  

 
 Nenhuma 

autonomia 
 

 Total 
autonomia 

Não 
responde 

PAR_D14.1  
Funcionamento da Assembleia/ 
Grupo Parlamentar  

1  2  3  4  5  (99) 

PAR_D14.2  Partido Político 1  2  3  4  5  (99) 

PAR_D14.3  Eleitores 1  2  3  4  5  (99) 

PAR_D14.4  Governo (maioria dos deputados) 1  2  3  4  5  (99) 

 
 
PAR2_D15.  Nesta escala, em que 1 representa nenhuma satisfação e 5 grande satisfação, onde posicionaria o 
grau de satisfação que sente ao exercer o seu mandato parlamentar? Por favor, indique onde se posiciona numa 
escala de 1 – nenhuma satisfação a 5 – grande satisfação. 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 8) 

 
 

Nenhuma 
satisfação 

   Grande satisfação Não responde 

      

(1) (2) (3) (4) (5) (99) 

 
 

E: Envolvimento na Função 

 
 
 
PAR2_E16. Em média, quanto tempo por semana deve um deputado dedicar à Assembleia da República para 
cumprir o seu mandato de forma satisfatória? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 9) 

 
 

Meio dia 1  

Um dia 2  

Um dia e meio 3  

Dois dias 4  

Dois dias e meio 5  

Três dias 6  

Quatro dias 7  

Cinco dias 8  

Não responde 99  
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F: Opinião em Relação à Função 

 
 

PAR_F17. Para cada uma das seguintes afirmações diga-nos, por favor, o seu grau de concordância ou de 
discordância. 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 10) 
 
 
 
 Discordo 

totalmente 
Discordo 

Nem concordo 
Nem discordo  

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não responde 

PAR_F17.1 
Um(a) deputado(a) 
representa sobretudo o  
seu distrito/região. 

1  2  3  4  5  (99) 

PAR_F17.2 
Um(a) deputado(a) 
representa sobretudo os 
seus eleitores. 

1  2  3  4  5  (99) 

PAR_F17.3  
Um(a) deputado(a) 
representa sobretudo a 
população em geral. 

1  2  3  4  5  (99) 

PAR_F17.4 
Um(a) deputado(a) 
representa sobretudo o 
seu partido. 

1  2  3  4  5  (99) 

 
 
PAR_F18. Por favor classifique a influência que tem sobre: (Por favor indique onde se posiciona numa escala de 
1 – Nenhuma influência a 5 – Influência muito forte). 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 11) 
 
         

 Nenhuma 
influência 

 
Influência 
muito forte 

Não 
responde 

PAR_F18.1  A feitura das leis 1  2  3  4  5  (99) 

PAR_F18.2  
O seu grupo político/ 
parlamentar 

1  2  3  4  5  (99) 

PAR_F18.3 As propostas de lei do governo 1  2  3  4  5  (99) 
PAR_F18.4 As comissões a que pertence 1  2  3  4  5  (99) 

 
 
PAR2_F19. Por favor indique a utilidade dos seguintes instrumentos e procedimentos parlamentares: (Por favor, 
indique onde se posiciona numa escala de 1 – Inútil a 5 – Extremamente útil). 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 12) 
 

 

 Inútil  
Extremamente 

útil 
Não 

responde 

PAR2_F19.1  As questões orais 1  2  3  4  5  (99) 

PAR2_F19.2  As questões escritas 1  2  3  4  5  (99) 
PAR2_F19.3 As alterações 1  2  3  4  5  (99) 
PAR2_F19.4  As propostas de Lei 1  2  3  4  5  (99) 
PAR2_F19.5  As sessões plenárias 1  2  3  4  5  (99) 
PAR2_F19.6 As comissões de trabalho 1  2  3  4  5  (99) 

PAR2_F19.7 
O trabalho realizado no seu 
grupo parlamentar. 

1  2  3  4  5  (99) 

 
PAR2_F20. Imagine que uma grande empresa ou uma associação pretende alterar um projecto de lei em análise 
na Assembleia da República mas encontra resistências? A quem é que se deve dirigir a empresa ou a 
associação em primeiro lugar para superar essas resistências? Por favor, indique três actores principais da lista 
seguinte: 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR AS TRÊS RESPOSTAS SELECCIONADAS -  MOSTRAR CARTÃO 13) 
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PAR2_F20.1 O Presidente da Assembleia da República 1  

PAR2_F20.2 Os Líderes dos Grupos parlamentares 2  

PAR2_F20.3 O Presidente da Comissão Parlamentar respectiva 3  

PAR2_F20.4 O (deputado) relator do projecto de lei 4  

PAR2_F20.5 Você 5  

PAR2_F20.6 Os Deputados membros da Comissão Parlamentar respectiva 6  

PAR2_F20.7 A administração do Parlamento 7  

PAR2_F20.8 O Presidente da República 8  

PAR2_F20.9 O Ministro responsável pela àrea à qual respeita o Projecto de Lei 9  

PAR2_F20.10 Ninguém 10  

 
Não responde 99  

 
 
PAR2_F21.1. Ao analisar um projecto de lei na Assembleia da República uma associação caritativa/de 
solidariedade social envia-lhe algumas alterações escritas que pretende ver defendidas. Qual é a sua atitude? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 
 

Poderia tomar essas alterações em consideração. 1  

Não tomaria essas alterações em consideração. 2  

Não responde 99  

 
 

PAR2_F21.2. Ao analisar um projecto de lei na Assembleia da República um grande grupo industrial português 
envia-lhe algumas alterações escritas que pretende ver defendidas. Qual é a sua atitude? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

 

Poderia tomar essas alterações em consideração. 1  

Não tomaria essas alterações em consideração. 2  

Não responde 99  

 
 
PAR2_F22. Das seis tarefas seguintes qual é, segundo a sua opinião, a mais importante para um deputado? E a 
segunda tarefa mais importante?  
 

(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR  A 1ª OPÇÃO NA PRIMEIRA COLUNA E A 2ª OPÇÃO NA SEGUNDA COLUNA – MOSTRAR 

CARTÃO 14) 

 

 

 

 1ª  
Tarefa mais 
importante 

2ª  
Tarefa mais 
importante 

Não 
responde 

PAR2_F22.1  Influenciar a Política Governamental. 1  2  (99) 

PAR2_F22.2  
Ajudar os eleitores nas suas relações com a 
Administração. 

1  2  (99) 

PAR2_F22.3 Participar nos trabalhos da Assembleia. 1  2  (99) 
PAR2_F22.4 Defender o seu círculo eleitoral na Assembleia. 1  2  (99) 
PAR2_F22.5 Resolver os problemas no seu círculo eleitoral. 1  2  (99) 
CS_F22.6 Fiscalizar a acção do governo. 1  2  (99) 
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PAR2_F23. O que é mais importante para si na sua actividade de deputado?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

 

O trabalho que desempenha no Parlamento. 1  

A função de intermediário entre os seus eleitores e a Administração. 2  

Ambas as actividades (mas não referir esta hipótese à partida, só registar se 
for espontaneamente referida pelo deputado). 

3  

Não responde 99  

 

 
PAR2_F24. Alguns deputados especializam-se num ou noutro domínio enquanto que outros discutem várias 
temas. Em qual destas posições se situa?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

 

Especializa-se num ou dois domínios. 1  

Procura abordar vários temas. 2  

Não responde 99  

 

G: Ideologia 

 
 
 
GCS_G25. Em política é usual falar-se da “esquerda” e da “direita”. Como é que se posicionaria nesta escala, em 

que 0 representa a posição mais à esquerda e 10 a posição mais à direita? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 15) 
   

Esquerda          Direita 
Não 
sabe 

            

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (98) 

 

GCS_G26. Utilizando a mesma escala, onde é que posicionaria o partido político a que pertence?  
 
(INDIQUE O PARTIDO. REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 15) 
 

 PARTIDO Esquerda          Direita 
Não  
sabe 

Partido:  
ver CCS-
A4.1    

 

            

  (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (98) 

 

 
CS_G27. Utilizando a mesma escala, em média onde é que posicionaria os eleitores do partido político a que 

pertence?  
 
(INDIQUE O PARTIDO. REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 15) 
 

 PARTIDO Esquerda          Direita 
Não  
sabe 

Partido:  
ver CCS-
A4.1    

 

            

 
 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (98) 
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PAR2_G28 (CS_G28). Utilizando a mesma escala, em média onde é que posicionaria os eleitores portugueses?  
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 15) 
 

Esquerda          Direita 
Não 
sabe 

            

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (98) 

 
 

CCS_G28.1 Pode, por favor, indicar o que entende, em matéria política, por “esquerda” e “direita”? 

“Esquerda” significa:  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

“Direita” significa: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

H: Auto-Avaliação Social 

 
 
PAR_H29. É muitas vezes referido o problema do distânciamento dos portugeses face à política, particularmente, 
em relação aos políticos. O papel dos eleitos é muitas das vezes questionada.  Nos diagramas abaixo 
representados, o primeiro degrau corresponde ao lugar mais baixo na sociedade enquanto o último degrau 
representa o lugar mais elevado na sociedade. 
  
(LER AS QUESTÕES E REGISTAR UMA RESPOSTA APENAS EM CADA -  MOSTRAR CARTÃO 16) 
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PAR_H29.1 –  
Por favor, coloque um círculo em torno do degrau onde posiciona 
os deputados 

 
PAR_H29.2 –  
Por favor, coloque um círculo em torno do degrau onde considera 
que os portugueses posicionam os deputados   

Lugar mais elevado 
10 X 
9 X� 

8 X�� 
7X ��� 

6 X���� 
5 X����� 

4 X������ 
3 X������� 

2 X�������� 
1X ��������� 

Lugar menos elevado 

Lugar mais elevado 
10 X 
9 X� 

8 X�� 
7X ��� 

6 X���� 
5 X����� 

4 X������ 
3 X������� 

2 X�������� 
1X ��������� 

Lugar menos elevado 

 

I: O Futuro e Avaliação  

 
 

PAR_I30. O que espera fazer no final do seu mandato?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 

 
 

 
Desejo permanecer deputado(a)                                                                    1  
 
Desejo continuar a minha carreira política noutra posição                              2                                 

 
Desejo abandonar a política                                                                           3  
 
Desejo permanecer como deputado(a) e acumular outra função                    4                                                                
 
Não sabe                                                                                                      98  

 

 

 

PAR_I30.1 Qual? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

Cargo político local/regional                                                                            1  

Outro cargo político nacional                                                                          2  

Cargo político europeu                                                                                    3  

Não sabe                                                                                                      98   

 
PAR2_I31. Se quisesse apresentar-se/concorrer nas próximas eleições, acha que seria novamente designado 
pelo seu partido? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA – MOSTRAR CARTÃO 17) 
 

Seria certamente 
designado 

Provavelmente 
seria designado 

A probabilidade de 
ser designado é igual 
à probabilidade de 

não o ser 

Provavelmente não 
seria designado 

Não seria certamente 
designado 

Não responde 

      

(5) (4) (3) (2) (1) (99) 
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PAR2_I32. E Acredita que seria novamente eleito? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA – MOSTRAR CARTÃO 18) 
 
 

Seria certamente 
reeleito 

Provavelmente 
seria reeleito 

Tanto poderia ser 
reeleito como não ser 

Provavelmente não 
seria reeleito 

Não seria certamente 
reeleito 

Não responde 

      

(5) (4) (3) (2) (1) (99) 

 
PAR_I33. Que relação mantinha com o seu círculo eleitoral antes de ser eleito deputado pela primeira vez? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

 

Local de Nascimento                                                                                      1  

Onde passou grande parte da sua infância                                                     2                                                                      

Onde viveu pelo menos durante um ano antes de ser eleito deputado           3  

Não sabe                                                                                                      98   

 
PAR2/CS_I34. Nas últimas duas gerações, um membro da sua família próxima foi: 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA OU MAIS RESPOSTAS – MOSTRAR CARTÃO 19) 
 

Ministro                                                                                                           1  

Secretário de Estado                                                                                      2  

Deputado                                                                                                        3  

Membro do executivo autárquico                                                                    4  

Membro dos órgãos de freguesia ou Assembleia Municipal                           5  

Outro cargo político                                                                                        6  

Não sabe                                                                                                      98   

 
 
PAR2/CCS_I35. De que modo deve um(a) deputado(a) votar no parlamento em cada uma das seguintes 
situações (âmbito ideal): 
  
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 20) 
 
 

     Não 
sabe 

Não 
Responde 

 
PAR2_I35.1 

 

Se os eleitores do seu círculo 
eleitoral tivessem uma opinião e o 
seu partido tomar outra posição? 

 1  
O(a) deputado(a) 
deveria votar 
conforme a opinião do 
seu partido 

2   
O(a) deputado(a) deveria 
votar conforme a opinião 
dos seus eleitores 

(98) (99) 

 
PAR2 _I35.2 

 

Se a sua opinião sobre um assunto 
não coincidisse com a opinião dos 
eleitores do seu circulo eleitoral? 

1   
O(a) deputado(a) 
deveria votar de 
acordo com a sua 
opinião 

2   
O(a) deputado(a) deveria 
votar conforme a opinião 
dos eleitores do seu 
círculo eleitoral 

(98) (99) 

 
PAR2 _I35.3 

 

Se a sua opinião sobre um assunto 
não coincidisse com a posição 
tomada pelo seu partido? 

1   
O(a) deputado(a) 
deveria votar de 
acordo com a sua 
opinião 

2   
O(a) deputado(a) deveria 
votar conforme a opinião 
do seu partido 

(98) (99) 

 
 
 
 



 page 13

PAR2_I36. Tendo em conta as suas responsabilidades considera que o seu ordenado de deputado é:  
 
Como é que se posicionaria nesta escala em que 1 – Insuficiente, 4 – Ajustado e 7 – Excessivo 
(REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 21) 
 
 

Insuficiente   Ajustado   Excessivo 
Não 

responde 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (99) 

 
PAR2_I37. De todos os mandatos que exerceu até agora qual é o seu preferido? 
 
 
 

J: Relação Global com o Mundo 

 

CITREP_J38.Qual é, para si, o problema mais importante em Portugal nos dias de hoje? 
 

 
CCS_J38.1. E qual é, para si,o segundo problema mais importante em Portugal nos dias de hoje? 
 
  
 
CCS_J38.2. E qual é, para si,o terceiro problema mais importante em Portugal nos dias de hoje? 
 
 
 

PAR_J39. Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda com cada uma das seguintes afirmações? 
 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 5) 
 
 
  

 
Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo  
totalmente 

Não 
sabe 

PAR_J39.1 
80 % dos deputados serem do sexo 
masculino é grave para a democracia. 

1  2  3  4    (98) 

CS_J39.2 
Em geral, os homens dão melhores 
lideres políticos do que as mulheres. 

1  2  3  4    (98) 

PAR_J39.3 
Há demasiados funcionários públicos em 
Portugal. 

1  2  3  4   (98) 

PAR_J39.4 
O Islão é uma ameaça à civilização 
Ocidental. 

1  2  3  4   (98) 

PAR_J39.5 
A disciplina nas escolas deveria ser mais 
severa. 

1  2  3  4   (98) 

PAR_J39.6 
O Estado deve ser pequeno para permitir 
o desenvolvimento de iniciativas 
económicas individuais. 

1   2  3  4   (98) 

PAR_J39.7 
A acumulação de mandatos em 
diferentes cargos políticos deve ser 
eliminada. (NÂO APLICÀVEL – BD) 

1   2  3  4   (98) 

PAR_J39.8 Há demasiados imigrantes em Portugal. 1   2  3  4  (98) 

PAR_J39.9 
As consequências económicas da 
globalização são eminentemente 
negativas. 

1   2  3  4   (98) 

PAR_J39.10 O Tratado de Lisboa é um bom texto. 1  2  3  4  (98) 

PAR_J39.11 
Os casais homossexuais deviam ter a 
possibilidade de adoptar crianças. 

1  2  3  4   (98) 

PAR_J39.12 
Os sindicatos têm demasiado poder em 
Portugal. 

1  2  3  4  (98) 

PAR_J39.13 
A pressão fiscal é demasiado forte em 
Portugal. 

1  2  3  4   (98) 
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 (cont.) 
Discordo 
totalmente 

Discordo Concordo 
Concordo  
totalmente 

Não 
sabe 

PAR_J39.14 
A União Europeia deve transformar-se 
num Estado Federal. 

1  2  3  4  (98) 

PAR_J39.15 
É natural que, nas suas funções, o(a) 
deputado(a) beneficie o seu círculo 
eleitoral. 

1   2  3  4   (98) 

PAR_ J39.16 
Deve-se sancionar financeiramente os 
deputados absentistas. 

1  2  3  4  (98) 

CS_J39.17 
As grandes empresas privadas têm 
demasiado poder em Portugal 

1  2  3  4  (98) 

 
 

 

L: Assuntos Políticos e Políticas Públicas 

 

CCS_L40.Para cada frase, diga-nos por favor o seu grau de concordância ou discordância?   

 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 10) 
 

  Discordo 
totalmente 

Discordo 

Nem 
concordo 
Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não 
sabe 

L40.1 
Deveriam ser tomadas medidas mais fortes 
para proteger o ambiente. 

1  2  3  4  5  (98) 

L40.2 
O casamento entre pessoas do mesmo 
sexo deveria ser proíbido por lei. 

1  2  3  4  5  (98) 

L40.3 
As pessoas que infringem a lei deveriam 
receber sentenças mais severas/pesadas. 

1  2  3  4  5  (98) 

L40.4 
O rendimento e a riqueza devem ser 
redistribuídos para o cidadão comum. 

1  2  3  4  5  (98) 

L40.5 
Os imigrantes são benéficos para a 
economia de Portugal. 

1  2  3  4  5  (98) 

L40.6 
As mulheres deveriam ser livres para decidir 
sobre o aborto.  

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.7 
A educação deveria ser garantida sobretudo 
pelo Estado. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.8 
 A saúde deveria ser garantida sobretudo 
pelo Estado. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.9 
 Os actuais níveis de protecção social 
devem ser mantidos mesmo que isso 
signifique um aumento dos impostos. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.10 
 Deveriam ser feitos esforços maiores para 
reduzir as desigualdades de rendimento. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.11 
 O crescimento da economia é mais 
importante do que o equilíbrio do orçamento 
de Estado. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.12 
Não devem privatizar-se mais empresas 
públicas. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.13 
Para haver crescimento é mais importante 
diminuir os impostos sobre as empresas do 
que aumentar o investimento público. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.14 
Para criar emprego é preciso flexibilizar 
mais as leis laborais. 

1  2  3  4  5  (98) 

CS. L40.15 

Devemos defender as liberdades cívicas 
dos cidadãos mesmo que isso tenha custos 
em termos segurança e manutenção da 
ordem. 

1  2  3  4  5  

(98) 
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CCS/AB_L41. Utilizando a mesma escala, em média onde é que posicionaria os eleitores do partido político a 
que pertence no que respeita à concordância ou dicordância com cada uma das seguintes frases? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 10) 
 

  Discordo 
totalmente 

Discordo 

Nem 
concordo 
Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não 
sabe 

L41.1 
A Educação deveria ser garantida sobretudo 
pelo Estado. 

1  2  3  4  5  (98) 

L41.2 
O rendimento e a riqueza devem ser 
redistribuídos para o cidadão comum. 

1  2  3  4  5  (98) 

L41.3 
As pessoas que infringem a lei deveriam 
receber sentenças mais severas/pesadas. 

1  2  3  4  5  (98) 

L41.4 
Os imigrantes são benéficos para a 
economia de Portugal. 

1  2  3  4  5  (98) 

 

 

M: Integração Europeia 
 

 
CCS _M42. Duma maneira geral, pensa que o facto de Portugal fazer parte da União Europeia é uma coisa boa, 
uma coisa má, ou uma coisa nem boa nem má? 

 
(REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

Má Nem boa, Nem má Boa Não sabe Não Responde 

     

(1) (2) (3) (98) (99) 

 

CCS_M43. Algumas pessoas acham que a unificação Europeia deveria ir mais longe. Outros acham que já foi 
longe de mais. Que número nesta escala melhor descreve a sua posição?  

 
(LER OS EXTREMOS SEMÂNTICOS DA ESCALA E REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 22) 

 
 
Já foi 
longe 
demais 

         
Deveria ir 
mais 
longe 

Não 
sabe 

Não  
Responde 

             

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (98) (99) 

  

CCS_M44. De uma maneira geral qual é o seu grau de satisfação com a forma como a democracia funciona na 
União Europeia?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 23) 

 
 

Nada satisfeito Pouco satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Não sabe Não responde 

      

(1) (2) (3) (4) (98) (99) 
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N: O Governo e o Sistema Eleitoral 

 
 
GCS_N45. Prefere um governo formado por um único partido ou um governo que resulte de uma coligação? 
   
(REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

Governo formado por um único partido Governo de coligação  
Não 
sabe 

   

(1) (2) (98) 

 
GCS_N46. Há países cujos governos contam com menos de metade dos votos dos deputados. Este tipo de 
governo é designado por governo minoritário. O que pensa sobre isto? 
  
(REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

O Governo necessita de uma maioria própria no Parlamento, seja ela 
formada por um só partido ou por mais do que um. 

1   

Uma maioria própria no Parlamento é menos importante. 2   

Não sabe    (98)  

 
 
GCS_N47. Diferentes sistemas eleitorais têm objectivos políticos diferentes. Se tivesse que escolher entre os 
seguintes objectivos, qual preferiria? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

As proporções entre os votos nos partidos e os respectivos lugares 
no Parlamento devem ser semelhantes, ou seja, a percentagem  de 
deputados que cada partido obtém deve ser estritamente 
proporcional à sua percentagem de votos, sem favorecimento do 
partido mais votado. 
 

1   

O partido que obtém mais votos deve receber sempre mais de 
metade dos lugares no Parlamento, mesmo que isso implique dar-lhe 
um bónus acrescido de lugares e que isso possa reduzir a 
representação dos pequenos partidos. 

2   

Não sabe (98)  

 
 
GCS_N48. Até que ponto concorda ou discorda com as seguintes afirmações? 
  
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 10) 
 

 

 
Discordo 
totalmente 

Discordo 

Nem 
Concordo 
Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não 
sabe 

JP_N48.1 
Deviam ser criados novos mecanismos para 
que os cidadãos possam participar nas 
decisões políticas   

1  2  3  4  5  98 

JP_N48.2 
O sistema eleitoral devia ser modificado para 
que os cidadãos possam votar mais pelos 
candidatos e menos pelos partidos  

1  2  3  4  5  98 

GCS_N48.3 
Os partidos deviam ter um número similar de 
candidatos do sexo masculino e do sexo 
feminino nas suas listas 

1  2  3  4  5  98 

CS_N48.4 

À semelhança do que acontece com os 
partidos de direita em Portugal, os partidos de 
esquerda (PS, PCP/CDU e BE) deveriam 
entender-se para gerarem alternativas de 
governo estáveis 

1  2  3  4  5  98 

CS_N48.5 
O número de deputados deveria ser reduzido 
para o mínimo constitucionalmente possível 
(180). 

1  2  3  4  5  98 



 page 17

 (cont.) 
Discordo 
totalmente 

Discordo 

Nem 
Concordo 
Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não 
sabe 

CS_N48.6 
Deviam ser criados novos mecanismos para 
que os movimentos sociais possam participar 
nas decisões políticas   

1  2  3  4  5  98 

JP_N48.7 
Para potenciar a presença das mulheres na 
política deviam ser melhorados os apoios 
sociais à família e á criança. 

1  2  3  4  5  98 

CS_ N48.8 

Grupos de cidadãos devidamente formados  
deviam ser chamados a deliberar sobre as 
alternativas para a reforma do sistema 
eleitoral. 

1  2  3  4  5  98 

CS_ N48.9 

Deviam ser criados novos mecanismos para 
reforçar a estabilidade dos governos 
minoritários (moção de censura construtiva, 
etc.) 

1  2  3  4  5  98 

 

 

O: A crise económica e as alternativas 
 

 
IES_O49. Pensando nos últimos quatro anos de governação do PS (2008-2011), diria que a Economia em 
Portugal ao longo desse período de tempo ficou muito melhor, um pouco melhor, permaneceu o mesmo, ficou 
um pouco pior, ou muito pior? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 24) 
 

Muito melhor Um pouco melhor 
Permaneceu 
o mesmo 

Um pouco pior Muito pior  

     

(1) (2) (3) (4) (5) 

 
IES_O49.1. Acha que isso se deveu, principalmente, às políticas desse Governo ou não esteve necessariamente 
relacionado com as políticas desse governo? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA) 

 

Deveu-se, principalmente, às políticas desse Governo. 1  

 
Não esteve, necessariamente, relacionado com as políticas desse 
governo.  
 

2  

 
IES_O49.2 Acha que a coligação PSD e CDS-PP teria lidado melhor com a Economia nesse período, 2008-2011, 
se tivesse estado no poder? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA) 

Sim Não 

  

(1) (2) 

 
IES_O49.3 Acha que, desde 2011, a coligação PSD e CDS-PP lida muito melhor, um pouco melhor, da mesma 
forma, um pouco pior ou muito pior com a Economia do que o Governo PS no passado (2008-2011) ? 
 
(REGISTAR UMA RESPOSTA. MOSTRAR CARTÃO 24) 
 

Muito melhor Um pouco melhor 
Da mesma 

forma 
Um pouco pior Muito pior  

     

(1) (2) (3) (4) (5) 
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IES_O50. No últimos anos a Economia tem estado em recessão. Na sua opinião, qual é o nível de 
responsabilidade das seguintes instituições, actores, ou pertenças, etc. pelas más condições económicas dos 
últimos dois anos?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 25) 
 

  Nada 
responsável 

Um pouco 
responsável 

Moderadamente 
responsável 

Muito 
responsável 

Extremamente 
responsável 

 
Não 
sabe 

 
Não 

responde 

IES_O50.1 Os Governos. 1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O50.2 A União Europeia. 1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O50.3 Os banqueiros. 1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O50.4 
A adesão e pertença ao 
EURO. 

1  2  3  4  5  (98)  (99)  

 
IES_O51. Para cada uma das segunites frases sobre a economia, diga-nos por favor o seu grau de concordância 
ou discordância? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 10) 
 

  Discordo 
totalmente 

Discordo 

Nem 
concordo 
Nem 

discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

Não 
sabe 

Não 
responde 

IES_O51.1 

O governo PS e os partidos de 
direita (PSD e CDS-PP) estiveram 
errados ao aceitar o acordo com a 
Troika. 

1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O51.2 

O governo PS e os partidos de 
direita (PSD e CDS-PP) deveriam 
ter sido capazes de obter melhores 
condições sobre o empréstimo da 
Troika. 

1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O51.3 

Deveríamos obrigar os credores 
da divida dos países a assumir 
pelo menos uma parte dessa 
divida. 

1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O51.4 

Somos todos culpados pelos 
problemas económicos de 
Portugal porque vivemos acima 
das nossas possibilidades. 

1  2  3  4  5  (98)  (99)  

IES_O51.5 

Aqueles cidadãos que têm 
dificuldades em honrar os 
compromissos com as suas 
hipotecas deveriam ser assistidos 
por um apoio financeiro do Estado. 

1  2  3  4  5  (98)  (99)  

 
INT_O52. Considerando as diferentes alternativas para reduzir o impacto da crise financeira, por favor, assinale 
cada solução de acordo com o nível de importância que pensa que lhe devia ser atribuído. (1ªOpção: maior nível 
de importância – 4ª Opção: menor nível de importância). 
(LER TODAS AS OPÇÕES E REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA POR ALÍNEA  – MOSTRAR CARTÃO 26) 

 

  1ª opção 2ª opção 3ª opção 4ª opção 
Não 
sabe 

Não 
responde 

INT_O52.1 
A intervenção de instituições 
financeiras internacionais (por 
exemplo o FMI). 

1  2  3  4  (98)  (99)  

INT_O52.2 A intervenção da União Europeia. 1  2  3  4  (98)  (99)  

INT_O52.3 
Uma acção coordenada dos 
Governos de cada um dos Estados-
Membros da União Europeia. 

1  2  3  4  (98)  (99)  

INT_O52.4 Uma acção autónoma do Governo 
português. 

1  2  3  4  (98)  (99)  
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CS_O53. Algumas pessoas pensam que a situação de emergência económica e financeira do país justifica a 
violação de compromissos eleitorais assumidos pelos partidos do Governo. Outras pessoas consideram que a 
situação de emergência económica e financeira do país não justifica a violação de compromissos eleitorais 
assumidos pelos partidos do Governo. O que pensa disso? Por favor, escolha apenas a opção que mais se 
adequa à sua posição. 
 
(REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 

A situação de emergência económica e financeira do país 
JUSTIFICA a violação de compromissos eleitorais assumidos 
pelos partidos do Governo. 
 

1  

A situação de emergência económica e financeira do país NÃO 
JUSTIFICA a violação de vários compromissos eleitorais 
assumidos pelos partidos do Governo. 
 

2  

 
CS_O54. Na aplicação específica que faz do chamado acordo com a Troika, a coligação PSD e CDS-PP tem 
distribuído de forma equitativa os sacríficos ou, pelo contrário, tem distribuído tais sacrifícios de forma desigual? 
Por favor, escolha apenas a opção que mais se adequa à sua posição. 
 
(REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA.) 
 
 

A coligação PSD e CDS-PP TEM DISTRIBUÍDO DE FORMA 
EQUITATIVA OS SACRIFÍCIOS PELA POPULAÇÃO 
PORTUGUESA. 
 

1  

A coligação PSD e CDS-PP NÃO TEM DISTRIBUÍDO DE 
FORMA EQUITATIVA OS SACRIFÍCIOS, PENALIZANDO 
BASTANTE MAIS OS ASSALARIADOS, OS PENSIONISTAS E 
AS PEQUENAS EMPRESAS DO QUE OS GRANDES GRUPOS 
ECONÓMICOS. 
 

2  

 

 

P: Representação política e deliberação democrática 

 
 

 
CS_P55. Existem várias opiniões sobre como é que devem ser as regras nos debates democráticos. Na sua 

perspectiva, com qual destas afirmações se sente mais próximo, numa escala de 0 a 10?  
 
(LER OS EXTREMOS SEMÂNTICOS DA ESCALA E REGISTAR UMA RESPOSTA- MOSTRAR CARTÃO 27) 
 
 
No debate democrático 

cada um pode 
interromper o outro para 
que haja vivacidade na 

discussão 

         

No debate democrático cada um 
deve ouvir o outro sem 
interrupções, tomar em 

consideração o que foi dito e só 
depois se pronunciar 

           

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 

 

CS_P56. No debate democrático pode haver confronto mas também pode haver entendimento entre as partes. 
Com qual destas afirmações se sente mais próximo, numa escala de  0 a 10?  

 
(LER OS EXTREMOS SEMÂNTICOS DA ESCALA E REGISTAR UMA RESPOSTA - MOSTRAR CARTÃO 28) 
 



 page 20

No debate democrático 
deve haver confronto, 
cada um deve expor e 

defender as suas próprias 
ideias 

         

No debate democrático cada um 
deve ter a preocupação de tentar 
incorporar nas suas propostas o 

contributo dos outros 

           

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 
CS_P57. Após uma discussão de assuntos políticos, económicos e sociais com os amigos, a família  os colegas 
de trabalho ou de escola com que frequência mudou de opinião, total ou parcialmente, depois de ter ouvido os 
outros?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA - MOSTRAR CARTÃO 29) 
 

Muitas vezes 1  

Algumas vezes 2  

Poucas vezes 3  

Nenhuma vez 4  

Não discute assuntos políticos nesses meios sociais 5  

Não sabe 98  

Não responde 99  

 

CS_P58. Na deliberação política, os intervenientes podem defender as suas propostas tendo em conta os seus 
próprios interesses ou defender essas propostas em termos da sua contribuição para o bem comum. 
De qual dessas duas perspectivas se sente mais próximo? 

 
(LER OS EXTREMOS SEMÂNTICOS DA ESCALA E REGISTAR UMA RESPOSTA - MOSTRAR CARTÃO 30) 
 
 
Os participantes  numa assembleia 

de deliberação política devem 
defender, as propostas em função 
dos seus interesses ou daqueles 

que representam 

         

Os participantes  numa 
assembleia de deliberação 
política devem defender as 
propostas em função da sua 

contribuição para o bem comum 

           

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 
 
CS_P59. Em que medida está de acordo ou em desacordo com as seguintes afirmações? 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 5) 
 

 
 
 
 

Totalmente 
em desacordo 

Em 
desacordo 

De acordo 
Totalemente 
de acordo 

Não sabe 
Não 

Responde 

CS_P59.1 

Ouvir em todas as situações 
os cidadãos ou associações 
pode levar os políticos a não 
fazerem reformas nenhumas  

1  2  3  4  (98) (99) 

CS_P59.2 
Os debates na Assembleia 
da República contribuem 
para esclarecer os cidadãos  

1  2  3  4  (98) (99) 

CS_P59.3 

Os grupos de cidadãos 
independentes deviam 
poder apresentar listas de 
candidatos a deputados 
para a Assembleia da 
República 

1  2  3  4  (98) (99) 
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Q: Representação política e novas tecnologias de informação e 

comunicação 

 
 

CS_Q60. No seu caso pessoal, até que ponto considera que as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
têm levado a um maior contacto dos cidadãos com os seus eleitos?  

 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 

 

Os cidadãos contactam-me com maior frequência agora através das TIC do que há 
cinco ou dez anos atrás 1  

As TIC não trouxeram qualquer alteração à frequência com que os cidadãos entram 
em contacto comigo 

2  

Os cidadãos contactam-me com menor frequência agora através das TIC do que há 
cinco ou dez anos atrás 

3  

Não sabe 98  

Não responde 99  

 

 

CS_Q61. Tendo em atenção o seu trabalho parlamentar, quais são as principais áreas de utilização das TIC? Por 
favor indique onde se posiciona numa escala de 1 a 7, em que 1 representa “não utiliza” e 7 “utiliza sempre”. 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA POR ALÍNEA -  MOSTRAR CARTÃO 31) 
 
 
  Não  

utiliza 

     Utiliza 
sempre 

CS_Q61.1 Procura de informação específica sobre 
temas ou pessoas 

1  2  3  4  5  6  7  

CS_Q61.2 Procura de informação generalizada 1  2  3  4  5  6  7  

CS_Q61.3 Comunicação interna 1  2  3  4  5  6  7  

CS_Q61.4 Comunicação externa com outros 1  2  3  4  5  6  7  

CS_Q61.5 Comunicação externa com constituintes 1  2  3  4  5  6  7  

CS_Q61.6 Campanha política 1  2  3  4  5  6  7  

CS_Q61.7 Outros 1  2  3  4  5  6  7  

 
 
CS_Q62. Tendo em atenção os e-mails que recebe no âmbito do seu trabalho parlamentar, por favor tente 
atribuir uma percentagem a quantos destes e-mails são de: 
 

(LER OPÇÕES UMA A UMA, SENDO QUE ADMITE MAIS QUE UMA RESPOSTA. REGISTAR PERCENTAGENS PARA CADA UM DOS  

ACTORES - MOSTRAR CARTÃO 32)  
 

 

   

 
Não 

Responde 

CS_Q62.1 Staff pessoal ___  % 
 

(99) 

CS_Q62.2 Colegas de partido ___      % 
 

(99) 

CS_Q62.3 Organização do partido ___      % 
 

(99) 

CS_Q62.4 Burocracia/governo ___      % 
 

(99) 

CS_Q62.5 Grupos de interesse ___      % (99) 

CS_Q62.6 Imprensa/jornalistas ___      % (99) 

CS_Q62.7 Eleitores/cidadãos ___     % (99) 

CS_Q62.8 Outros. Quais? ___      % (99) 

 
                             (código 0 caso não receba e-mails de determinado actor) 
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R: Dados Pessoais e Contexto Sócio-Demográfico 

 
 
Finalmente, gostariamos de lhe colocar algumas questões sobre si e sobre o seu contexto de vida. A sua 
resposta tal como todas as outras deste estudo serão tratadas com absoluta confidencialidade. 

 

CCS_R63. Sexo:  

Masculino  Feminino  

(1) (2) 

 

 

CCS_R64. Em que ano nasceu?   19__________________ 

 

  

CCS_R65. Em que país nasceu? ___________________________________________ 

 

CCS_R66.   Em que tipo de localidade vive:  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 33) 
 

Numa área rural 
ou aldeia 

Numa vila de 
pequena/média 

dimensão 

Num subúrbio 
de uma cidade 
ou de uma 
grande vila 

Numa grande 
vila ou cidade 

Não sabe 

     

(1) (2) (3) (4) (98) 

 

CCS_R67.  Em que freguesia reside habitualmente? 
________________________________________________________________  

 
 

CCS_R68. Há quanto tempo vive na sua actual área de residência? _______ anos 

 

EVS_R69. Qual foi o nível de instrução mais elevado que atingiu? 

  
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 
 

Nenhum 1  

Primário Incompleto 2  

4 anos completos (primária completa – 4ª classe) 3  

6 anos completos (preparatório, 2º ciclo do básico) 4  

9 anos completos (antigo 5º ano, actual 3º ciclo do 
básico) 5  

12 anos completos (secundário) 6  

Politécnico Completo (Curso médio completo) 7  

Universitário (Licenciatura) 8  

Outro. Qual? 9  

 

CCS_R70. Caso seja licenciado, em que área de estudos se licenciou? _____________________________  
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CCS_R71. Antes de pertencer ao Parlamento, qual era a sua condição perante o trabalho?  

 
(LER AS CONDIÇÕES PERANTE O TRABALHO UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 34) 

 

 

Trabalhador por conta própria 1  

Trabalhador a tempo inteiro (32 hrs por semana ou mais) 
 

2  

Trabalhador a tempo parcial (15  a 32 hrs por semana)  
 

3  

Trabalhador a tempo parcial (menos de 15 hrs por semana) 
 

4  

Apoio a um membro familiar 
 

5  

Desemprego (Desemprego temporário incluído) 
 

6  

Estudante 
 

7  

Reformado 
 

8  

Ocupava-se das tarefas domésticas 
 

9  

Outras tarefas fora do mercado de trabalho 
 

10  

 

 

CS_R71.1. Nesta sua ocupação em que era trabalhador por conta própria, tinha empregados? 
 
 

   Não  (1)         PASSAR À CCS_R72 
 

   Sim  (2)                   
 
 
CS_R71.2. Se sim. Quantos empregados tinha?  
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 

1 a 5 empregados 1  

6 a 9 empregados 2  

10 ou mais empregados 3  

Não sabe 98  

Não responde 99  

 

 

CCS_R72. Descreva a sua ocupação principal antes de se ter tornado membro do Parlamento? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSAR À CCS_R73 

PASSAR À CCS_R73 

PASSAR À CCS_R72.1 

PASSAR À CCS_R72 

PASSAR À CCS_R72 

PASSAR À CCS_R72 

PASSAR À CCS_R72 

PASSAR À CCS_R72 

PASSAR À CCS_R72 
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CS_R72A. Esta sua ocupação principal era como: 
 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 
 
 

Funcionário público 1  

Trabalhador do sector privado 2  

Outra situação. Qual?_______________________________ 3  

Não sabe 98  

Não responde 99  

 

CCS_R72.1. Caso desenvolva alguma actividade profissional em paralelo com o actual mandato de deputado(a), 
descreva essa sua outra ocupação? 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________   

 

CAE_R73. Qual é a sua religião actualmente? 

 
(LER AS OPÇÕES UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 

 

Católico(a) 1  

Outra. Qual?___________________ 2  

Nenhuma 3  

Não sabe 98  

Não responde 99  

 

CAE_R74. Diga-me, por favor, com que frequência vai à igreja/local de culto? 

 
(LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA -  MOSTRAR CARTÃO 35) 
 

Nunca 1  

Uma vez por ano 2  

Duas a onze vezes por ano 3  

Uma vez por mês 4  

Duas ou mais vezes por mês 5  

Uma vez por semana ou mais 6  

Não sabe 98  

Não responde 99  

 

CCS_R75. Qual o seu estado civil actual?  

 
(LER AS OPÇÕES DE RESPOSTA UMA A UMA E REGISTAR UMA RESPOSTA) 

 

 
Casado 

União de Facto Viúvo 
Divorciado ou 
Separado 

Solteiro 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

  
CCS_R76. Em que círculo eleitoral se candidatou nas últimas eleições?  
(QUESTÃO QUE NÃO DEVE SER COLOCADA. CONSULTAR INFORMAÇÃO NO SITE) 

 

________________________________________________________________  

PASSAR À CCS_R75 


