QUESTIONÁRIO

GRUPO 1 – QUESTÕES DA ATUALIDADE

Bom Dia / Tarde/Noite. Chamo-me
______________ e estou a colaborar com a
PITAGÓRICA, Investigação e Estudos de
Mercado S.A num inquérito. Peço-lhe o favor
de me responder a algumas perguntas. As
suas respostas são confidenciais.

Q1 - O governo, pretende avançar com convergência de pensões entre o sector público e o sector
privado. Este tem sido um tema muito discutido e
está neste momento a ser apreciado pelo Tribunal
Constitucional. Na sua opinião o que é a convergência de pensões?
1. Não faz ideia
2. Uma forma que o governo encontrou de diminuir
a despesa
3. Uma medida que tenta aproximar as reformas dos
ex-funcionários públicos com as reformas dos
funcionários do privado
4. Outras respostas. Quais? _____________________

F1 - O Sr.(a) ou alguém em sua casa
guma das seguintes áreas:
1. Estudos de Mercado		
2. Marketing/Publicidade		
3. Nenhuma das anteriores 		

trabalha em alENCERRA
ENCERRA
CONTINUA

F2 - Podia dizer-me a sua idade, por favor
______ Anos
NOTA PARA O ENTREVISTADOR:
Abaixo dos 18 anos ENCERRA
F3 - Está recenseado em que distrito e em que concelho?
__________________ LIST-Box com distritos
__________________ LIST-Box com concelho
0. Está recenseado mas não sabe onde ENCERRA
99. Não está recenseado 		
ENCERRA
F4 - No último mês respondeu a algum questionário
feito pelo telefone?
1. Sim 				
ENCERRA
2. Não				
CONTINUA

Q4 - O Tribunal Constitucional está a analisar a legalidade da lei de convergência de pensões a pedido do
Presidente da República. Na sua opinião o Tribunal
Constitucional deveria aprovar este diploma? (LER)
1. Sim
2. Não.
3. Ns/Nr (NÃO LER)

Q2 - Na sua opinião a convergência de pensões entre
o sector público e o sector privado implicam cortes
de 10% em todas as pensões em reformas com mais
de 600 euros ou só nas reformas /pensões de ex-funcionários públicos?
1. Só nas reformas dos ex-funcionários públicos
2. Só nas reformas dos funcionários do privado
3. O corte é generalizado, todos os que tenham
reformas acima de 600 euros desconta-se 10%
4. NS/NR (NÃO LER)

Q5 - Se a lei de convergência de pensões for chumbada no Tribunal Constitucional, o governo terá de
encontrar outra forma de poupar 728 milhões de
euros. Na sua opinião o que seria preferível: o corte
de 10% nas pensões/reformas dos ex-funcionários
públicos ou aumentar o IVA em 2% ou ainda aumentar cerca de 6 cêntimos os combustíveis?
1. Cortar nas reformas/pensões dos ex-funcionários
públicos
2. Aumentar 2 pontos percentuais o IVA
3. Aumentar 6 cêntimos os combustíveis
4. Ns/Nr (NÃO LER)

Q3 - O Governo argumenta que ao longo dos anos
os antigos funcionários públicos foram beneficiados
e por isso em termos médios tem reformas superiores às reformas dos funcionários do privado. Agora
aprovou um corte de 10% a todos os antigos funcionários públicos desde que tenham uma reforma /
pensão superiores a 600 euros. Na sua opinião esta
medida é …?
1. Muito Má
2. Má
3. Razoável
4. Boa
5. Muito Boa
6. Ns/Nr

Q6 - Na sua opinião o Tribunal Constitucional deve
ter em conta a situação delicada em que vive o país
ou deve limitar-se a analisar o que diz a constituição
ignorando se o país tem ou não condições financeiras para suportar os direitos constitucionais?
1. O TC deve limitar-se a defender o que está escrito
na constituição
2. O TC deve procurar um equilíbrio entre o que
está escrito na constituição e aquilo que o país
consegue suportar neste momento.
3. O TC deve aceitar todos os pedidos do Governo
tendo em conta que dependemos dos empréstimos
dos credores internacionais
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Q7 - O PS defende a aplicação de um imposto sobre
as parcerias público-privadas, em vez do corte nas
reformas. Por seu lado o governo defende que as
parcerias público-privadas pertencem a grandes grupos financeiros nacionais e internacionais de quem
Portugal precisa para poder regressar aos mercados
e com quem já estão a ser renegociados os contratos
que permitirão cortes de 300 milhões de euros anuais.
Na sua opinião quem tem razão: o PS que pretende
um imposto sobre as parcerias público-privada, ou o
Governo que defende a via da renegociação?
1. O PS que defende um imposto sobre as parecerias
público-privadas
2. O Governo que defende a negociação dos
contractos
3. Nenhum dos dois
4. Ambos
5. Ns/Nr
Q8 - O Governo tem sido acusado de proteger mais
os grandes grupos económicos do que a população.
Como avalia a capacidade do governo em dividir os
“sacrifícios” pelos grandes grupos e pela população?
1. O Governo tem protegido muito mais os Grandes
Grupos Económicos
2. O Governo tem protegido um pouco mais os
Grandes Grupos Económicos
3. O Governo tem protegido tanto os Grandes Grupos
Económicos como a população
4. O Governo tem protegido um pouco mais a
população
5. O Governo tem protegido muito mais a população
Q9 - O governo tem sido acusado pela oposição de
pressões sobre os juízes por falar recorrentemente
sobre a hipótese de um segundo resgate, caso não
sejam aprovadas as medidas de austeridade. Na sua
opinião as intervenções do Governo são uma ameaça ou um aviso do que pode acontecer caso sejam
chumbadas estas medidas?
1. São mais uma ameaça
2. São mais um aviso
3. São tanto uma ameaça como um aviso

Q10 - No casos de novos chumbos do Tribunal
Constitucional, concorda que será inevitável um segundo resgate?
1. Discordo totalmente.
2. Discordo
3. Não concordo nem discordo.
4. Concordo.
5. Concordo totalmente.
6. Ns/Nr (NÃO LER)
Q11 - O Presidente da República voltou a apelar a
entendimentos entre a maioria PSD/CDS-PP e o PS
durante a discussão do orçamento de estado - o que
não se verificou. Na sua opinião, de quem é a responsabilidade?
1. Da maioria PSD/CDS.
2. Do PS
3. De ambos (NÃO LER).
4. Ns/Nr (NÃO LER)
Q12 - Mário Soares tem sido muito crítico com o
governo e com o Presidente da República. Numa
reunião na Aula Magna apelou mesmo à demissão
de Passos Coelho e de Cavaco Silva, tendo falado
no risco de violência caso isso não aconteça. Em
que medida concorda com as declarações de Mário
Soares?
1. Discordo totalmente.
2. Discordo
3. Não concordo nem discordo.
4. Concordo.
5. Concordo totalmente.
6. Ns/Nr (NÃO LER)
Q13 - Na sua opinião Mario Soares tem prejudicado
ou beneficiado António Jose Seguro com as suas intervenções?
1. Tem prejudicado muito
2. Tem prejudicado um pouco
3. Não tem ajudado nem prejudicado
4. Tem Ajudado um pouco
5. Tem Ajudado muito
6. Ns/Nr (NÃO LER)
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Q14 - O PCP propôs recentemente a realização de
uma Comissão Parlamentar de inquérito sobre a
subconcessão dos Estaleiros de Viana de Castelo a
uma empresa privada. A maioria quer seja também
investigada a gestão da empresa durante o governo
de José Sócrates. Concorda com a realização da comissão de inquérito?
1. Discordo totalmente.
2. Discordo
3. Não concordo nem discordo.
4. Concordo.
5. Concordo totalmente.
6. Ns/Nr (NÃO LER)
Q15 - O ministro da defesa, alega que os estaleiros
de Viana davam um prejuízo de 110 mil euros por dia
e que por isso não se podia continuar até porque
a União Europeia proíbe que os Estados Membros
coloquem dinheiro em empresas públicas que concorram com privadas. O fecho da empresa e a negociação com um privado que promete contratar parte
dos funcionários foi a melhor solução que se pode
arranjar. Na sua opinião a solução que o Ministro da
defesa encontrou é ?...
1. Muito Má
2. Má
3. Razoável
4. Boa
5. Muito Boa
6. Ns/Nr

Q16 - O lançamento de um grupo de reflexão ‘Uma
agenda para Portugal’ colocou a possibilidade de
Rui Rio se candidatar a líder do PSD. Considera que
Rui Rio deve candidatar-se: (LER)
1. Em janeiro de 2014, no próximo congresso do PSD
2. Depois da Troika sair de Portugal, em Junho de
2014
3. Após uma eventual demissão do governo antes de
2015
4. Após uma eventual derrota de Passos Coelho nas
legislativas de 2015
5. Não se deve candidatar a líder do PSD
6. NS/NR (NÃO LER)
Q17 - Na sua opinião quem está melhor preparado
para governar o país? (LER)
1. Pedro Passos Coelho
2. Antonio José Seguro
3. Rui Rio
4. José Sócrates
5. Ns/Nr

GRUPO 2 – QUESTÕES DA ATUALIDADE
Q18 - Alguns indicadores económicos apontam para
que Portugal já está a iniciar a recuperação. Qual é
sua expectativa para o próximo ano? (LER)
1. Portugal vai piorar muito
2. Portugal vai piorar um pouco
3. Portugal não vai piorar nem melhorar
4. Portugal vai melhorar
5. Portugal vai melhorar muito
6. Ns/Nr (NÃO LER)
Q19 - Na sua opinião, qual dos seguintes acontecimentos tem mais probabilidade de se verificar no
próximo ano?( LER)
1. Troika sair de Portugal em Junho de 2014, como
está previsto no memorando de entendimento
2. Um segundo resgate
3. Queda do governo e eleições antecipadas
4. Ns/Nr (NÃO LER)

Q20 - Entre as seguintes opções, qual a que gostaria
mais que se realizasse em 2014 : ( LER)
1. Baixa do desemprego
2. Baixa dos impostos
3. Saída da Troika
4. Queda do governo
5. Ns/Nr(NÃO LER)
Q21 - Pensa que Portugal vai chegar a que fase no
Mundial de Futebol no Brasil em 2014?
1. Oitavos de final
2. Quartos de final
3. Meias finais
4. Final
5. Vai sagrar-se vencedor.
6. Ns/Nr (NÃO LER)
Q22 - Na sua opinião, e pela prestação até ao momento, quem vai ganhar a liga de Clubes de Futebol?
1. Benfica
2. Sporting
3. Porto
4. Braga
5. Outro. Qual? _______________________________
6. Ns/Nr (NÃO LER)

Q39 - Em 2016 vão relizar-se eleições presidenciais.
Diga-me, por favor, a sua opinião sobre cada uma
das seguintes personalidades para Presidente da
República. Utilize por favor a seguinte escala:
1. Muito mau Presidente da República.
2. Mau Presidente da República.
3. Nem bom nem mau Presidente da República.
4. Bom Presidente da República.
5. Muito bom Presidente da República.
6. Ns/Nr
Q39
1. António Barreto
2. António Costa
3. António Guterres
4. Assunção Esteves
5. Belmiro de Azevedo
6. Carvalho da Silva

POLÍTICOS DA ATUALIDADE
Q37 - Na sua opinião quem foi o melhor primeiro-ministro eleito em democracia? (LER NOMES)
1. António Guterres.
2. Cavaco Silva.
3. Durão Barroso.
4. José Sócrates.
5. Mário Soares.
6. Pedro Passos Coelho.
7. Pedro Santana Lopes.
Q38 - Como avalia a atuação do atual Presidente da
República, Aníbal Cavaco Silva? Utilize por favor uma
escala de 0 a 20, em que 0 é a pior nota e 20 a melhor:
_____________avaliação
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7. Durão Barroso
8. Jerónimo de Sousa
9. José Sócrates
10. Manuela Ferreira Leite
11. Marcelo Rebelo de Sousa
12. Marques Mendes
13. Pedro Santana Lopes

Q40 - Aprova ou desaprova a forma como este governo esta a governar o país?
1. Aprova.
2. Desaprova.
3. Ns/Nr

Q41 - Se pudesse atribuir uma nota entre 0 e 20 em
que 0 é a pior e 20 a melhor, que nota daria ao atual
governo?
_________________
Q42 - Em sua opinião, quem seria o melhor líder do
PS neste momento? LER NOMES
1. António José Seguro.
2. António Costa.
3. José Socrates.
4. Franciso Assis.
99.Ns/Nr (NÃO LER)
Q43 - E quem seria o melhor líder do PSD neste momento? LER NOMES
1. Manuela Ferreira Leite.
2. Rui Rio.
3. Pedro Passos Coelho.
4. Jorge Moreira da Silva.
5. Paulo Rangel.
6. José Pedro Aguiar-Branco.
99.Ns/Nr (NÃO LER)
Q44 - Em relação ao CDS-PP, quem seria o melhor
líder do CDS-PP neste momento? LER NOMES
1. Paulo Portas.
2. Luís Nobre Guedes.
3. Nuno Melo.
4. Telmo Correira.
5. José Ribeiro e Castro.
99.Ns/Nr (NÃO LER)
Q45 - Quem seria o melhor líder do PCP neste momento? LER NOMES
1. Jerónimo de Sousa.
2. Bernardino Soares.
3. Francisco Lopes.
4. António Filipe.
5. Honório Novo.
6. Rita Rato.
99.Ns/Nr (NÃO LER)

Q46 - Quem seria o melhor líder do BE neste momento? LER NOMES
1. Francisco Louçã.
2. Catarina Martins.
3. Ana Drago.
4. Luís Fazenda.
5. José Manuel Pureza.
6. João Semedo.
7. Fernando Rosas.
8. Daniel Oliveira.
99.Ns/Nr (NÃO LER)

CARACTERIZAÇÃO DO VOTO
Q47 - Costuma votar nas eleições legislativas?
1. Voto sempre.
2. Voto muitas vezes.
3. Às vezes voto.
4. Nunca voto.
5. Ns / Nr
Q48 - A assembleia de voto fica perto de sua casa?
1. Sim.
2. Não.
3. NS / NR
Q49 - Se as eleições legislativas (para a Assembleia
da República) se realizassem no próximo domingo
iria votar?
1. De certeza que iria.
2. Provavelmente iria.
3. Provavelmente não iria.
4. Não iria de certeza.
5. Ns / Nr
Q50 - Se no dia das eleições legislativas estiver um
ótimo dia de praia, pensa ir votar?
1. De certeza que iria.
2. Provavelmente iria.
3. Provavelmente não iria.
4. Não iria de certeza.
5. Ns / Nr
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Q51 - Em 2011 nas eleições para a Assembleia da
República (LEGISLATIVAS) em quem votou?
1. PS.
2. PPD/PSD.
3. PCP-PEV.
4. CDS-PP.
5. Bloco de Esquerda.
6. Não tinha idade para votar.
7. Não votou.
8. Branco/nulo
9. Não estava recenseado.
10. Outro. Qual?___________
11. Ns/Nr
Q52 - Se as eleições legislativas se realizassem neste
momento, em que partido votaria?
1. PS.
2. PPD/PSD.
3. PCP-PEV.
4. CDS-PP.
5. Bloco de Esquerda.
6. Ainda não decidiu.
7. Não votava/abstinha-se.
8. Branco/nulo
9. Outro. Qual?___________
Q53 - Em relação ao voto que acabou de expressar,
peço que me diga se:
1. É definitivo.
2. Ainda pode mudar de opinião.

CARACTERIZAÇÃO DOS INQUIRIDOS
D1 - Sexo
1. Masculino
2. Feminino

NOME DO ENTREVISTADO (MAIÚSCULAS):

D2 - Importa-se de me dizer exatamente qual é a ocupação ou atividade profissional da pessoa que mais
contribui para o seu agregado familiar, (no caso de
ser reformado/ desempregado, perguntar qual foi o
último emprego, no caso de funcionário público perguntar função).
___________________________________________

MORADA (MAIÚSCULAS):

D3 - Poderia dizer-me qual é a situação profissional
da pessoa que mais contribui para o agregado?
1. Por conta própria
2. Por conta de outrem
3. Ns / Nr

CONCELHO (MAIÚSCULAS):

D4 - Qual o grau de instrução da pessoa que mais
contribui para o seu agregado familiar?
1. Menos que a 4ª Classe
2. 4ª Classe Antiga / 6ª Classe / Ciclo Preparatório
3. 5º ano Antigo / 9º ano Unificado / 10º ou 11º
4. 7ºano antigo/propedêutico / 12ºano Recente
5. Frequência Universitária ou Bacharelato/Curso
Médio
6. Licenciatura / Mestrado / Doutoramento
7. Ns/Nr

FREGUESIA (MAIÚSCULAS):

TELEFONE/TELEMÓVEL:

NOME DO ENTREVISTADOR (MAIÚSCULAS):

DATA: ______ /________ /___________
NOME DO CODIFICADOR (MAIÚSCULAS):

D5 - Incluindo-o a si, quantas pessoas vivem em sua
casa?
___________ nº pessoas
D6 - Pode me indicar o rendimento líquido do seu
agregado familiar?
1. Menos de 800 €uros
2. Entre 801 e 1200 €uros
3. Entre 1201 a 1600 €uros
4. Entre 1601 e 2000 €uros
5. Entre 2001 e 2400 €uros
6. Mais de 2401 €uros
0. Ns/Nr
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