1. Assinale por favor:
(0) Feminino
(1) Masculino

2. Em qual dos seguintes intervalos se situa a sua idade:
(0) 18 a 24 anos
(1) 25 a 34 anos
(2) 35 a 45 anos
(3) mais de 45 anos

3. Em que região se insere o distrito onde reside?
(0) Grande Lisboa
(1) Grande Porto

4 De um modo geral, como classifica o seu grau de conhecimento da proposta do Orçamento
do Estado para 2014 (OE 2014)? Diria que tem um nível de conhecimento:
(0) Muito elevado
(1) Elevado
(2) Razoável
(3) Fraco
(4) Muito fraco
(5) Não conhece mesmo nada da proposta do OE 2014
TERMINAR - [Não conhece mesmo nada da proposta do OE 2014] exclui o participante

5. Relativamente à proposta do OE 2014, qual das seguintes frases melhor traduz a sua
opinião?
(0) O OE 2014 apresenta medidas muito para além do que seria necessário dado o estado da
Economia
(1) O OE 2014 apresenta medidas razoáveis dado o estado da Economia

(2) O OE 2014 apresenta medidas que estão aquém do necessário dado o estado da Economia
(3) Não sabe/Não responde

6. Na sua opinião, as medidas da proposta do OE 2014 vão:
(0) Melhorar a situação económica do país
(1) Deixar o País na mesma
(2) Piorar a condição económica do País
(3) Não sabe/Não responde

7. Com base numa escala em que 1 significa NÃO CONCORDA DE TODO e 5 significa
CONCORDA TOTALMENTE, assinale qual o seu grau de concordância com as seguintes frases:
(no link, as opções são Não concorda nada e concordo totalmente. Para haver concordância
deveria ser Concorda totalmente)

A proposta do OE 2014…

É um passo necessário na consolidação das contas públicas do país
Permite repor a credibilidade junto dos nossos parceiros europeus
É um passo necessário para fomentar a competitividade da economia do país
Revela-se equilibrado na distribuição dos sacrifícios
É eficaz na redução da despesa do Estado
Devia focar-se mais no aumento da receita fiscal
Devia focar-se mais na redução de despesa pública

8. Indique, por favor, aqueles que, em seu entender, são os mais afectados pelas medidas
constantes da proposta do OE 2014. Ordene do 1º mais afectado ao último:
(seleccionar cada opção de resposta e com as setas colocá-la na ordem que pretende)
(0) Famílias, sem distinção de classe
(1) Famílias mais pobres

(2) Classe média
(3) Famílias de maiores rendimentos
(4) Funcionários públicos
(5) Reformados/Pensionistas
(6) Pequenas e médias empresas
(7) Grandes empresas
(8) Bancos e Seguradoras
(9) Empresas do sector energético
(10) Estado e autarquias

9. Com base numa escala em que 1 significa que DE CERTEZA QUE NÃO e 5 significa DE
CERTEZA QUE SIM, assinale o que pensa fazer como resultado das medidas previstas na
proposta do OE 2014:
Vou concentrar as compras em bens essenciais
Vou comprar mais em cadeias de desconto
Vou comprar bens em segunda mão, sempre que possível
Vou comprar mais “online”
Vou utilizar transportes públicos
Vou restringir o consumo de refeições fora de casa
Vou utilizar mais serviços médicos públicos
Vou reduzir nas despesas de educação recorrendo a escolas públicas
Vou limitar as férias fora de casa
Vou recorrer a poupanças
Vou trabalhar mais, para aumentar a base de rendimento

10. Em que medida o seu rendimento disponível para 2014 é afectado pelas medidas
previstas na proposta do OE 2014?
(0) Em larga escala
(1) Medianamente
(2) Pouco ou nada
(3) Não sabe/Não responde

11. Numa escala de 1 a 5, como classifica a redução da fuga ao fisco resultante da dedução
permitida em IRS do IVA incorrido com despesas de restauração, alojamento, manutenção e
reparação de automóveis, cabeleireiros e similares?
(1)___________________(5)
(2) Não sabe/Não responde

12. Numa escala de 1 a 5, como classifica o impacte que as penalidades existentes por
contra-ordenações têm no combate à evasão fiscal?
(1)Não têm nenhum impacte___________________(5)Têm muito impacte
(2) Não sabe/Não responde

13. Que outras medidas é que a proposta do OE 2014 deveria prever?
(0) Medidas de apoio à competitividade da generalidade das empresas
(1) Medidas de apoio à competitividade das empresas exportadoras
(2) Incentivos à capitalização das empresas
(3) Medidas de apoio à criação de emprego
(4) Redução da Taxa Social Única
(5) Medidas de incentivo à poupança individual (PPR, etc.)
(6) Incentivos fiscais à atracção de investimento estrangeiro directo
(7) Outras, quais:__________________________________________
(8) Não sabe/Não responde

14. Numa escala de 1 a 5, como classifica o impacte das seguintes medidas no rendimento
disponível das famílias? (corrigir para impacte nas “legendas”)
(0) Manutenção da sobretaxa de IRS de 3,5%;
(1) Novo corte nos salários da função pública e sector empresarial do estado;
(2) Desconto mensal para a ADSE aumenta para 2,5%;
(3) Cortes nas pensões de viuvez;
(4) Manutenção da taxa de solidariedade de 2,5% e de 5% para rendimentos mais elevados;

15. No tocante aos impostos para as empresas, em seu entender, em que medida é que a
proposta de Reforma do IRC pode contribuir para o fomento do emprego em geral e/ou
revitalizar a economia?
(0) Em grande medida
(1) Moderadamente
(2) Não deverá ter um impacto significativo
(3) Não sabe/Não responde

16. Qual a sua situação profissional?
(0) Trabalhador do sector público
(1) Trabalhador do sector privado
(2) Pensionista do sector público
(3) Outro

17. Qual é o nível de rendimento anual do seu agregado?
(0) Até 10.000 euros / ano
(1) De 10.001 euros até 20.000 euros / ano
(2) De 20.002 a 40.000 euros / ano
(3) Acima de 60.000 euros / ano
(4) Não sabe/Não responde

