
ESTUDO POLÍTICA                          QUESTIONÁRIO Nº ‘____’____’____’____’  
 
 
Bom dia / tarde / noite! Sou entrevistador de uma empresa de estudos de mercado, a GfK Metris, e estamos a realizar um inquérito 
à população para a Universidade de Lisboa e para o ISCTE. Importa-se de responder a um questionário?  
 
QUOTAS: SEXO  IDADE  INSTRUÇÃO     
 MASC 1 18 a 24 1 Até 3º ciclo  1   
 FEMIN 2 25 a 44 2 Secundário 2   
   45 A 64 3 Superior/Médio/Politécnico  3  
   65 e mais 4  
 
 
F1. Diga-me, por favor, qual é a sua idade? ‘___’___’ Anos 
  
F2. Na altura das eleições para a Presidência da República, que irão decorrer no dia 24 de Janeiro, vai estar eleitoralmente 
recenseado? 
 

 Sim ........................................................... 1 à CONTINUAR 
 Não ........................................................... 2 à AGRADECER E TERMINAR 
 
 
NUTS II: 
 Norte ......................................................... 1 
 Centro ....................................................... 2 
 Área Metropolitana de Lisboa ................... 3 
 Alentejo ..................................................... 4 
 Algarve ...................................................... 5 
 Açores ....................................................... 6 
 Madeira ..................................................... 7 
 
 
HABITAT: 
 Menos de 2.000 ....................................... 1 
 2.000 a 9.999 ........................................... 2 
 10.000 a 99.999 ....................................... 3 
 100.000 e mais ........................................ 4 
 Cidade de Lisboa ..................................... 5 
 Cidade do Porto ....................................... 6 
 
 
 
 
 
ENTREVISTADOR: Registe concelho e distrito de residência: 
 
 
 
CONCELHO: ___________________________________________ (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 
DISTRITO: ____________________________________________ (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO) 
 
 
  



P1. Esta pergunta tem a ver com a campanha para as eleições presidenciais, que vão ocorrer no próximo dia 24 de Janeiro. Em 
geral, com que interesse tem seguido a campanha eleitoral para estas eleições? 
(LER. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Com muito interesse ....................................................................................................... 1  
 Com algum interesse ...................................................................................................... 2  
 Com pouco interesse ...................................................................................................... 3  
 Com nenhum interesse ................................................................................................... 4  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ........................................................................................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ..................................................................................... 99  
 
P2. Esta pergunta é sobre os debates que tem havido na televisão entre os candidatos e candidatas presidenciais. Diria que: 
(LER. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Assistiu a todos ou quase todos os debates na televisão .............................................. 1  
 Assistiu a alguns desses debates ................................................................................... 2  
 Assistiu a muito poucos debates .................................................................................... 3  
 Não assistiu a nenhum debate ....................................................................................... 4 
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ........................................................................................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ..................................................................................... 99   
 
P3. Esta pergunta agora tem a ver com as últimas eleições legislativas, para a Assembleia da República, que foram a 6 de 
Outubro de 2019. Nessas eleições houve muitas pessoas que não puderam votar porque estavam doentes, não tiveram tempo ou 
simplesmente não estavam interessadas. Vou-lhe ler quatro frases, e queria saber qual delas melhor descreve o seu caso:  
(LER. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Em Outubro de 2019 ainda não tinha idade para votar .................................................. 1  
 Normalmente vota, mas dessa vez não pôde ................................................................. 2  
 Em geral nunca vota ....................................................................................................... 3  
 Votou nas eleições legislativas de 2019 ......................................................................... 4  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ........................................................................................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ..................................................................................... 99  
 
P4. Em política, é costume falar-se de esquerda e direita. Onde é que se posicionaria a si próprio numa escala que vai de 0 a 10, 
onde 0 significa a posição mais à esquerda e 10 significa a posição mais à direita?  (REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 

Esquerda  Direita Recusa 
(SE ESPONTÂNEO) 

Não sabe 
(SE ESPONTÂNEO) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 97 99 
 
 
D1. Antes da pandemia, com que frequência participava em serviços religiosos, sem contar com ocasiões especiais tais como 
casamentos e funerais? Participava em serviços religiosos...  
(LER. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Mais de uma vez por semana ............................. 1  
 Uma vez por semana .......................................... 2  
 Pelo menos uma vez por mês ............................ 4 
 Menos que isso ................................................... 4   
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ......................... 99  
 
D2. É, ou alguma vez foi, membro de um sindicato ou de uma associação profissional? 
(LER. REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Sim, atualmente .................................................. 1  
 Sim, no passado ................................................. 2  
 Não ..................................................................... 3  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ......................... 99  
  



SV0.a Nestas eleições para a Presidência da República, algumas pessoas já votaram antecipadamente. Pode-me dizer se foi o 
seu caso? (REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Sim ...................................................................... 1 à SV0.b 
 Não ..................................................................... 2 à SV1 
 
SV0.b Vou-lhe ler o nome de todos os candidatos e candidatas à Presidência da República. Depois de ouvir os seus nomes 
gostaria que me dissesse em qual é que votou? 
(ALEATORIZAR ORDEM DOS NOMES; LER OS NOMES; REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Marisa Matias .................................................................................................................. 1  
 Marcelo Rebelo de Sousa ............................................................................................... 2  
 Tiago Mayan Gonçalves ................................................................................................. 3  
 André Ventura ................................................................................................................. 4 
 Vitorino Silva ................................................................................................................... 5  
 João Ferreira ................................................................................................................... 6  
 Ana Gomes ..................................................................................................................... 7  
 Em branco ....................................................................................................................... 8  
 Nulo ................................................................................................................................. 9  
 Recusa responder (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................... 97  
 

AGRADECER E TERMINAR 
 
SV1. No dia 24 de Janeiro vão ser as eleições para a Presidência da República. Pode haver sempre pessoas que acabam por não 
votar, por estarem doentes, não terem tempo, não estarem interessadas ou até por estarem preocupadas com a pandemia. 
Relativamente às próximas eleições presidenciais, qual das seguintes frases se aplica melhor ao seu caso? (LER. REGISTAR 
APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 De certeza que não vai votar .............................. 1 à AGRADECER E TERMINAR 
 É provável que não vá votar ............................... 2  
 É provável que vá votar ...................................... 3  
 De certeza que vai votar ..................................... 4  
 Recusa (SE ESPONTÂNEO) ............................ 97  
 Não sabe (SE ESPONTÂNEO) ......................... 99  
 
SV2. Para terminar, vou-lhe ler o nome de todos os candidatos e candidatas à Presidência da República. Depois de ouvir os seus 
nomes gostaria que me dissesse em qual é que tenciona votar nas próximas eleições do dia 24. Se neste momento ainda não sabe 
em que vai votar, ou se acha que não vai votar, peço-lhe que me diga isso, por favor. 
(ALEATORIZAR ORDEM DOS NOMES; LER OS NOMES; REGISTAR APENAS UMA RESPOSTA) 
 
 Marisa Matias .................................................................................................................. 1  
 Marcelo Rebelo de Sousa ............................................................................................... 2  
 Tiago Mayan Gonçalves ................................................................................................. 3  
 André Ventura ................................................................................................................. 4 
 Vitorino Silva ................................................................................................................... 5  
 João Ferreira ................................................................................................................... 6  
 Ana Gomes ..................................................................................................................... 7  
 Em branco ....................................................................................................................... 8  
 Nulo ................................................................................................................................. 9  
 
 Ainda não sabe em quem vai votar (SE ESPONTÂNEO) ............................................. 10 
 Acha que não vai votar (SE ESPONTÂNEO) ................................................................ 11 
 
 Recusa responder (SE ESPONTÂNEO) ....................................................................... 97  
 
 

AGRADECER E TERMINAR 


