Vers.: Definitiva. Tel. do respond.:_______________________

CESOP

Inquérito nº

Inquérito Político/Social de dezembro 2020

Data ____/12/2020 Hora do início ___:____ Hora do fim ___:____ Entrevistador:________________________________

Rua ___________________________________________________________________________________
Bom dia/tarde/noite. Chamo-me ________ e estou a ligar-lhe da parte do Centro de Sondagens da Universidade
Católica. Estamos a fazer um inquérito sobre questões da atualidade social e política. É um questionário que

demorará cerca de 5 a 10 minutos e as suas respostas são muitíssimo importantes para podermos ter um bom
retrato da população portuguesa. O seu número de telefone foi gerado aleatoriamente. Todas as respostas são
anónimas e serão analisadas em conjunto apenas para fins estatísticos.
P1. É maior de idade, tem direito de voto em Portugal e aceita participar?




Sim
Não. TERMINA (assinala se menor, se não tem direito de voto, se recusa)

P2. Para começar, algumas perguntas de caracterização. Pode dizer-me a sua idade?

anos

P3. Sexo do inquirido (SEM PERGUNTAR):



Masculino



Feminino

P4. Qual o grau de escolaridade mais elevado que completou?







Não completou 3º ciclo (9º ano de escolaridade)
Completou 3º ciclo (9º ano de escolaridade)
Completou ensino secundário (12º ano)
Completou ensino superior (bacharelato, licenciatura, mestrado ou doutoramento)
Ns/Nr

P5. Qual o seu concelho de residência?



LISTA de concelhos

P6. Qual o concelho onde exerce o seu direito de voto?




O mesmo da residência.
Outro? _____LISTA de concelhos

P7. Das seguintes frases que lhe vou dizer, qual é aquela que melhor se aplica ao seu caso em relação às

próximas eleições Presidenciais marcadas para o dia 24 de janeiro (LER OPÇÕES)








De certeza que não vai votar
Não tenciona ir votar
Ainda não sabe se vai votar
Em princípio vai votar
De certeza que vai votar
Recusa responder

➔ PASSA À P9
➔ PASSA À P9
➔ PASSA À P9
➔ PASSA À P15
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P8. Essa sua decisão ou intenção de não votar prende-se com a situação de pandemia ou, se não houvesse

COVID-19, a sua decisão seria a mesma?






Prende-se com algum receio em relação à pandemia
Prende-se com algum aspeto prático provocado pela pandemia (deslocação ao local de voto, etc)
Manteria a decisão de não votar, mesmo sem COVID-19
Ns/Nr

➔ PASSA À P15
➔ PASSA À P15
➔ PASSA À P15
➔ PASSA À P15

P9. Se as eleições fossem hoje, em que candidato ou candidata votaria? (NÃO LER OPÇÕES – SE O

INQUIRIDO NÃO DISSER NOME DA LISTA, ASSINALA-SE “OUTRO CANDIDATO” E ESCREVE-SE O
QUE A PESSOA RESPONDE, MESMO QUE NÃO SEJA UM NOME. POR EXEMPLO, “VOU VOTAR NO
JOSÉ” OU “NO CANDIDATO DO PARTIDO ABC”)















Outro candidato. Qual? _____________________

➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11
➔ PASSA À P11

Votaria em branco / nulo
Não sabe
Recusa responder

➔ PASSA À P11

Ana Gomes
André Ventura
Bruno Fialho
João Ferreira
Marcelo Rebelo de Sousa
Marisa Matias
Paulo Alves
Tiago Mayan Gonçalves
Vitorino Silva

P10. Apesar de neste momento não haver nenhum candidato em que gostaria de votar, pode dizer-nos em que

candidato se sente mais inclinado a votar? (NÃO LER)















Ana Gomes
André Ventura
Bruno Fialho
João Ferreira
Marcelo Rebelo de Sousa
Marisa Matias
Paulo Alves
Tiago Mayan Gonçalves
Vitorino Silva
Outro candidato. Qual? _--------------------_____________________________________________
Votava em branco/nulo
Não sabe
Recusa responder
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P11. Pode dizer-nos se há algum candidato no qual, de certeza, não vai votar? Qual ou quais? (NÃO LER;

MÚLTIPLA)















Ana Gomes
André Ventura
Bruno Fialho
João Ferreira
Marcelo Rebelo de Sousa
Marisa Matias
Paulo Alves
Tiago Mayan Gonçalves
Vitorino Silva
Outro candidato. Qual?_-------------------________________________________
Nenhum. Ainda poderei votar em qualquer um deles.
Não sabe
Recusa responder

P12. Tem algum receio de ir votar nesta situação de pandemia?








Nenhum receio
Pouco receio
Algum receio
Muito receio
Não sabe
Recusa responder

P13. Coloca a hipótese de não ir votar por receio de ser infetado no processo de votação?




Não. A minha decisão de votar ou não votar não depende disso.

➔ PASSA À P15

Sim, coloco essa hipótese

P14. Em quais destes cenários coloca a hipótese de não ir votar? (LER OPÇÕES; MÚLTIPLA)







Se a situação no meu concelho piorar
Se a situação no meu concelho se mantiver como está
Mesmo se a situação no meu concelho melhorar
Não sabe
Recusa responder

P15. Se neste momento houvesse eleições legislativas (para a Assembleia da República), qual das seguintes frases

se aplicaria melhor ao seu caso? (LER OPÇÕES)








Não tencionaria ir votar

➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18

Não sabe se iria votar
Em princípio iria votar
De certeza que iria votar
Recusa responder

➔ PASSA À P18

De certeza que não iria votar
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P16. Se neste momento se realizassem Eleições Legislativas (para a Assembleia da República) em que partido

votaria? (NÃO LER OPÇÕES)














Outro partido. Qual? _____________________

➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18
➔ PASSA À P18

Votava em branco / nulo
Não sabe
Recusa responder

➔ PASSA À P18

B.E. (Bloco de Esquerda)
CHEGA
CDS-PP
CDU (Partido Comunista, PCP / Verdes)
IL (Iniciativa Liberal)
PAN (Pessoas-Animais-Natureza)
PS (Partido Socialista)
PPD/PSD (Partido Social Democrata)

P17. Apesar de neste momento não haver nenhum partido em que gostaria de votar, pode dizer-nos em que

partido se sentiria mais inclinado a votar? (NÃO LER OPÇÕES)














Bloco de Esquerda
CHEGA
CDS-PP
CDU (PCP / Verdes)
IL (Iniciativa Liberal)
PAN
PS
PSD
Outro partido. Qual?_________________________
Votava em branco/nulo
Não sabe
Recusa responder

P18. Falemos agora da situação atual do país e da resposta que o país tem dado à situação de pandemia que

vivemos. Que avaliação faz da atuação das seguintes entidades ou pessoas no contexto da pandemia? (LER
ENTIDADES; LER ESCALA)
Muito má

Má

Razoável

Boa

Muito boa

Ns/Nr

Direção Geral de Saúde
Ministra da Saúde
Primeiro-Ministro
Presidente da República
Profissionais de saúde

P19. Como avalia o estado atual do SNS e dos seus hospitais para lidar com a pandemia?








Muito mal
Mal
Razoável
Bom
Muito bom
Ns/Nr

P20. Na sua opinião este vírus é muito, algo, pouco ou nada perigoso para a saúde das pessoas em geral?




Muito perigoso
Algo perigoso
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Pouco perigoso
Nada perigoso
Não sabe
Não responde

P21. E para a sua saúde em particular?








Muito perigoso
Algo perigoso
Pouco perigoso
Nada perigoso
Não sabe
Não responde

P22. Vou ler-lhe algumas frases sobre a perceção geral de perigo da covid19. Diga-me, por favor, com qual

concorda mais. (LER FRASES)









A perceção geral sobre o perigo é muito exagerada face ao perigo real da doença.
A perceção geral sobre o perigo é algo exagerada face ao perigo real da doença.
A perceção geral sobre o perigo é adequada face ao perigo real da doença.
A perceção geral sobre o perigo é menor do que o perigo real da doença
A perceção geral sobre o perigo é muito menor do que o perigo real da doença
Não sabe
Não Responde

P23. Concorda com o estado de emergência vigente para lidar com a situação da covid19 do ponto de vista da

saúde pública?





Sim.

➔ PASSA À P25

Não.
Não sabe /Não Responde

➔ PASSA À P25

P24. Porquê? (LER FRASES)






As medidas são exageradas e desnecessárias.
As medidas são adequadas, mas desnecessárias, porque as pessoas já tomariam as precauções necessárias.
As medidas são insuficientes e deveriam ser mais restritivas.
Não sabe /Não Responde

P25. Das seguintes frases, qual é a que mais corresponde ao seu comportamento quanto às disposições e

cuidados em relação à pandemia (confinamento, uso de máscara, distanciamento social, lavagem repetida
das mãos,...)? (LER FRASES)








Vou mesmo muito além das recomendações e determinações da DGS e do Governo.
Tenho cumprido mais que o exigido pela DGS e do Governo.
Cumpro apenas o imposto pela situação de emergência
Não consigo cumprir tudo o que me é imposto pela situação de emergência
Não concordo e não cumpro com as disposições impostas.
Não sabe/Não responde
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P26. Das seguintes opções, qual a que melhor descreve a sua situação perante o emprego antes desta crise

sanitária/há um ano atrás? (LER OPÇÕES)














Funcionário público ou trabalho em empresa pública ou municipal
Trabalho por conta de outrem (sem ser funcionário público)
Empresário em nome individual
Trabalho por conta própria / trabalhador independente / recibos verdes
Estagiário/aprendiz
Trabalhador/estudante
Desempregado
Estudante
Sem trabalho remunerado (Cuida da casa, da família, etc.)
➔ PASSA
Aposentado/Reformado
Incapacitado / Aposentado por invalidez
Não sabe /Não Responde

À P31
➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31

P27. Durante este último ano, a sua situação profissional alterou-se? (LER OPÇÕES; MÚLTIPLA)











Não, continuei sempre a trabalhar ou estudar no mesmo local e da mesma forma que antes.

➔ PASSA À P29

Mudei de emprego, mas não mudei a minha situação ou carreira profissional.
Mudei de emprego e de situação ou carreira profissional
Estive ou estou em teletrabalho (trabalho a partir de casa) ou em ensino à distância.
Estive ou estou em lay off temporário.
Estive ou fiquei desempregado.
Estive ou fiquei sem atividade.
Terminei ou interrompi os estudos
Não sabe /Não Responde

P28. E atualmente, qual é a sua situação perante o emprego? (LER OPÇÕES)












Trabalho a partir de casa (teletrabalho)
A trabalhar no mesmo local ou locais a tempo inteiro
Trabalho no mesmo local ou locais a tempo parcial
Lay off temporário
Assistência à família
Desempregado
Sem atividade
Estudante
Aposentado / Reformado
Não sabe /Não Responde

➔ PASSA À P30
➔ PASSA À P30
➔ PASSA À P30
➔ PASSA À P30
➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31

P29. No seu caso concreto, quão provável acha a possibilidade de perder a sua atividade profissional no próximo

ano? (LER OPÇÕES)







Nada provável
Pouco provável
Algo provável
Muito provável
Não sabe /Não Responde

➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31
➔ PASSA À P31
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P30. No seu caso concreto, quão provável acha a possibilidade de encontrar um emprego ou retomar a atividade

profissional no próximo ano? (LER OPÇÕES)








Não estou à procura de emprego ou de retomar atividade.
Nada provável
Pouco provável
Algo provável
Muito provável
Não sabe /Não Responde

P31. Os rendimentos do seu agregado familiar são agora inferiores, iguais ou superiores ao que eram antes da

crise sanitária?






Inferiores
Iguais

➔ PASSA À P33
➔ PASSA À P33
➔ PASSA À P33

Superiores
Não sabe /Não Responde

P32. Em comparação com o rendimento do agregado anterior à crise, o atual é:







Menos de um terço do anterior (rendimento atual é igual ou inferior a 33% do anterior)
Menos de metade do anterior (rendimento atual é igual ou inferior a 50% do anterior)
Mais de metade do anterior (rendimento atual é superior a 50% do anterior)
Mais de dois terços do anterior (rendimento atual é superior a 66% do anterior)
Não sabe /Não Responde

P33. Qual o atual valor aproximado do rendimento mensal atual do agregado, depois de descontos?










Sem rendimento
Até 500 euros
Entre 501 e 1000 euros
Entre 1001 e 2500 euros
Entre 2501 e 3500 euros
Entre 3501 e 5000 euros
Acima de 5000 euros
Não sabe / Não responde

P34. Nos últimos 12 meses, teve ou tem dificuldades em pagar no prazo previamente estabelecido alguma destas

despesas? (LER ITENS)
Renda ou prestação da habitação
Contas de eletricidade, água, gás
Despesas de Alimentação
Despesas de educação
Outras. Quais?
__________________________
__________________________

Sim

Não

Não se
Aplica

Ns/Nr
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P35. O Governo anunciou algumas medidas no sentido de POSSIBILITAR viagens entre concelhos e encontros

familiares no Natal. Das seguintes frases, qual é a que mais corresponde à sua posição face a estas
medidas? (LER OPÇÕES)






As medidas deveriam ser mais apertadas (dificultando mais a circulação e o contacto entre pessoas)
Concordo com estas medidas
As medidas deveriam ser menos apertadas (facilitando mais a circulação e o contacto entre pessoas)
Ns/Nr

P36. O Governo anunciou algumas medidas no sentido de IMPEDIR viagens entre concelhos e concentrações de

pessoas na passagem de Ano. Das seguintes frases, qual é a que mais corresponde à sua posição face a estas
medidas? (LER OPÇÕES)






As medidas deveriam ser mais apertadas (dificultando mais a circulação e o contacto entre pessoas)
Concordo com estas medidas
As medidas deveriam ser menos apertadas (facilitando mais a circulação e o contacto entre pessoas)
Ns/Nr

P37. Em anos normais, costuma fazer férias fora da sua residência?




Sim
Não

P38. Quando pensa voltar a fazer férias fora da sua residência? (LER OPÇÕES; MÚLTIPLA)












Neste Natal ou Passagem de Ano
No Carnaval
Na Páscoa
No Verão
No Outono
No Natal de 2021 ou Passagem de Ano
Apenas em 2022
Não penso fazer férias fora de casa assim tão cedo
Não faço férias fora de casa
Ns/Nr

P39. Como sabe, as vacinas contra a COVID-19 deverão começar a ser administradas em 2021. Quando chegar

a sua vez de ser vacinado, como vai reagir? (LER OPÇÕES)







Irei receber a minha vacina assim que for chamado
Procurarei adiar algum tempo a minha vez
Procurarei adiar muito tempo a minha vez
Não vou querer ser vacinado
Ns/Nr

P40. Em relação às últimas eleições legislativas (para a Assembleia da República), que foram em outubro de

2019, pode dizer-me se: (LER OPÇÕES)








Votou
Não votou porque não estava recenseado
Não votou porque não pôde
Não votou porque não quis
Não sabe
Não responde

➔ TERMINA
➔ TERMINA
➔ TERMINA
➔ TERMINA
➔ TERMINA
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P41. Em que partido votou? (NÃO LER OPÇÕES)















Bloco de Esquerda (B.E.)
CDS-Partido Popular
CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP/PEV)
CHEGA
Iniciativa Liberal
LIVRE
PAN (Pessoas – Animais – Natureza)
PS - Partido Socialista
PSD – Partido Social Democrata
Outro. Qual?_______________
Votou em branco / nulo
Não sabe / Não se lembra
Não responde

Muito obrigado pela sua participação. Os resultados deste estudo serão divulgados nos próximos dias na
RTP, mas se precisar de alguma informação ou esclarecimento adicional, não hesite em contactar o CESOP
através do email cesop@ucp.pt.
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