Guião de Entrevista Porto

1. Freguesia

Porto > Porto > Paranhos
Porto > Porto > União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São
Nicolau e Vitória
Porto > Porto > Bonfim
Porto > Porto > Ramalde
Porto > Porto > União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos

2. Está recenseado/a nesta freguesia ou noutra freguesia do mesmo concelho?
a. Nesta
b. Noutra do mesmo concelho
c. Ns/nr
3. Idade
4. Sexo
5. Qual o grau de instrução mais elevado que COMPLETOU? (LER OPÇÕES)
a. Completou ensino superior
b. Completou ensino secundário
c. Não completou ensino secundário
d. Ns/nr
6. Qual deve ser a principal prioridade da Câmara para os próximos quatro anos? (LER
opções; escolher uma)
a. Educação
b. Criação de emprego
c. Habitação e apoio social
d. Trânsito e transportes
e. Ns/nr
7. Câmara deve aumentar ou deve reduzir o número de lugares de estacionamento pago
na cidade?
a. Aumentar
b. Reduzir
c. Ns/nr
8. A Câmara deve tomar medidas para disciplinar o turismo no Porto?
a. Sim
b. Não
c. Não sabe/Não responde
9. (SE SIM) Qual a principal medida que a Câmara deve tomar?
a. Aplicar taxa turística
b. Limitar o alojamento local

c. Reduzir licenças e construção de unidades hoteleiras
d. Ns/Nr
10. Em relação às últimas eleições legislativas (para a Assembleia da República) que foram
em 2015, pode dizer-me qual das seguintes frases melhor se aplica ao seu caso? (LER)
a. Votou
b. Não votou porque não estava recenseado
c. Não votou porque não pôde
d. Não votou porque não quis
e. Ns
f. Nr
11. Das seguintes frases que lhe vou dizer, qual é aquela que melhor se aplica ao seu caso
em relação às próximas eleições autárquicas no dia 1 de outubro?
a. De certeza que vai votar
b. Em princípio vai votar
c. Ainda não sabe se vai votar
d. Não tenciona ir votar -> TERMINA
e. De certeza que não vai votar -> TERMINA
12. Esta é a última coisa que lhe vou pedir. Neste telemóvel/tablet estão todas as listas
concorrentes às próximas eleições. Aparecem pela ordem que estarão no boletim
oficial. Queria pedir-lhe para pressionar com o dedo o partido, coligação ou
movimento em que vai votar nas próximas eleições para a Câmara do Porto e que
depois carregue na tecla seguinte (em cima à direita). Esta informação é
rigorosamente anónima: depois de carregar “Seguinte”, é impossível identificar o seu
voto. SÓ VOTE EM BRANCO OU NULO SE FOR ISSO QUE VAI FAZER NO DIA DE
ELEIÇÕES. E SE AINDA NÃO SABE EM QUEM VAI VOTAR, HÁ UMA OPÇÃO NO BOLETIM
DE VOTO ONDE PODE ASSINALAR ISSO.
CDU - Coligação Democrática Unitária
Partido Cidadania e Democracia Cristã
PORTO AUTÊNTICO
Partido Trabalhista Português
Bloco de Esquerda
Partido Nacional Renovador
Porto de Alma e Coração
Pessoas-Animais-Natureza
Partido Socialista
Porto, O nosso Partido 2017
Branco
Nulo
Ainda não sei
Recusa simulação
Nota: todas as listas concorrentes são identificadas pelo nome legal e respetivos
símbolos. Para simular o voto branco ou nulo, são acrescentadas essas duas opções
com símbolos adequados.

