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Questionário Inquiridor - E24
ID

ID inquiridor

1 - Indique o sexo do participante:

Feminino

Masculino

2 - Nos últimos 12 meses, quantas vezes consultou um médico?

3 - Nos últimos 12 meses, recorreu alguma vez à urgência hospitalar?
Não

Sim

Não Sabe

Quantas vezes?

4 - Tem actualmente alguma doença que o obriga a cuidados médicos regulares, i.e.,
tratamentos, análises, consultas, etc.?
Não

Sim

Qual(ais)?

5 - Durante os últimos 12 meses, tomou algum medicamento de forma crónica
continuada?
Não

Sim (se não, avance para a perg.6)

1

5.1. Se sim, quais os medicamentos e durante quanto tempo os tomou, nos últimos 12
meses?

Nome do
medicamento
(dosagem)

Motivo

Nº de
unidades

Dia/semana

Durante
quanto
tempo

Semanas/Meses

[Perg. 6 apenas para participantes do sexo feminino]
6 - Usa ou alguma usou contraceptivos hormonais?
Não

Sim

6.1. Se sim, qual(ais) e com que idade iniciou e terminou a utilização?
Contracetivo

Sim/Não

Nome
comercial

Idade início

Idade Fim Uso continuo
excluindo
gravidez
(sim/não)

Oral (pilula)
Anel vaginal
Sistema
transdérmico
(adesivo)
Implante
Outro
7 - Por rotina, para os seus cuidados de saúde a que local recorre mais
frequentemente?
Centro de saúde
Consultório particular
Consulta hospitalar pública
Outro. Qual?

2

8 - A que sistema(s) de saúde recorre habitualmente?
Centros de saúde, hospitais públicos (Sistema Nacional de Saúde)
ADSE
Serviços de Assistência na Doença da Guarda Nacional Republicana – SAD/GNR
Serviços de Assistência na Doença da Polícia de Segurança Pública – SAD/PSP
Assistência na Doença aos Militares das Forças Armadas (ADM)
Subsistema de saúde dos Serviços Sociais do Ministério da Justiça (SSMJ)
SAMS (Serviços de Assistência Médico-Social)
Associação de cuidados de saúde (dos trabalhadores da Portugal Telecom) PTACS
Outro. Qual?:

9 - Tem algum seguro privado de saúde (por exemplo, Multicare, Medis, etc.)?
Não

Sim
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Agradecemos a sua disponibilidade no preenchimento deste questionário.
Todos os seus dados são confidenciais.
Por favor, assinale sempre uma resposta, mesmo que seja "Não" ou "Não sabe". As suas informações são
muito importantes, pelo que lhe pedimos que responda com sinceridade.

A. Dados pessoais
1 - Sexo
Feminino

Masculino

2 - Data de nascimento
__ __/__ __/1990

B. Laços sociais
3- Com que frequência convive com…
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

Todos
os dias

Várias
Menos
Uma
Várias Uma
Não
vezes
de uma
vez por vezes vez por
Nunca se
por
vez por
semana por mês mês
aplica
semana
mês

Amigas/os
Familiares que sejam parte do agregado
familiar (com quem mora)
Familiares que não sejam parte do agregado
familiar
Colegas de trabalho e/ou da escola
Vizinhas/os

4 - Quantas/os amigas/os próximas/os tem (amigas/os de quem se sente próxima/o emocionalmente e
em quem pode confiar)?

5 - Tem alguém com quem normalmente pode conversar sobre assuntos íntimos e pessoais?
Não

Sim (se Não passar à pergunta 7)

1

6 - Das seguintes pessoas, indique por ordem crescente, a quem recorre mais, para conversar sobre esses
assuntos.
Por favor não escolha mais do que 3 itens.
Amiga/o
Namorada/o/Cônjuge
Familiar
Colega
Vizinha/o

2

7 - Se precisasse de ajuda em cada uma das seguintes áreas, a quem poderia recorrer?
Selecione todas as que se apliquem

Pai Mãe Irmã/o Avó/Avô Namorada/o/Cônjuge Amigas/os Vizinhas/os Colegas Conhecidas/os

Instituições públicas ou
organizações de
solidariedade

A
ninguém

Instituições
públicas ou
organizações de
solidariedade

A
ninguém

Um problema financeiro
Um problema de saúde
Um problema emocional
Um problema prático (por
exemplo, ajuda com pequenas
reparações em casa)
Auxílio na obtenção de emprego

8 - No último ano, recorreu a alguém para solucionar algum dos seguintes problemas?
Selecione todas as que se apliquem
Não teve
esse tipo de
problema

Pai

Mãe

Irmã/o

Avó/Avô

Namorada/o/Cônjuge

Amigas/os

Vizinhas/os

Colegas

Conhecidas/os

Um problema
financeiro
Um problema de
saúde
Um problema
emocional
Um problema prático
(por exemplo, ajuda
com pequenas
reparações em casa)
Auxílio na obtenção
de emprego

3

C. Bem-estar, realização pessoal e saúde
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item
9 - Considerando todos os aspetos sociais da sua vida, qual o grau de felicidade que sente?
Extremamente
infeliz
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Extremamente
feliz
10

9

10 - Em que medida classifica a sua vida quanto ao sentimento de realização pessoal?
Nada
realizado
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalmente
realizado
10

11 - Diga, por favor, o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações:
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Em geral, estou satisfeita/o comigo própria/o
Por vezes, penso que não presto para nada
Sinto que tenho algumas boas qualidades
Sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das
outras pessoas
Sinto que não tenho muito do que me orgulhar
Certamente que me sinto inútil às vezes
Eu sinto que eu sou uma pessoa de valor, pelo menos num
plano de igualdade com os outros
Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesma/o
Pesando tudo, tendo a sentir que sou um fracasso
Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesma/o

12 - Como avalia a sua saúde em geral?
Muito má

Má

Razoável

Boa

Muito boa

13 - A sua saúde alterou-se nos 2 últimos anos?
Não

Sim, para melhor

Sim, para pior

D. Hábitos
14 - Fuma ou alguma vez fumou?
Não

Sim (se não passar para a pergunta 15)
4

14.1 - Atualmente:
Escolha qual a resposta que o/a carateriza.
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fuma mais de 20 cigarros/dia
Fuma entre 8 a 20 cigarros/dia
Fuma entre 2 a 7 cigarros/dia
Fuma 1 cigarro/dia
Fuma menos de 1 cigarro/dia
É ex-fumador - deixou de fumar há menos de 6 meses
É ex-fumador - deixou de fumar há pelo menos 6 meses
Apenas experimentou (se apenas experimentou passar à pergunta 15)

14.2 - Com que idade iniciou o consumo?

Anos
14.3 Com que idade deixou de fumar? (se ainda fuma passe à pergunta 15)

Anos

15 - Bebe ou alguma vez bebeu bebidas alcoólicas?
Não

Sim (Se não passar à pergunta 16)

15.1 - Atualmente:
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
a)
b)
c)
d)

Bebe diariamente
Não bebe diariamente mas pelo menos 1 vez/semana
Bebe menos de 1 vez/semana
Não bebe

15.2 - Alguma vez bebeu bebidas alcoólicas até ficar embriagado?
Não

Sim (Se não passar à pergunta 16)

15.3 Que idade tinha quando isso aconteceu pela primeira vez?

5

Anos
15.4 - Nos últimos 12 meses, quantas vezes se embriagou?

16 - Alguma vez consumiu?
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Não Sim
1. Haxixe ou marijuana
2. Ecstasy
3. Anfetaminas
4. Cocaína
5. Heroína
6. LSD
7. Fármacos
8. Outras
1. ("canábis", "chamon", "charro", "chocolate", "erva", "ganza", "hax", "hash", "liamba")
2. ("pastilhas", "droga de recreio", "droga de desenho", “speed”)
3. ("speeds", "cristais" ou "anfes")
4. ("branca", "branquinha", "base", "coca", "gulosa", "neve", "snow")
5. ("cavalo", "cavalete", "chnouk", "h", "heroa", "castanha", "pó", "poeira")
6. ("ácidos", "pills", "trips")
7. (“drunfos”, “comprimidos”). Não inclua aqui medicamentos que tenham sido receitados pelo médico
8. (“colas”, “solventes”, etc.)
16.1 Se respondeu não a Haxixe ou marijuana passar à pergunta 16.2
16.1.1- Com que idade consumiu pela primeira vez Haxixe ou marijuana?

Anos
16.1.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Haxixe ou marijuana?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.2)

16.1.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Haxixe ou marijuana?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.2)
6

16.1.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Haxixe ou marijuana?

Dias
16.2 - Se respondeu não a Ecstasy passar pergunta 16.3
16.2.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Ecstasy?

Anos
16.2.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Ecstasy?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.3)

16.2.3 Durante os últimos 30 dias consumiu Ecstasy?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.3)

16.2.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Ecstasy?

Dias
16.3 - Se respondeu não a Anfetaminas passar pergunta 16.4
16.3.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Anfetaminas?

Anos
16.3.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Anfetaminas?

Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.4)

16.3.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Anfetaminas?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.4)

16.3.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Anfetaminas?
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Dias
16.4 - Se respondeu não a Cocaína passar pergunta 16.5
16.4.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Cocaína?

Anos
16.4.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Cocaína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.5)

16.4.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Cocaína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.5)

16.4.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Cocaína?
Dias
16.5 - Se respondeu não a Heroína passar pergunta 16.6
16.5.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Heroína?
Anos
16.5.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Heroína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.6)

16.5.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Heroína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.6)

16.5.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Heroína?
dias
16.6 - Se respondeu não a LSD passar pergunta 16.7
16.6.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez LSD?
Anos
16.6.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu LSD?
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Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.7)

16.6.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu LSD?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.7)

16.6.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu?
dias
16.7 - Se respondeu não a Fármacos passar pergunta 16.8
16.7.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Fármacos?
Anos
16.7.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Fármacos?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.8)

16.7.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Fármacos?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.8)

16.7.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Fármacos?
Dias
16.8 - Se respondeu não a Fármacos passar pergunta 17
16.8.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Outras?
Anos
16.8.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Outras?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 17)

16.8.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Outras?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 17)

16.8.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu?
Dias

9

E. Relações de género
17 - Na sua opinião, atualmente em Portugal, as desigualdades entre homens e mulheres:
Não existem (se escolheu esta opção passar para pergunta 18)
Existem, mas são pouco graves
Existem e são graves
Existem e são muito graves
17.1 - Na sua opinião, qual a gravidade de cada uma das seguintes desigualdades em Portugal entre
homens e mulheres?
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
grave
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
grave
10

Não
sabe

A persistência
dos estereótipos
sexistas
A disparidade
salarial entre
mulheres e
homens
A partilha
desigual de
responsabilidades
e tarefas entre
mulheres e
homens nas
famílias
A baixa
proporção de
mulheres em
posições de
responsabilidade
nas empresas
A baixa
proporção de
mulheres em
posições de
responsabilidade
na política
A violência contra
as mulheres
O tráfico de
mulheres e a
prostituição

10

F. Envolvimento cívico
18 - Votou nas últimas eleições para a Assembleia da República (5 de Julho de 2011)?
Não

Sim

Não era eleitor/Não estava recenseado

19 - Atualmente ou nos últimos 12 meses, foi membro de alguma das seguintes organizações
ou associações voluntárias:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

Não

Não fui
Não fui
Sim, sou/fui
membro
membro ativo,
membro ativo
ativo, mas dei
mas participei
dinheiro

Associações ou clubes desportivos ou de atividades ao ar
livre
Organizações de atividades culturais ou de passatempos
Sindicato ou associação profissional
Organização de ajuda humanitária, de direitos humanos, de
apoio a minorias, de proteção ambiental, pacifista ou de
direitos humanos
Partido político, ou outras organizações de ação política ou
movimento político
Organização religiosa
Outra organização ou associação voluntária
Se outra, qual?

G. Atitudes e valores
20 - De uma forma geral, acha que todo o cuidado é pouco quando se lida com as pessoas ou acha que se
pode confiar na maioria das pessoas?

Todo o
cuidado
é pouco
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
maioria
das
pessoas é
de
Não sabe
confiança
10

11

21 - Diga, por favor, o grau de importância que cada uma das seguintes categorias tem para si:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
importante
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
importante
10

Não
sabe

A sua saúde
Ter muito
dinheiro
Ter filhos
Ter um trabalho
que a/o realize
Ser
independente
Ter bons amigos
Ter um bom
casamento ou
união
Os seus pais e
irmãs/os
Tempo livre e
lazer

22 - Na sua opinião, diga, por favor, qual o grau de importância que atribui a cada uma das seguintes
categorias para progredir na vida:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
Importante

Pouco
Importante

Importante

Muito
Importante

Vir de famílias favorecidas
Ter pais bastante escolarizados
Ter uma boa educação
Ter ambição
Trabalhar arduamente
Conhecer as pessoas certas
A etnia da pessoa
A classe social da pessoa
A religião da pessoa
Ter nascido homem ou mulher

23 - Considere estas quatro possibilidades e indique, por favor, qual delas está mais de acordo com a sua
maneira de pensar e de viver.
Aproveitar individualmente e sem preocupações, no dia-a-dia, as coisas boas da vida

12

Preparar com persistência e espírito de iniciativa uma situação futura de bem-estar estável e duradoura
Viver intensamente o dia-a-dia procurando sempre a participação, solidariedade e partilha com os outros
Participar com os outros no desenvolvimento e melhoria do mundo em que vive, ajudando a construir o futuro através da
sua ação em vários aspetos do quotidiano

24 - Diga, por favor, o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Se uma pessoa não é bem-sucedida na vida, geralmente a culpa é sua
Em larga medida, eu consigo determinar o que me vai acontecer na vida
Quão bem nós nos saímos na vida é, sobretudo, uma questão de sorte
Se trabalhar arduamente em algo será, geralmente, bem-sucedido

25 - Diga, por favor, o grau de verdade que atribui às seguintes afirmações:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
verdade

Dificilmente
verdade

Moderadamente
verdade

Completamente
verdade

Quando sou confrontada/o com um problema, geralmente
consigo encontrar várias soluções
Consigo solucionar a maioria dos problemas, se fizer o esforço
necessário
Consigo manter-me calma/o quando confrontada/o com
adversidades, porque posso apoiar-me nas minhas capacidades
de lidar com problemas
Eu geralmente consigo lidar com o que quer que seja que me
acontece

26 - Atualmente sente que pertence a alguma religião?
Não

Sim

Não sabe (Se Não ou Não sabe passar pergunta 27)

26.1 - Qual?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Católica
Protestante
Ortodoxo
Judaica
Islâmica/Muçulmana
Religiões Orientais
Outra. Qual?
27 - Atualmente como vê o estado financeiro e económico do país?
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Muito grave

Grave

Razoável

Bom

28 - Como acha que a situação do país vai evoluir nos próximos anos?
Vai ficar francamente melhor
Vai ficar melhor, mas tenho algumas dúvidas
Vai manter-se assim
Vai piorar
29 - Em que medida considera que a situação do país afeta atualmente as suas decisões na vida?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Tem muito impacto
Tem algum impacto
Tem pouco impacto
Praticamente não tem efeito

H. Educação I
30 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou?
4º ano (1º ciclo do ensino básico)
6º ano (2º ciclo do ensino básico)
9º ano (3º ciclo do ensino básico)
12º ano ou equivalente (ensino secundário)
Diploma de especialização tecnológica
Licenciatura
Mestrado

31 - Independentemente do seu grau de escolaridade, quantos anos de escolaridade completou (sem
contar com reprovações, com o ano que está a frequentar ou com o que não completou)
Por exemplo, desistiu no 11º ano, tem 10 anos de escolaridade
Anos
32 - Neste momento, frequenta algum tipo de ensino?
Não

Sim (Se Não passar pergunta 33)
14

32.1 - Que nível de escolaridade frequenta? (se não frequentar o Ensino Superior passar pergunta 33):
Por exemplo, ensino secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento…

32.3 - Se frequenta o ensino superior, que ensino frequenta?
Ensino universitário

Ensino politécnico

32.4 - Qual a designação do curso que está atualmente a frequentar?
Exemplos: Engenharia Mecânica, Serviço Social, Gestão Internacional

32.5 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que deseja obter?

Se não sabe, responda "Não sei"
32.6 - Qual a principal razão para continuar a estudar?
Porque quero aumentar as possibilidades de sucesso no mercado de trabalho
Porque gosto de estudar
Porque acho que pode ajudar-me a progredir na carreira
Porque não vi alternativa (por ex. ainda não encontrei emprego)
Porque quero aumentar o meu conhecimento pessoal
Porque quero realizar-me pessoalmente
Outro. Qual?

32.7 - Estuda e trabalha ao mesmo tempo?
Não
Sim, com estatuto formalizado de trabalhador/a-estudante
Sim, sem estatuto formalizado de trabalhador/a-estudante
Passe para a pergunta 34
15

33 - Com que idade deixou o ensino?
Anos
33.1 - O nível de escolaridade que tem é o que desejava obter?
Não

Sim

33.2 - Diga, por favor, a principal razão pela qual não prosseguiu os estudos.
A minha família não tinha condições financeiras para continuar a apoiar-me
Não gostava do que estudava
Não queria continuar a estudar
Queria começar a trabalhar e a ganhar dinheiro
Tenho dúvidas sobre as vantagens de continuar a estudar
Outra. Qual?

33.3 - Frequentou o ensino superior?
Não

Sim (Se Não passar pergunta 34)

33.3.1 - Que ensino frequentou?
Ensino universitário

Ensino politécnico

33.3.2 - Qual a designação do (último) curso que completou?
Exemplos: Engenharia Mecânica, Serviço Social, Gestão Internacional
Por favor, escreva aqui a sua resposta:

34 - No ensino secundário (entre o 10º e o 12º ano ou equivalente), que tipo de ensino/curso frequenta
ou frequentou?
Não frequentei (ainda) o ensino secundário
Curso Científico-Humanístico
Curso tecnológico
Curso artístico especializado
Curso profissional
Cursos de Educação e Formação (CEF)
Outro. Qual?
35 - Alguma vez reprovou (ficou retido) de ano?
Não

Sim (se Não passar para a pergunta 36)
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35.1 - Indique, por favor, o número de vezes que reprovou.

Ensino básico
Ensino secundário
Ensino superior

I.Educação II
36 - Em cada sociedade existem diferentes ideias acerca das caraterísticas e comportamentos desejáveis
e não desejáveis. Indique, por favor, qual o grau de importância que atribui pessoalmente a cada uma
destas caraterísticas e comportamentos na sua vida.
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
importante
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
importante
10

Não
sabe

Defender, de
forma assertiva,
as suas opiniões
Ser responsável
por outros
Ser ambiciosa/o
Saber apreciar a
vida
Ter sentido
crítico
Ajudar os outros
Fazer aquilo que
se quer
Desenvolver os
próprios talentos
e capacidades
Ser atenciosa/o
face às
necessidades
dos outros
Viver a vida de
modo
entusiástico e
excitante
Não deixar que
os outros lhe
digam o que
deve fazer
Esforçar-se por
ter um bom
salário
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Não desistir face
às adversidades
Ser respeitador
das regras
Acatar as
decisões dos
superiores
hierárquicos

37 - Indique, por favor, qual o grau de importância que, na sua opinião, os seus pais atribuíram a que
fosse assim ou se comportasse assim, no modo como a/o educaram.
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
importante
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
importante
10

Não
sabe

Defender, de
forma assertiva,
as suas opiniões
Ser responsável
por outros
Ser ambiciosa/o
Saber apreciar a
vida
Ter sentido
crítico
Ajudar os outros
Fazer aquilo que
se quer
Desenvolver os
próprios talentos
e capacidades
Ser atenciosa/o
face às
necessidades
dos outros
Viver a vida de
modo
entusiástico e
excitante
Não deixar que
os outros lhe
digam o que
deve fazer
Esforçar-se por
ter um bom
salário
Não desistir face
às adversidades
Ser respeitador
das regras
Acatar as
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decisões dos
superiores
hierárquicos

38 - Qual das seguintes afirmações melhor traduz, no seu entender, as expetativas que os seus pais ou
cuidadores tinham em relação aos seus estudos?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Esperavam que entrasse no ensino superior e concluísse uma licenciatura
Esperavam que pudesse alcançar pelo menos o 12.º ano ou equivalente
Esperavam que concluísse pelo menos o 9.º ano ou equivalente
Esperavam que eu nem sequer concluísse o 9.º ano ou equivalente
39 - Do que recorda da sua experiência de infância e adolescência, com que frequência tinha o auxílio
dos seus pais ou cuidadores na realização dos trabalhos de casa?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Nunca era auxiliado/a (se a sua opção de resposta for esta passar para a pergunta 40)
Por vezes tinha auxílio
Era frequentemente auxiliado/a
Não sabe/não responde
39.1 - Quem é que normalmente estava mais presente nessa tarefa?
O seu pai
A sua mãe
Irmã/o(s)
Avó/ô(s)
Profissional(is) de educação (ATL - espaços de tempos livres; explicações; etc.)
Não sabe/não responde
Outro. Quem?

J.Trabalho
40 - Alguma vez teve um trabalho remunerado?
Não, nunca tive um trabalho remunerado (se a sua opção de resposta for esta passar para a
pergunta 41)
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Sim, já tive um trabalho remunerado e continuo a ter
Sim, já tive um trabalho remunerado, mas já não tenho
40.1 - Trabalhou alguma vez enquanto estudou?
Não

Sim (se Não passar para a pergunta 40.4)

40.2 - Quantos trabalhos teve enquanto era estudante (contando com o que possa ter atualmente, se
ainda estiver a estudar)?

40.3 - Esse(s) trabalho(s) foi(foram):
A tempo inteiro
A tempo parcial
Tive trabalhos a tempo inteiro e outros a tempo parcial
40.4 - Diga, por favor, quantos trabalhos remunerados teve até ao momento (incluindo o atual)?

40.5 - Quantas vezes esteve desempregado/a?
Contabilize apenas após a sua primeira ocupação profissional.

Se nenhuma, coloque 00 e passe para a pergunta 41.
40.6 - Quanto tempo esteve desempregada/o da vez que esteve desempregada/o mais tempo?
Contabilize apenas após a sua primeira ocupação profissional.
Anos

Meses

Por favor preencha as duas caixas!
Se esteve desempregado 8 meses, coloque 00 em anos e 08 em meses.
Se esteve desempregado 2 anos, coloque 02 em anos e 00 em meses.
40.6.1 - Quando esteve desempregado/a, recebeu subsídio de desemprego?
Não

Sim

Nuns casos sim, noutros não

40.7 Existem fatores que algumas pessoas têm dito que lhes dificulta encontrar trabalho. Diga, por favor,
para cada uma das situações, se se aplica a si.
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
20

Não se
aplica

Aplica-se

Não sabe

Existe pouca oferta de trabalho para os quais estou habilitada/o
Há muita procura para os trabalhos para os quais estou habilitada/o
É pouco provável conseguir arranjar trabalho devido aos meus problemas de
saúde/deficiência
É pouco provável conseguir arranjar trabalho devido à minha falta de experiência
Candidatar-me a um trabalho ou o pensamento de começar um trabalho deixa-me
ansiosa/o ou nervosa/o
Tenho filhas/os pequenas/os e não tenho com quem as/os deixar
Não sei como procurar trabalho

41 - Gostaríamos agora de obter alguns detalhes sobre o que está a fazer neste momento. Qual(is) das
seguintes categorias descreve o que você está a fazer atualmente?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Empregado – Trabalho pago
Auto-emprego/Trabalhador/a por conta própria
Trabalho familiar não remunerado
Desempregada/o ou à procura de emprego
Estudante
Estágio remunerado
Estágio não remunerado
Em esquema governamental para a formação de emprego
Doente ou incapacitado
Tomar conta da casa/família (Doméstica/o)
Outro:

42 - Qual das seguintes categorias descreve melhor a sua atividade principal atual?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Empregado – Trabalho pago
Auto-emprego/Trabalhador/a por conta própria
Trabalho familiar não remunerado
Desempregada/o ou à procura de emprego
Estudante
Estágio
Em esquema governamental para a formação de emprego
Doente ou incapacitado
Tomar conta da casa/família (Doméstica/o)
Outro

SE NÃO ESTÁ A TRABALHAR NESTE MOMENTO PASA PARA A PERGUNTA 63
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43 - Relativamente à sua atividade profissional atual, como a conseguiu?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Através de concurso público
Através de amigos/conhecidos/contactos
Através de anúncios
Através de um centro de emprego
Através de candidatura espontânea
Através de estágio remunerado
Através de estágio não remunerado
Comecei a trabalhar por conta própria
Outra. Especifique:

44 - Que profissão desempenha?

45 - Há quanto tempo está neste trabalho?
Anos

Meses

Por favor preencha as duas caixas!
Se está a trabalhar há 8 meses, coloque 00 em anos e 08 em meses.
Se está a trabalhar há 2 anos, coloque 02 em anos e 00 em meses.

46 - Qual a sua situação contratual atual?

Sem contrato
Contrato sem termo
Contrato a termo certo com duração inferior a 12 meses
Contrato a termo certo com duração igual ou superior a 12 meses
Recibos verdes
Outra situação. Qual?

47 - Qual é o número base de horas contratadas por semana (no seu trabalho principal), sem
contar com horas extraordinárias (remuneradas ou não)?
Horas
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48 - Indique, por favor, o tipo de empresa/organização do seu emprego atual.
Empresa privada
Empresa pública ou mista (com capitais públicos)
Organismo da administração pública (escola, tribunal, hospital...)
Trabalha por conta própria
Outra. Especifique:

49 - Indique, por favor, o nº de funcionários:

Até 10 empregados
Entre 11 e 100 empregados
Mais de 100 empregados
Não sabe

Se trabalha por conta de outrem passe para a pergunta 51
50 – Tem funcionários?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Não

Sim

51 - Indique, por favor, o setor de atividade:

Agricultura, pesca, indústrias extrativas
Indústrias transformadoras, eletricidade, água e gás, construção e obras públicas
Transportes e comunicações
Comércio e serviços
Educação
Saúde e ação social
Justiça
Administração Pública, central e local
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Outra. Especifique:

52 - Esta atividade profissional atual é exercida num negócio ou empresa de família?
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Não

Sim

53 - Aproximadamente, diga, por favor, o seu rendimento líquido individual (médio, mensal,
em euros) ou seja, o seu rendimento pessoal depois de descontadas todas as taxas e
impostos, incluindo benefícios estatais como subsídios.
Euros

54 - Atualmente recebe algum pagamento regular de algumas destas fontes?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Ajuda financeira regular dos seus pais
Ajuda financeira regular de outros familiares ou amigos fora do agregado familiar
Rendimentos de aplicações, incluindo os juros sobre a poupança
Rendas de pensionistas ou inquilinos de outras propriedades
Outras receitas de organizações ou outras pessoas fora do agregado familiar
Qualquer outra fonte regular de renda familiar/doméstica
Nenhuma destas

55 - Considera que os rendimentos do seu agregado familiar são:

Insuficientes
Tem de ter cuidado com os gastos
Chega para as suas necessidades
Confortáveis

56 - Pensando no seu emprego/atividade atual, diga-nos, por favor, qual o grau de satisfação
que sente com cada um dos seguintes aspetos?
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Completamente
satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Completamente
insatisfeito

A perspetiva de valorização profissional e de carreira
O tipo de trabalho
A segurança/estabilidade do emprego
O dinheiro que ganha
As regalias sociais
O prestígio da atividade que realiza
O grau de autonomia
As relações de trabalho com as/os colegas
A intensidade dos ritmos de trabalho
A qualidade das condições de trabalho
A atuação das chefias/diretores
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57 - A profissão/atividade que exerce corresponde às suas expetativas?

Nada
Pouco
Muito
Completamente

58 - Relativamente às suas expetativas para daqui a 12 meses,qual a probabilidade, na sua
opinião, de perder este seu trabalho por ser demitido, dispensado ou por não ser o seu
contrato renovado?
Muito improvável
Bastante improvável
Bastante provável
Muito provável

59 - Se fosse perder o seu trabalho durante os próximos 12 meses, qual é a probabilidade, na
sua opinião, de conseguir arranjar um novo emprego tão bom quanto o atual?
Muito improvável
Bastante improvável
Bastante provável
Muito provável

60 - Pensando agora de forma mais geral sobre o futuro, diga, por favor, o seu grau de
concordância em relação à seguinte afirmação “Ter um trabalho ou uma carreira no futuro é
importante para mim”.
Discordo completamente
Discordo
Concordo
Concordo completamente
Não sabe

61 - Quais são os seus projetos profissionais para os próximos três anos?
Ser promovido/a
Permanecer na mesma empresa/instituição mas passar a executar outro tipo de tarefas
Mudar de empresa/instituição, mantendo a mesma profissão
Mudar de empresa/instituição e de profissão
Montar um negócio próprio
Nenhuns, vou manter a minha situação actual
Outro(s). Qual(ais)?
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62 - Alguma vez emigrou para trabalhar?
Não

Sim (se Não passe para a pergunta 63)

62.1 Atualmente:
Continua emigrado/a
Regressou porque deixou de ter emprego no estrangeiro (passe à pergunta 63)
Regressou porque conseguiu trabalho em Portugal (passe à pergunta 63)
Regressou por outros motivos mesmo não tendo emprego em Portugal (passe à pergunta 63)

62.2 - Em que país está emigrado?

L. Família I
Relativamente ao seu pai...
63 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que o seu pai completou?
4º ano (1º ciclo do ensino básico)
6º ano (2º ciclo do ensino básico)
9º ano (3º ciclo do ensino básico)
12º ano ou equivalente (ensino secundário)
Diploma de especialização tecnológica
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
63.1 - Independentemente do grau de escolaridade, quantos anos de escolaridade o seu pai completou
(sem contar com reprovações, com o ano que está a frequentar ou com o que não completou)?

Anos
Por exemplo, desistiu no 10º ano, tem 09 anos de escolaridade
64 - Qual é/era a condição perante o trabalho do seu pai (ou a última no caso de estar reformado)?
Empregado a tempo inteiro
Empregado a tempo parcial (pelo menos 15 horas semanais)
Empregado a tempo parcial (menos de 15 horas semanais)
Trabalhador familiar não remunerado
À procura do 1º emprego
Desempregado
Doméstico
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Estudante
Licença parental
Baixa
Outro. Especifique:
65 - Qual é/era a profissão do seu pai?

No caso de o seu pai estar reformado, desempregado ou já ter falecido, reporte-se por favor à última
profissão que teve.

66 - Qual o principal setor em que o seu pai trabalha/va?
Trabalha/va por conta própria
Trabalha/va por conta de outrem (passa à pergunta 68)
67 - Indique, por favor, o nº de funcionários do seu pai:
Até 10 empregados
Entre 11 e 100 empregados
Mais de 100 empregados
Não sabe
68 - O seu pai supervisiona/va ou é/era responsável pelo trabalho de outras pessoas?
Não

Sim

69 - O seu pai ainda é vivo?
Não
Sim (passar à pergunta 70)
Não sabe (passar à pergunta 70)
69.1 Que idade tinha o seu pai quando faleceu?

Anos
Se não sabe, responda "888"

M. Família II
Relativamente à sua mãe...
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70 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que a sua mãe completou?
4º ano (1º ciclo do ensino básico)
6º ano (2º ciclo do ensino básico)
9º ano (3º ciclo do ensino básico)
12º ano ou equivalente (ensino secundário)
Diploma de especialização tecnológica
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento

70.1 - Independentemente do grau de escolaridade, quantos anos de escolaridade a sua mãe completou
(sem contar com reprovações, com o ano que está a frequentar ou com o que não completou)?

Anos
Por exemplo, desistiu no 10º ano, tem 09 anos de escolaridade
71 - Qual é/era a condição perante o trabalho da sua mãe (ou a última no caso de estar reformada)?
Empregada a tempo inteiro
Empregada a tempo parcial (pelo menos 15 horas semanais)
Empregada a tempo parcial (menos de 15 horas semanais)
Trabalhadora familiar não remunerada
À procura do 1º emprego
Desempregada
Doméstica
Estudante
Licença parental
Baixa
Outro. Especifique:
72 - Qual é/era a profissão da sua mãe?

No caso de a sua mãe estar reformada, desempregada ou já ter falecido, reporte-se por favor à última
profissão que teve.

73 - Qual o principal setor em que a sua mãe trabalha/va?
Trabalha/va por conta própria
Trabalha/va por conta de outrem (passar pergunta 74)
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73.1 - Indique, por favor, o nº de funcionários da sua mãe:
Até 10 empregados
Entre 11 e 100 empregados
Mais de 100 empregados
Não sabe
74 - A sua mãe supervisiona/va ou é/era responsável pelo trabalho de outras pessoas?
Não

Sim

75 - A sua mãe ainda é viva?
Não
Sim (passar à pergunta 76)
Não sabe (passar à pergunta 76)
75.1 - Que idade tinha a sua mãe quando faleceu?

Anos
Se não sabe, responda "888"

N. Família III
76 - Neste momento vive em casa dos seus pais/cuidadores?
Não (passar para a pergunta 78)
Sim, nunca saí de casa dos pais
Sim, mas já saí de casa dos pais no passado
76.1 - É por opção própria, isto é, vive em casa dos seus pais porque é a situação que prefere?
Não
Sim (se Sim passe para a pergunta 77)
76.2 - Porque não saiu ainda da casa dos seus pais?
Porque não tenho condições financeiras
Porque quero dar apoio à família
Porque gostava de partilhar a casa mas ainda não encontrei a(s) pessoa(s) certa(s)
Outra. Qual?
77 - Com que idade pensa sair de casa dos seus pais?
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Anos
Caso pense nunca sair de casa dos seus pais, responda "00".
Se não sabe responda "888".

78 - Nas perguntas seguintes, responda relativamente à primeira vez que saiu de casa dos seus pais caso
isso tenha acontecido mais do que uma vez.
78.1 - Com que idade saiu de casa dos seus pais?
Anos
78.2 - Quando saiu de casa dos seus pais, foi viver:
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Com companheira/o
Sozinha/o
Com amigas/os
Com outros familiares
Outra situação. Qual?:
79 - Alguma vez viveu com um/a companheiro/a?
Não
Sim (passe para a pergunta 81)
79 - Qual a probabilidade de vir a viver com um/a companheiro/a nos próximos 3 anos?
Nada provável
Pouco provável
Provável
Muito provável
Não sabe
79.1 - Nos próximos 3 anos, ao pensar nessa possibilidade de viver com um/a companheiro/a quer que
seja:
Inicialmente numa situação de união de facto, seguida de casamento
Numa situação de união de facto, sem intenção de casar
Desde logo no contexto do casamento
80 - Diga-nos por favor, vive atualmente uma relação de namoro?
Não, nunca estive numa relação de namoro
Não, mas já vivi relações de namoro
Sim, estou a viver atualmente uma relação de namoro
81 - Atualmente vive com um/a companheiro/a?
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Não, e não tenho uma relação estável (passar à pergunta 87)
Não, mas tenho uma relação estável (passar à pergunta 86)
Sim

82 - Qual é o sexo da/o companheira/o?
Feminino

Masculino

83 - Qual a idade da/o companheira/o?

Anos

84 - Qual o último ano de escolaridade da/o companheira/o?

85 - Qual das seguintes categorias descreve o que a/o sua/seu companheira/o faz
atualmente?
Empregado – Trabalho pago
Auto-emprego/Trabalhador/a por conta própria
Trabalho familiar não remunerado
Desempregada/o ou à procura de emprego
Estudante
Estágio
Em esquema de governamental para a formação de emprego
Doente ou incapacitado
Tomar conta da casa/família (Doméstica/o)
Outro

86 - Por favor indique agora, para cada afirmação, qual a frequência com que isso tem
acontecido:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Uma
vez no
último
ano

Duas
vezes
no
último
ano

3-5
vezes
no
último
ano

6-10
vezes
no
último
ano

11-20
vezes
no
último
ano

Mais de
20
vezes
no
último
ano

Não
aconteceu
no último
ano, mas
aconteceu
antes

Nunca
aconteceu

Insultei/ofendi o/a meu/minha
companheiro/a
O/A meu/minha companheiro/a
insultou-me/ofendeu-me
Eu empurrei ou agredi fisicamente
o/a meu/minha companheiro/a
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O/A meu/minha companheiro/a
empurrou-me ou agrediu-me
fisicamente
Recorri a ameaças para levar o/a
meu/minha companheiro/a ter
relações sexuais comigo
O/A meu/minha companheiro/a
ameaçou-me para ter relações
sexuais comigo

O. Formação de família
87 - Diga, por favor, qual a resposta que melhor corresponde ao seu ponto de vista:
Na família, o ideal é que tanto o homem como a mulher tenham uma actividade profissional e que
ambos cuidem dos filhos e partilhem as tarefas domésticas
Na família, o ideal é que a mulher tenha uma actividade profissional menos absorvente do que a do
homem de modo que possa assegurar uma grande parte dos cuidados com os filhos e o essencial das
tarefas domésticas
Na família, o ideal é que só o homem exerça actividade profissional e a mulher se ocupe da casa e dos
filhos

88 - Alguma vez esteve grávida?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Não

Sim (se não passar para a pergunta 93)

89 - Quantas vezes esteve grávida, incluindo uma possível gravidez atual e gravidezes que
não resultaram em nascimentos?
Por favor, escreva aqui a sua resposta:

89.1 - Que idade tinha, quando engravidou pela primeira vez?
Por favor, escreva aqui a sua resposta:
Anos

89.2 - Quando ficou grávida da primeira vez:
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Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Desejava ficar grávida
Preferia que tivesse acontecido mais tarde
Não queria de todo

90 - Presentemente encontra-se grávida?
Não

Sim

91 - Teve algum abortamento (espontâneo/provocado)?
Não

Sim (se não passar para a pergunta 92)

91.1 - Quantos abortamentos espontâneos?

(se nenhum coloque 00)

91.2 - Quantos abortamentos provocados?

(se nenhum coloque 00)

92 - Já alguma vez teve filhos que tivessem nascido (vivos)?

Não

Sim (se Não passe para a pergunta 93)

92.1 - Quantos?

92.2 - Quais as datas de nascimento:

Filha/o 1
Filha/o 2
Filha/o 3
Filha/o 4
Filha/o 5

Data Nascimento
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
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93 - Quantos filhos gostaria de ter (incluindo os filhos que já tem)?

Se não gostaria de ter filhos, por favor responda "0" passe para a pergunta 94
Se não sabe, por favor responda "888" e passe para a pergunta 96
Se ainda é cedo para pensar nisso, por favor responda "777" e passe para a pergunta 96
Se respondeu 1 ou mais filhos por favor passe para a pergunta 96

94 - Tendo respondido acima que não gostaria de ter (mais) filhos, indique se alguma das
razões abaixo estão na base da sua resposta.
Não

Sim

Não quero ter filhos
Já tenho o número de filhos que desejava ter
Não tenho condições económicas para ter (mais) filhos
O/a meu/minha cônjuge não quer ter (mais) filhos
Não tenho nem penso vir a ter uma relação estável que
permita ter filhos
Não tenho a ajuda necessária, no dia-a-dia, para cuidar de
(mais) crianças
Não posso ter filhos
Ainda é cedo para pensar nisso

95 - Das razões assinaladas, indique a mais importante:
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Não quero ter filhos
Já tenho o número de filhos que desejava ter
Não tenho condições económicas para ter (mais) filhos
O/a meu/minha cônjuge não quer ter (mais) filhos
Não tenho nem penso vir a ter uma relação estável que permita ter filhos
Não tenho a ajuda necessária, no dia-a-dia, para cuidar de (mais) crianças
Não posso ter filhos
Ainda é cedo para pensar nisso

96 - Com que idade, no máximo, quer ter o primeiro/próximo filho?
Por favor, escreva aqui a sua resposta:
Anos
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Se não sabe, por favor responda "888"
Se ainda é cedo para pensar nisso, por favor responda "777"

97 - Qual é a probabilidade de vir a ter um filho nos próximos 3 anos?
(Para quem está atualmente à espera de um filho, a pergunta-se refere-se à probabilidade de
ter outro filho nos próximos três anos)
Nada provável
Pouco provável
Provável
Muito provável
Não sabe
Ainda é cedo para pensar nisso
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P. Divisão de tarefas domésticas
98 - Como são divididas as tarefas domésticas na casa onde vive?
Indique quem faz habitualmente o quê das seguintes tarefas, e em que percentagem?
Por exemplo: Preparar refeições/cozinhar – Mãe 50, pai 20 e inquirida/o 30 = Total 100%
Se a situação não se aplica a si, responda 100 na caixa "Não se aplica"
Mãe/Sogra Pai/Sogro Irmã/o Própria/o Cônjuge

Colega de
casa

Auxílio de outra
pessoa não paga

Empregada/o
Trabalho Pago

Não se
aplica

Preparar refeições, cozinhar
Pôr a mesa, lavar a louça
Tratar da roupa (lavar, passar)
Limpar a casa
Fazer compras
Jardinagem, reparações, bricolage, manutenção do carro
Assuntos financeiros e administrativos (pagar contas,
preencher formulários de impostos, etc.)
Vestir e dar banho às crianças
Alimentar as crianças
Levar as crianças à escola, ao médico, etc.
Brincar com as crianças, ler-lhes, etc.
Cuidados prestados a crianças doentes
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Q. Sociodemográficos
99 - Se vive em Portugal, em que concelho vive a maior parte do tempo?

100 - Qual das seguintes opções descreve melhor o sítio onde vive?
Uma grande cidade
Os subúrbios ou arredores de uma grande cidade
Uma pequena vila ou uma pequena cidade
Uma aldeia
Uma quinta ou uma casa no campo

101 - Qual das seguintes situações melhor se aplica ao seu estado civil legal atual?
Solteiro/a (passe para a pergunta 103)
Casado/a
Separado/a legalmente
Divorciado/a
Viúvo/a

102 - Qual foi a forma de celebração do casamento?
Só registo civil
Cerimónia religiosa

103 - Vive sozinha/o?
Não

Sim (se sim passe para a pergunta 106)

104 - Diga, por favor, quantas pessoas compõem o seu agregado doméstico (com quem vive,
contando consigo)?

37

105 - Indique, por favor, os membros que compõem o seu agregado doméstico (com quem
vive), indicando o respetivo número:
Por favor, selecione todas as que se aplicam:

Número
Pai
Mãe
Padrasto
Madrasta
Irmãos
Meios-irmãos
Filhos de Padrasto/Madrasta
Amigos
Cônjuge/Companheiro/a
Avós
Pai/Padrasto do meu/minha companheiro/a
Mãe/Madrasta do/a meu/minha companheiro/a
Filhos
Filhos do/a meu/minha companheiro/a
Outro familiar
Outro não familiar

106 - Por favor, diga-nos aproximadamente o rendimento líquido do seu agregado doméstico
(médio, mensal, em euros), depois de descontados todas as taxas e impostos, incluindo
benefícios estatais como subsídios.
euros
Se não sabe, por favor responda "8888"

107 - Contribui para o rendimento do agregado?
Não

Sim
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108 - Excluindo hipotecas, atualmente você deve dinheiro a alguma(s) da(s) seguinte(s)
pessoa(s) ou entidade(s)?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Nenhuma
Cartões de crédito
Empréstimos para estudantes
Empréstimo de um/a amigo/a/familiar
Cartões de lojas
Empréstimo bancário, sociedade de construção ou empréstimo comercial
Prestação social
Faturas de serviços públicos em atraso (por ex. Contas da luz, da água…)
Impostos (por ex. IRS, IMI…)

109 - Excluindo hipotecas, atualmente os seus pais devem dinheiro a alguma(s) da(s)
seguinte(s) pessoa(s) ou entidade(s)?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Nenhuma
Cartões de crédito
Empréstimos para estudantes
Empréstimo de um/a amigo/a/familiar
Cartões de lojas
Empréstimo bancário, sociedade de construção ou empréstimo comercial
Prestação social
Faturas de serviços públicos em atraso (por ex. Contas da luz, da água…)
Impostos (por ex. IRS, IMI…)

R. Observações
109 - Gostaríamos de saber se está disponível para participar na fase seguinte desta
avaliação, que consiste numa entrevista individual, com duração aproximada de 60
minutos, a realizar aqui no departamento.
Não

Sim

110 - Utilize o espaço seguinte para deixar os seus comentários/sugestões.
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Muito obrigada pela sua colaboração!
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QUESTIONÁRIO EPITeen
24 ANOS
AUTOAPLICADO – MASCULINO

EPITeen 24

ID

Agradecemos a sua disponibilidade no preenchimento deste questionário.
Todos os seus dados são confidenciais.
Por favor, assinale sempre uma resposta, mesmo que seja "Não" ou "Não sabe". As suas informações são
muito importantes, pelo que lhe pedimos que responda com sinceridade.

A. Dados pessoais
1 - Sexo
Feminino

Masculino

2 - Data de nascimento
__ __/__ __/1990

B. Laços sociais
3- Com que frequência convive com…
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Várias
Menos
Uma
Várias Uma
Não
Todos vezes
de uma
vez por vezes vez por
Nunca se
os dias
por
vez por
semana por mês mês
aplica
semana
mês
Amigas/os
Familiares que sejam parte do agregado
familiar (com quem mora)
Familiares que não sejam parte do agregado
familiar
Colegas de trabalho e/ou da escola
Vizinhas/os

4 - Quantas/os amigas/os próximas/os tem (amigas/os de quem se sente próxima/o emocionalmente e
em quem pode confiar)?

5 - Tem alguém com quem normalmente pode conversar sobre assuntos íntimos e pessoais?
Não

Sim (se Não passar à pergunta 7)
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6 - Das seguintes pessoas, indique por ordem crescente, a quem recorre mais, para conversar sobre esses
assuntos.
Por favor não escolha mais do que 3 itens.
Amiga/o
Namorada/o/Cônjuge
Familiar
Colega
Vizinha/o

2

7 - Se precisasse de ajuda em cada uma das seguintes áreas, a quem poderia recorrer?
Selecione todas as que se apliquem

Pai Mãe Irmã/o Avó/Avô Namorada/o/Cônjuge Amigas/os Vizinhas/os Colegas Conhecidas/os

Instituições públicas ou
organizações de
solidariedade

A
ninguém

Instituições
públicas ou
organizações de
solidariedade

A
ninguém

Um problema financeiro
Um problema de saúde
Um problema emocional
Um problema prático (por
exemplo, ajuda com pequenas
reparações em casa)
Auxílio na obtenção de emprego

8 - No último ano, recorreu a alguém para solucionar algum dos seguintes problemas?
Selecione todas as que se apliquem
Não teve
esse tipo de
problema

Pai

Mãe

Irmã/o

Avó/Avô

Namorada/o/Cônjuge

Amigas/os

Vizinhas/os

Colegas

Conhecidas/os

Um problema
financeiro
Um problema de
saúde
Um problema
emocional
Um problema prático
(por exemplo, ajuda
com pequenas
reparações em casa)
Auxílio na obtenção
de emprego
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C. Bem-estar, realização pessoal e saúde
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item
9 - Considerando todos os aspetos sociais da sua vida, qual o grau de felicidade que sente?
Extremamente
infeliz
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Extremamente
feliz
10

9

10 - Em que medida classifica a sua vida quanto ao sentimento de realização pessoal?
Nada
realizado
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Totalmente
realizado
10

11 - Diga, por favor, o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações:
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Em geral, estou satisfeita/o comigo própria/o
Por vezes, penso que não presto para nada
Sinto que tenho algumas boas qualidades
Sou capaz de fazer coisas tão bem quanto a maioria das
outras pessoas
Sinto que não tenho muito do que me orgulhar
Certamente que me sinto inútil às vezes
Eu sinto que eu sou uma pessoa de valor, pelo menos num
plano de igualdade com os outros
Eu gostaria de poder ter mais respeito por mim mesma/o
Pesando tudo, tendo a sentir que sou um fracasso
Eu tenho uma atitude positiva em relação a mim mesma/o

12 - Como avalia a sua saúde em geral?
Muito má

Má

Razoável

Boa

Muito boa

13 - A sua saúde alterou-se nos 2 últimos anos?
Não

Sim, para melhor

Sim, para pior

D. Hábitos
14 - Fuma ou alguma vez fumou?
Não

Sim (se não passar para a pergunta 15)
4

14.1 - Atualmente:
Escolha qual a resposta que o/a carateriza.
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Fuma mais de 20 cigarros/dia
Fuma entre 8 a 20 cigarros/dia
Fuma entre 2 a 7 cigarros/dia
Fuma 1 cigarro/dia
Fuma menos de 1 cigarro/dia
É ex-fumador - deixou de fumar há menos de 6 meses
É ex-fumador - deixou de fumar há pelo menos 6 meses
Apenas experimentou (se apenas experimentou passar à pergunta 15)

14.2 - Com que idade iniciou o consumo?

Anos
14.3 Com que idade deixou de fumar? (se ainda fuma passe à pergunta 15)

Anos

15 - Bebe ou alguma vez bebeu bebidas alcoólicas?
Não

Sim (Se não passar à pergunta 16)

15.1 - Atualmente:
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
a)
b)
c)
d)

Bebe diariamente
Não bebe diariamente mas pelo menos 1 vez/semana
Bebe menos de 1 vez/semana
Não bebe

15.2 - Alguma vez bebeu bebidas alcoólicas até ficar embriagado?
Não

Sim (Se não passar à pergunta 16)

15.3 Que idade tinha quando isso aconteceu pela primeira vez?
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Anos
15.4 - Nos últimos 12 meses, quantas vezes se embriagou?

16 - Alguma vez consumiu?
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Não Sim
1. Haxixe ou marijuana
2. Ecstasy
3. Anfetaminas
4. Cocaína
5. Heroína
6. LSD
7. Fármacos
8. Outras
1. ("canábis", "chamon", "charro", "chocolate", "erva", "ganza", "hax", "hash", "liamba")
2. ("pastilhas", "droga de recreio", "droga de desenho", “speed”)
3. ("speeds", "cristais" ou "anfes")
4. ("branca", "branquinha", "base", "coca", "gulosa", "neve", "snow")
5. ("cavalo", "cavalete", "chnouk", "h", "heroa", "castanha", "pó", "poeira")
6. ("ácidos", "pills", "trips")
7. (“drunfos”, “comprimidos”). Não inclua aqui medicamentos que tenham sido receitados pelo médico
8. (“colas”, “solventes”, etc.)
16.1 Se respondeu não a Haxixe ou marijuana passar à pergunta 16.2
16.1.1- Com que idade consumiu pela primeira vez Haxixe ou marijuana?

Anos
16.1.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Haxixe ou marijuana?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.2)

16.1.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Haxixe ou marijuana?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.2)
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16.1.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Haxixe ou marijuana?

Dias
16.2 - Se respondeu não a Ecstasy passar pergunta 16.3
16.2.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Ecstasy?

Anos
16.2.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Ecstasy?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.3)

16.2.3 Durante os últimos 30 dias consumiu Ecstasy?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.3)

16.2.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Ecstasy?

Dias
16.3 - Se respondeu não a Anfetaminas passar pergunta 16.4
16.3.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Anfetaminas?

Anos
16.3.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Anfetaminas?

Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.4)

16.3.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Anfetaminas?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.4)

16.3.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Anfetaminas?
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Dias
16.4 - Se respondeu não a Cocaína passar pergunta 16.5
16.4.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Cocaína?

Anos
16.4.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Cocaína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.5)

16.4.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Cocaína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.5)

16.4.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Cocaína?
Dias
16.5 - Se respondeu não a Heroína passar pergunta 16.6
16.5.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Heroína?
Anos
16.5.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Heroína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.6)

16.5.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Heroína?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.6)

16.5.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Heroína?
dias
16.6 - Se respondeu não a LSD passar pergunta 16.7
16.6.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez LSD?
Anos
16.6.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu LSD?
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Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.7)

16.6.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu LSD?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.7)

16.6.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu?
dias
16.7 - Se respondeu não a Fármacos passar pergunta 16.8
16.7.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Fármacos?
Anos
16.7.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Fármacos?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.8)

16.7.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Fármacos?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 16.8)

16.7.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu Fármacos?
Dias
16.8 - Se respondeu não a Fármacos passar pergunta 17
16.8.1 - Com que idade consumiu pela primeira vez Outras?
Anos
16.8.2 - Durante os últimos 12 meses consumiu Outras?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 17)

16.8.3 - Durante os últimos 30 dias consumiu Outras?
Não

Sim (se respondeu Não passar para a pergunta 17)

16.8.4 - Durante esses últimos 30 dias, em quantos dias consumiu?
Dias
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E. Relações de género
17 - Na sua opinião, atualmente em Portugal, as desigualdades entre homens e mulheres:
Não existem (se escolheu esta opção passar para pergunta 18)
Existem, mas são pouco graves
Existem e são graves
Existem e são muito graves
17.1 - Na sua opinião, qual a gravidade de cada uma das seguintes desigualdades em Portugal entre
homens e mulheres?
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
grave
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
grave
10

Não
sabe

A persistência
dos estereótipos
sexistas
A disparidade
salarial entre
mulheres e
homens
A partilha
desigual de
responsabilidades
e tarefas entre
mulheres e
homens nas
famílias
A baixa
proporção de
mulheres em
posições de
responsabilidade
nas empresas
A baixa
proporção de
mulheres em
posições de
responsabilidade
na política
A violência contra
as mulheres
O tráfico de
mulheres e a
prostituição

10

F. Envolvimento cívico
18 - Votou nas últimas eleições para a Assembleia da República (5 de Julho de 2011)?
Não

Sim

Não era eleitor/Não estava recenseado

19 - Atualmente ou nos últimos 12 meses, foi membro de alguma das seguintes organizações
ou associações voluntárias:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:

Não

Não fui
Não fui
Sim, sou/fui
membro
membro ativo,
membro ativo
ativo, mas dei
mas participei
dinheiro

Associações ou clubes desportivos ou de atividades ao ar
livre
Organizações de atividades culturais ou de passatempos
Sindicato ou associação profissional
Organização de ajuda humanitária, de direitos humanos, de
apoio a minorias, de proteção ambiental, pacifista ou de
direitos humanos
Partido político, ou outras organizações de ação política ou
movimento político
Organização religiosa
Outra organização ou associação voluntária
Se outra, qual?

G. Atitudes e valores
20 - De uma forma geral, acha que todo o cuidado é pouco quando se lida com as pessoas ou acha que se
pode confiar na maioria das pessoas?

Todo o
cuidado
é pouco
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
maioria
das
pessoas é
de
Não sabe
confiança
10

11

21 - Diga, por favor, o grau de importância que cada uma das seguintes categorias tem para si:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
importante
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
importante
10

Não
sabe

A sua saúde
Ter muito
dinheiro
Ter filhos
Ter um trabalho
que a/o realize
Ser
independente
Ter bons amigos
Ter um bom
casamento ou
união
Os seus pais e
irmãs/os
Tempo livre e
lazer

22 - Na sua opinião, diga, por favor, qual o grau de importância que atribui a cada uma das seguintes
categorias para progredir na vida:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
Importante

Pouco
Importante

Importante

Muito
Importante

Vir de famílias favorecidas
Ter pais bastante escolarizados
Ter uma boa educação
Ter ambição
Trabalhar arduamente
Conhecer as pessoas certas
A etnia da pessoa
A classe social da pessoa
A religião da pessoa
Ter nascido homem ou mulher

23 - Considere estas quatro possibilidades e indique, por favor, qual delas está mais de acordo com a sua
maneira de pensar e de viver.
Aproveitar individualmente e sem preocupações, no dia-a-dia, as coisas boas da vida
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Preparar com persistência e espírito de iniciativa uma situação futura de bem-estar estável e duradoura
Viver intensamente o dia-a-dia procurando sempre a participação, solidariedade e partilha com os outros
Participar com os outros no desenvolvimento e melhoria do mundo em que vive, ajudando a construir o futuro através da
sua ação em vários aspetos do quotidiano

24 - Diga, por favor, o seu grau de concordância relativamente às seguintes afirmações:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Discordo
totalmente

Discordo

Concordo

Concordo
totalmente

Se uma pessoa não é bem-sucedida na vida, geralmente a culpa é sua
Em larga medida, eu consigo determinar o que me vai acontecer na vida
Quão bem nós nos saímos na vida é, sobretudo, uma questão de sorte
Se trabalhar arduamente em algo será, geralmente, bem-sucedido

25 - Diga, por favor, o grau de verdade que atribui às seguintes afirmações:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
verdade

Dificilmente
verdade

Moderadamente
verdade

Completamente
verdade

Quando sou confrontada/o com um problema, geralmente
consigo encontrar várias soluções
Consigo solucionar a maioria dos problemas, se fizer o esforço
necessário
Consigo manter-me calma/o quando confrontada/o com
adversidades, porque posso apoiar-me nas minhas capacidades
de lidar com problemas
Eu geralmente consigo lidar com o que quer que seja que me
acontece

26 - Atualmente sente que pertence a alguma religião?
Não

Sim

Não sabe (Se Não ou Não sabe passar pergunta 27)

26.1 - Qual?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Católica
Protestante
Ortodoxo
Judaica
Islâmica/Muçulmana
Religiões Orientais
Outra. Qual?
27 - Atualmente como vê o estado financeiro e económico do país?
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Muito grave

Grave

Razoável

Bom

28 - Como acha que a situação do país vai evoluir nos próximos anos?
Vai ficar francamente melhor
Vai ficar melhor, mas tenho algumas dúvidas
Vai manter-se assim
Vai piorar
29 - Em que medida considera que a situação do país afeta atualmente as suas decisões na vida?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Tem muito impacto
Tem algum impacto
Tem pouco impacto
Praticamente não tem efeito

H. Educação I
30 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que completou?
4º ano (1º ciclo do ensino básico)
6º ano (2º ciclo do ensino básico)
9º ano (3º ciclo do ensino básico)
12º ano ou equivalente (ensino secundário)
Diploma de especialização tecnológica
Licenciatura
Mestrado

31 - Independentemente do seu grau de escolaridade, quantos anos de escolaridade completou (sem
contar com reprovações, com o ano que está a frequentar ou com o que não completou)
Por exemplo, desistiu no 11º ano, tem 10 anos de escolaridade
Anos
32 - Neste momento, frequenta algum tipo de ensino?
Não

Sim (Se Não passar pergunta 33)
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32.1 - Que nível de escolaridade frequenta? (se não frequentar o Ensino Superior passar pergunta 33):
Por exemplo, ensino secundário, licenciatura, mestrado, doutoramento…

32.3 - Se frequenta o ensino superior, que ensino frequenta?
Ensino universitário

Ensino politécnico

32.4 - Qual a designação do curso que está atualmente a frequentar?
Exemplos: Engenharia Mecânica, Serviço Social, Gestão Internacional

32.5 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que deseja obter?

Se não sabe, responda "Não sei"
32.6 - Qual a principal razão para continuar a estudar?
Porque quero aumentar as possibilidades de sucesso no mercado de trabalho
Porque gosto de estudar
Porque acho que pode ajudar-me a progredir na carreira
Porque não vi alternativa (por ex. ainda não encontrei emprego)
Porque quero aumentar o meu conhecimento pessoal
Porque quero realizar-me pessoalmente
Outro. Qual?

32.7 - Estuda e trabalha ao mesmo tempo?
Não
Sim, com estatuto formalizado de trabalhador/a-estudante
Sim, sem estatuto formalizado de trabalhador/a-estudante
Passe para a pergunta 34
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33 - Com que idade deixou o ensino?
Anos
33.1 - O nível de escolaridade que tem é o que desejava obter?
Não

Sim

33.2 - Diga, por favor, a principal razão pela qual não prosseguiu os estudos.
A minha família não tinha condições financeiras para continuar a apoiar-me
Não gostava do que estudava
Não queria continuar a estudar
Queria começar a trabalhar e a ganhar dinheiro
Tenho dúvidas sobre as vantagens de continuar a estudar
Outra. Qual?

33.3 - Frequentou o ensino superior?
Não

Sim (Se Não passar pergunta 34)

33.3.1 - Que ensino frequentou?
Ensino universitário

Ensino politécnico

33.3.2 - Qual a designação do (último) curso que completou?
Exemplos: Engenharia Mecânica, Serviço Social, Gestão Internacional
Por favor, escreva aqui a sua resposta:

34 - No ensino secundário (entre o 10º e o 12º ano ou equivalente), que tipo de ensino/curso frequenta
ou frequentou?
Não frequentei (ainda) o ensino secundário
Curso Científico-Humanístico
Curso tecnológico
Curso artístico especializado
Curso profissional
Cursos de Educação e Formação (CEF)
Outro. Qual?
35 - Alguma vez reprovou (ficou retido) de ano?
Não

Sim (se Não passar para a pergunta 36)
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35.1 - Indique, por favor, o número de vezes que reprovou.

Ensino básico
Ensino secundário
Ensino superior

I.Educação II
36 - Em cada sociedade existem diferentes ideias acerca das caraterísticas e comportamentos desejáveis
e não desejáveis. Indique, por favor, qual o grau de importância que atribui pessoalmente a cada uma
destas caraterísticas e comportamentos na sua vida.
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
importante
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
importante
10

Não
sabe

Defender, de
forma assertiva,
as suas opiniões
Ser responsável
por outros
Ser ambiciosa/o
Saber apreciar a
vida
Ter sentido
crítico
Ajudar os outros
Fazer aquilo que
se quer
Desenvolver os
próprios talentos
e capacidades
Ser atenciosa/o
face às
necessidades
dos outros
Viver a vida de
modo
entusiástico e
excitante
Não deixar que
os outros lhe
digam o que
deve fazer
Esforçar-se por
ter um bom
salário
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Não desistir face
às adversidades
Ser respeitador
das regras
Acatar as
decisões dos
superiores
hierárquicos

37 - Indique, por favor, qual o grau de importância que, na sua opinião, os seus pais atribuíram a que
fosse assim ou se comportasse assim, no modo como a/o educaram.
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Nada
importante
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Extremamente
importante
10

Não
sabe

Defender, de
forma assertiva,
as suas opiniões
Ser responsável
por outros
Ser ambiciosa/o
Saber apreciar a
vida
Ter sentido
crítico
Ajudar os outros
Fazer aquilo que
se quer
Desenvolver os
próprios talentos
e capacidades
Ser atenciosa/o
face às
necessidades
dos outros
Viver a vida de
modo
entusiástico e
excitante
Não deixar que
os outros lhe
digam o que
deve fazer
Esforçar-se por
ter um bom
salário
Não desistir face
às adversidades
Ser respeitador
das regras
Acatar as
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decisões dos
superiores
hierárquicos

38 - Qual das seguintes afirmações melhor traduz, no seu entender, as expetativas que os seus pais ou
cuidadores tinham em relação aos seus estudos?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Esperavam que entrasse no ensino superior e concluísse uma licenciatura
Esperavam que pudesse alcançar pelo menos o 12.º ano ou equivalente
Esperavam que concluísse pelo menos o 9.º ano ou equivalente
Esperavam que eu nem sequer concluísse o 9.º ano ou equivalente
39 - Do que recorda da sua experiência de infância e adolescência, com que frequência tinha o auxílio
dos seus pais ou cuidadores na realização dos trabalhos de casa?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Nunca era auxiliado/a (se a sua opção de resposta for esta passar para a pergunta 40)
Por vezes tinha auxílio
Era frequentemente auxiliado/a
Não sabe/não responde
39.1 - Quem é que normalmente estava mais presente nessa tarefa?
O seu pai
A sua mãe
Irmã/o(s)
Avó/ô(s)
Profissional(is) de educação (ATL - espaços de tempos livres; explicações; etc.)
Não sabe/não responde
Outro. Quem?

J.Trabalho
40 - Alguma vez teve um trabalho remunerado?
Não, nunca tive um trabalho remunerado (se a sua opção de resposta for esta passar para a
pergunta 41)
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Sim, já tive um trabalho remunerado e continuo a ter
Sim, já tive um trabalho remunerado, mas já não tenho
40.1 - Trabalhou alguma vez enquanto estudou?
Não

Sim (se Não passar para a pergunta 40.4)

40.2 - Quantos trabalhos teve enquanto era estudante (contando com o que possa ter atualmente, se
ainda estiver a estudar)?

40.3 - Esse(s) trabalho(s) foi(foram):
A tempo inteiro
A tempo parcial
Tive trabalhos a tempo inteiro e outros a tempo parcial
40.4 - Diga, por favor, quantos trabalhos remunerados teve até ao momento (incluindo o atual)?

40.5 - Quantas vezes esteve desempregado/a?
Contabilize apenas após a sua primeira ocupação profissional.

Se nenhuma, coloque 00 e passe para a pergunta 41.
40.6 - Quanto tempo esteve desempregada/o da vez que esteve desempregada/o mais tempo?
Contabilize apenas após a sua primeira ocupação profissional.
Anos

Meses

Por favor preencha as duas caixas!
Se esteve desempregado 8 meses, coloque 00 em anos e 08 em meses.
Se esteve desempregado 2 anos, coloque 02 em anos e 00 em meses.
40.6.1 - Quando esteve desempregado/a, recebeu subsídio de desemprego?
Não

Sim

Nuns casos sim, noutros não

40.7 Existem fatores que algumas pessoas têm dito que lhes dificulta encontrar trabalho. Diga, por favor,
para cada uma das situações, se se aplica a si.
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
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Não se
aplica

Aplica-se

Não sabe

Existe pouca oferta de trabalho para os quais estou habilitada/o
Há muita procura para os trabalhos para os quais estou habilitada/o
É pouco provável conseguir arranjar trabalho devido aos meus problemas de
saúde/deficiência
É pouco provável conseguir arranjar trabalho devido à minha falta de experiência
Candidatar-me a um trabalho ou o pensamento de começar um trabalho deixa-me
ansiosa/o ou nervosa/o
Tenho filhas/os pequenas/os e não tenho com quem as/os deixar
Não sei como procurar trabalho

41 - Gostaríamos agora de obter alguns detalhes sobre o que está a fazer neste momento. Qual(is) das
seguintes categorias descreve o que você está a fazer atualmente?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Empregado – Trabalho pago
Auto-emprego/Trabalhador/a por conta própria
Trabalho familiar não remunerado
Desempregada/o ou à procura de emprego
Estudante
Estágio remunerado
Estágio não remunerado
Em esquema governamental para a formação de emprego
Doente ou incapacitado
Tomar conta da casa/família (Doméstica/o)
Outro:

42 - Qual das seguintes categorias descreve melhor a sua atividade principal atual?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Empregado – Trabalho pago
Auto-emprego/Trabalhador/a por conta própria
Trabalho familiar não remunerado
Desempregada/o ou à procura de emprego
Estudante
Estágio
Em esquema governamental para a formação de emprego
Doente ou incapacitado
Tomar conta da casa/família (Doméstica/o)
Outro

SE NÃO ESTÁ A TRABALHAR NESTE MOMENTO PASA PARA A PERGUNTA 63
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43 - Relativamente à sua atividade profissional atual, como a conseguiu?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Através de concurso público
Através de amigos/conhecidos/contactos
Através de anúncios
Através de um centro de emprego
Através de candidatura espontânea
Através de estágio remunerado
Através de estágio não remunerado
Comecei a trabalhar por conta própria
Outra. Especifique:

44 - Que profissão desempenha?

45 - Há quanto tempo está neste trabalho?
Anos

Meses

Por favor preencha as duas caixas!
Se está a trabalhar há 8 meses, coloque 00 em anos e 08 em meses.
Se está a trabalhar há 2 anos, coloque 02 em anos e 00 em meses.

46 - Qual a sua situação contratual atual?

Sem contrato
Contrato sem termo
Contrato a termo certo com duração inferior a 12 meses
Contrato a termo certo com duração igual ou superior a 12 meses
Recibos verdes
Outra situação. Qual?

47 - Qual é o número base de horas contratadas por semana (no seu trabalho principal), sem
contar com horas extraordinárias (remuneradas ou não)?
Horas
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48 - Indique, por favor, o tipo de empresa/organização do seu emprego atual.
Empresa privada
Empresa pública ou mista (com capitais públicos)
Organismo da administração pública (escola, tribunal, hospital...)
Trabalha por conta própria
Outra. Especifique:

49 - Indique, por favor, o nº de funcionários:

Até 10 empregados
Entre 11 e 100 empregados
Mais de 100 empregados
Não sabe

Se trabalha por conta de outrem passe para a pergunta 51
50 – Tem funcionários?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Não

Sim

51 - Indique, por favor, o setor de atividade:

Agricultura, pesca, indústrias extrativas
Indústrias transformadoras, eletricidade, água e gás, construção e obras públicas
Transportes e comunicações
Comércio e serviços
Educação
Saúde e ação social
Justiça
Administração Pública, central e local
Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
Outra. Especifique:

52 - Esta atividade profissional atual é exercida num negócio ou empresa de família?
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Não

Sim

53 - Aproximadamente, diga, por favor, o seu rendimento líquido individual (médio, mensal,
em euros) ou seja, o seu rendimento pessoal depois de descontadas todas as taxas e
impostos, incluindo benefícios estatais como subsídios.
Euros

54 - Atualmente recebe algum pagamento regular de algumas destas fontes?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Ajuda financeira regular dos seus pais
Ajuda financeira regular de outros familiares ou amigos fora do agregado familiar
Rendimentos de aplicações, incluindo os juros sobre a poupança
Rendas de pensionistas ou inquilinos de outras propriedades
Outras receitas de organizações ou outras pessoas fora do agregado familiar
Qualquer outra fonte regular de renda familiar/doméstica
Nenhuma destas

55 - Considera que os rendimentos do seu agregado familiar são:

Insuficientes
Tem de ter cuidado com os gastos
Chega para as suas necessidades
Confortáveis

56 - Pensando no seu emprego/atividade atual, diga-nos, por favor, qual o grau de satisfação
que sente com cada um dos seguintes aspetos?
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Completamente
satisfeito

Satisfeito

Insatisfeito

Completamente
insatisfeito

A perspetiva de valorização profissional e de carreira
O tipo de trabalho
A segurança/estabilidade do emprego
O dinheiro que ganha
As regalias sociais
O prestígio da atividade que realiza
O grau de autonomia
As relações de trabalho com as/os colegas
A intensidade dos ritmos de trabalho
A qualidade das condições de trabalho
A atuação das chefias/diretores
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57 - A profissão/atividade que exerce corresponde às suas expetativas?

Nada
Pouco
Muito
Completamente

58 - Relativamente às suas expetativas para daqui a 12 meses,qual a probabilidade, na sua
opinião, de perder este seu trabalho por ser demitido, dispensado ou por não ser o seu
contrato renovado?
Muito improvável
Bastante improvável
Bastante provável
Muito provável

59 - Se fosse perder o seu trabalho durante os próximos 12 meses, qual é a probabilidade, na
sua opinião, de conseguir arranjar um novo emprego tão bom quanto o atual?
Muito improvável
Bastante improvável
Bastante provável
Muito provável

60 - Pensando agora de forma mais geral sobre o futuro, diga, por favor, o seu grau de
concordância em relação à seguinte afirmação “Ter um trabalho ou uma carreira no futuro é
importante para mim”.
Discordo completamente
Discordo
Concordo
Concordo completamente
Não sabe

61 - Quais são os seus projetos profissionais para os próximos três anos?
Ser promovido/a
Permanecer na mesma empresa/instituição mas passar a executar outro tipo de tarefas
Mudar de empresa/instituição, mantendo a mesma profissão
Mudar de empresa/instituição e de profissão
Montar um negócio próprio
Nenhuns, vou manter a minha situação actual
Outro(s). Qual(ais)?
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62 - Alguma vez emigrou para trabalhar?
Não

Sim (se Não passe para a pergunta 63)

62.1 Atualmente:
Continua emigrado/a
Regressou porque deixou de ter emprego no estrangeiro (passe à pergunta 63)
Regressou porque conseguiu trabalho em Portugal (passe à pergunta 63)
Regressou por outros motivos mesmo não tendo emprego em Portugal (passe à pergunta 63)

62.2 - Em que país está emigrado?

L. Família I
Relativamente ao seu pai...
63 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que o seu pai completou?
4º ano (1º ciclo do ensino básico)
6º ano (2º ciclo do ensino básico)
9º ano (3º ciclo do ensino básico)
12º ano ou equivalente (ensino secundário)
Diploma de especialização tecnológica
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
63.1 - Independentemente do grau de escolaridade, quantos anos de escolaridade o seu pai completou
(sem contar com reprovações, com o ano que está a frequentar ou com o que não completou)?

Anos
Por exemplo, desistiu no 10º ano, tem 09 anos de escolaridade
64 - Qual é/era a condição perante o trabalho do seu pai (ou a última no caso de estar reformado)?
Empregado a tempo inteiro
Empregado a tempo parcial (pelo menos 15 horas semanais)
Empregado a tempo parcial (menos de 15 horas semanais)
Trabalhador familiar não remunerado
À procura do 1º emprego
Desempregado
Doméstico
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Estudante
Licença parental
Baixa
Outro. Especifique:
65 - Qual é/era a profissão do seu pai?

No caso de o seu pai estar reformado, desempregado ou já ter falecido, reporte-se por favor à última
profissão que teve.

66 - Qual o principal setor em que o seu pai trabalha/va?
Trabalha/va por conta própria
Trabalha/va por conta de outrem (passa à pergunta 68)
67 - Indique, por favor, o nº de funcionários do seu pai:
Até 10 empregados
Entre 11 e 100 empregados
Mais de 100 empregados
Não sabe
68 - O seu pai supervisiona/va ou é/era responsável pelo trabalho de outras pessoas?
Não

Sim

69 - O seu pai ainda é vivo?
Não
Sim (passar à pergunta 70)
Não sabe (passar à pergunta 70)
69.1 Que idade tinha o seu pai quando faleceu?

Anos
Se não sabe, responda "888"

M. Família II
Relativamente à sua mãe...
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70 - Qual o nível de escolaridade mais elevado que a sua mãe completou?
4º ano (1º ciclo do ensino básico)
6º ano (2º ciclo do ensino básico)
9º ano (3º ciclo do ensino básico)
12º ano ou equivalente (ensino secundário)
Diploma de especialização tecnológica
Licenciatura
Mestrado
Doutoramento

70.1 - Independentemente do grau de escolaridade, quantos anos de escolaridade a sua mãe completou
(sem contar com reprovações, com o ano que está a frequentar ou com o que não completou)?

Anos
Por exemplo, desistiu no 10º ano, tem 09 anos de escolaridade
71 - Qual é/era a condição perante o trabalho da sua mãe (ou a última no caso de estar reformada)?
Empregada a tempo inteiro
Empregada a tempo parcial (pelo menos 15 horas semanais)
Empregada a tempo parcial (menos de 15 horas semanais)
Trabalhadora familiar não remunerada
À procura do 1º emprego
Desempregada
Doméstica
Estudante
Licença parental
Baixa
Outro. Especifique:
72 - Qual é/era a profissão da sua mãe?

No caso de a sua mãe estar reformada, desempregada ou já ter falecido, reporte-se por favor à última
profissão que teve.

73 - Qual o principal setor em que a sua mãe trabalha/va?
Trabalha/va por conta própria
Trabalha/va por conta de outrem (passar pergunta 74)
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73.1 - Indique, por favor, o nº de funcionários da sua mãe:
Até 10 empregados
Entre 11 e 100 empregados
Mais de 100 empregados
Não sabe
74 - A sua mãe supervisiona/va ou é/era responsável pelo trabalho de outras pessoas?
Não

Sim

75 - A sua mãe ainda é viva?
Não
Sim (passar à pergunta 76)
Não sabe (passar à pergunta 76)
75.1 - Que idade tinha a sua mãe quando faleceu?

Anos
Se não sabe, responda "888"

N. Família III
76 - Neste momento vive em casa dos seus pais/cuidadores?
Não (passar para a pergunta 78)
Sim, nunca saí de casa dos pais
Sim, mas já saí de casa dos pais no passado
76.1 - É por opção própria, isto é, vive em casa dos seus pais porque é a situação que prefere?
Não
Sim (se Sim passe para a pergunta 77)
76.2 - Porque não saiu ainda da casa dos seus pais?
Porque não tenho condições financeiras
Porque quero dar apoio à família
Porque gostava de partilhar a casa mas ainda não encontrei a(s) pessoa(s) certa(s)
Outra. Qual?
77 - Com que idade pensa sair de casa dos seus pais?
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Anos
Caso pense nunca sair de casa dos seus pais, responda "00".
Se não sabe responda "888".

78 - Nas perguntas seguintes, responda relativamente à primeira vez que saiu de casa dos seus pais caso
isso tenha acontecido mais do que uma vez.
78.1 - Com que idade saiu de casa dos seus pais?
Anos
78.2 - Quando saiu de casa dos seus pais, foi viver:
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Com companheira/o
Sozinha/o
Com amigas/os
Com outros familiares
Outra situação. Qual?:
79 - Alguma vez viveu com um/a companheiro/a?
Não
Sim (passe para a pergunta 81)
79 - Qual a probabilidade de vir a viver com um/a companheiro/a nos próximos 3 anos?
Nada provável
Pouco provável
Provável
Muito provável
Não sabe
79.1 - Nos próximos 3 anos, ao pensar nessa possibilidade de viver com um/a companheiro/a quer que
seja:
Inicialmente numa situação de união de facto, seguida de casamento
Numa situação de união de facto, sem intenção de casar
Desde logo no contexto do casamento
80 - Diga-nos por favor, vive atualmente uma relação de namoro?
Não, nunca estive numa relação de namoro
Não, mas já vivi relações de namoro
Sim, estou a viver atualmente uma relação de namoro
81 - Atualmente vive com um/a companheiro/a?
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Não, e não tenho uma relação estável (passar à pergunta 87)
Não, mas tenho uma relação estável (passar à pergunta 86)
Sim

82 - Qual é o sexo da/o companheira/o?
Feminino

Masculino

83 - Qual a idade da/o companheira/o?

Anos

84 - Qual o último ano de escolaridade da/o companheira/o?

85 - Qual das seguintes categorias descreve o que a/o sua/seu companheira/o faz
atualmente?
Empregado – Trabalho pago
Auto-emprego/Trabalhador/a por conta própria
Trabalho familiar não remunerado
Desempregada/o ou à procura de emprego
Estudante
Estágio
Em esquema de governamental para a formação de emprego
Doente ou incapacitado
Tomar conta da casa/família (Doméstica/o)
Outro

86 - Por favor indique agora, para cada afirmação, qual a frequência com que isso tem
acontecido:
Por favor, selecione uma resposta apropriada para cada item:
Uma
vez no
último
ano

Duas
vezes
no
último
ano

3-5
vezes
no
último
ano

6-10
vezes
no
último
ano

11-20
vezes
no
último
ano

Mais de
20
vezes
no
último
ano

Não
aconteceu
no último
ano, mas
aconteceu
antes

Nunca
aconteceu

Insultei/ofendi o/a meu/minha
companheiro/a
O/A meu/minha companheiro/a
insultou-me/ofendeu-me
Eu empurrei ou agredi fisicamente
o/a meu/minha companheiro/a
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O/A meu/minha companheiro/a
empurrou-me ou agrediu-me
fisicamente
Recorri a ameaças para levar o/a
meu/minha companheiro/a ter
relações sexuais comigo
O/A meu/minha companheiro/a
ameaçou-me para ter relações
sexuais comigo

O. Formação de família
87 - Diga, por favor, qual a resposta que melhor corresponde ao seu ponto de vista:
Na família, o ideal é que tanto o homem como a mulher tenham uma actividade profissional e que
ambos cuidem dos filhos e partilhem as tarefas domésticas
Na família, o ideal é que a mulher tenha uma actividade profissional menos absorvente do que a do
homem de modo que possa assegurar uma grande parte dos cuidados com os filhos e o essencial das
tarefas domésticas
Na família, o ideal é que só o homem exerça actividade profissional e a mulher se ocupe da casa e dos
filhos

88 - Presentemente a sua namorada/companheira encontra-se grávida?
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Não

Sim

89 - Já alguma vez teve filhos que tivessem nascido (vivos)?
Não

Sim (se Não passe para a pergunta 90)

89.1 - Quantos?

89.2 - Quais as datas de nascimento:
Data Nascimento
Filha/o 1 ___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
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Filha/o 2
Filha/o 3
Filha/o 4
Filha/o 5

Data Nascimento
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___
___ ___/___ ___/ ___ ___ ___ ___

90 - Quantos filhos gostaria de ter (incluindo os filhos que já tem)?

Se não gostaria de ter filhos, por favor responda "0" passe para a pergunta 91
Se não sabe, por favor responda "888" e passe para a pergunta 93
Se ainda é cedo para pensar nisso, por favor responda "777" e passe para a pergunta 93
Se respondeu 1 ou mais filhos por favor passe para a pergunta 93

91 - Tendo respondido acima que não gostaria de ter (mais) filhos, indique se alguma das
razões abaixo estão na base da sua resposta.
Não

Sim

Não quero ter filhos
Já tenho o número de filhos que desejava ter
Não tenho condições económicas para ter (mais) filhos
O/a meu/minha cônjuge não quer ter (mais) filhos
Não tenho nem penso vir a ter uma relação estável que
permita ter filhos
Não tenho a ajuda necessária, no dia-a-dia, para cuidar de
(mais) crianças
Não posso ter filhos
Ainda é cedo para pensar nisso

92 - Das razões assinaladas, indique a mais importante:
Por favor, selecione apenas uma das seguintes opções:
Não quero ter filhos
Já tenho o número de filhos que desejava ter
Não tenho condições económicas para ter (mais) filhos
O/a meu/minha cônjuge não quer ter (mais) filhos
Não tenho nem penso vir a ter uma relação estável que permita ter filhos
Não tenho a ajuda necessária, no dia-a-dia, para cuidar de (mais) crianças
Não posso ter filhos
Ainda é cedo para pensar nisso

93 - Com que idade, no máximo, quer ter o primeiro/próximo filho?
Por favor, escreva aqui a sua resposta:
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Anos
Se não sabe, por favor responda "888"
Se ainda é cedo para pensar nisso, por favor responda "777"

94 - Qual é a probabilidade de vir a ter um filho nos próximos 3 anos?
(Para quem está atualmente à espera de um filho, a pergunta-se refere-se à probabilidade de
ter outro filho nos próximos três anos)
Nada provável
Pouco provável
Provável
Muito provável
Não sabe
Ainda é cedo para pensar nisso

34

P. Divisão de tarefas domésticas
95 - Como são divididas as tarefas domésticas na casa onde vive?
Indique quem faz habitualmente o quê das seguintes tarefas, e em que percentagem?
Por exemplo: Preparar refeições/cozinhar – Mãe 50, pai 20 e inquirida/o 30 = Total 100%
Se a situação não se aplica a si, responda 100 na caixa "Não se aplica"
Mãe/Sogra Pai/Sogro Irmã/o Própria/o Cônjuge

Colega de
casa

Auxílio de outra
pessoa não paga

Empregada/o
Trabalho Pago

Não se
aplica

Preparar refeições, cozinhar
Pôr a mesa, lavar a louça
Tratar da roupa (lavar, passar)
Limpar a casa
Fazer compras
Jardinagem, reparações, bricolage, manutenção do carro
Assuntos financeiros e administrativos (pagar contas,
preencher formulários de impostos, etc.)
Vestir e dar banho às crianças
Alimentar as crianças
Levar as crianças à escola, ao médico, etc.
Brincar com as crianças, ler-lhes, etc.
Cuidados prestados a crianças doentes
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Q. Sociodemográficos
96 - Se vive em Portugal, em que concelho vive a maior parte do tempo?

97 - Qual das seguintes opções descreve melhor o sítio onde vive?
Uma grande cidade
Os subúrbios ou arredores de uma grande cidade
Uma pequena vila ou uma pequena cidade
Uma aldeia
Uma quinta ou uma casa no campo

98 - Qual das seguintes situações melhor se aplica ao seu estado civil legal atual?
Solteiro/a (passe para a pergunta 100)
Casado/a
Separado/a legalmente
Divorciado/a
Viúvo/a

99 - Qual foi a forma de celebração do casamento?
Só registo civil
Cerimónia religiosa

100 - Vive sozinha/o?
Não

Sim (se sim passe para a pergunta 107)

101 - Diga, por favor, quantas pessoas compõem o seu agregado doméstico (com quem vive,
contando consigo)?
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102 - Indique, por favor, os membros que compõem o seu agregado doméstico (com quem
vive), indicando o respetivo número:
Por favor, selecione todas as que se aplicam:

Número
Pai
Mãe
Padrasto
Madrasta
Irmãos
Meios-irmãos
Filhos de Padrasto/Madrasta
Amigos
Cônjuge/Companheiro/a
Avós
Pai/Padrasto do meu/minha companheiro/a
Mãe/Madrasta do/a meu/minha companheiro/a
Filhos
Filhos do/a meu/minha companheiro/a
Outro familiar
Outro não familiar

103 - Por favor, diga-nos aproximadamente o rendimento líquido do seu agregado doméstico

(médio, mensal, em euros), depois de descontados todas as taxas e impostos, incluindo
benefícios estatais como subsídios.
euros
Se não sabe, por favor responda "8888"

104 - Contribui para o rendimento do agregado?
Não

Sim
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105 - Excluindo hipotecas, atualmente você deve dinheiro a alguma(s) da(s) seguinte(s)
pessoa(s) ou entidade(s)?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Nenhuma
Cartões de crédito
Empréstimos para estudantes
Empréstimo de um/a amigo/a/familiar
Cartões de lojas
Empréstimo bancário, sociedade de construção ou empréstimo comercial
Prestação social
Faturas de serviços públicos em atraso (por ex. Contas da luz, da água…)
Impostos (por ex. IRS, IMI…)

106 - Excluindo hipotecas, atualmente os seus pais devem dinheiro a alguma(s) da(s)
seguinte(s) pessoa(s) ou entidade(s)?
Por favor, selecione todas as que se aplicam:
Nenhuma
Cartões de crédito
Empréstimos para estudantes
Empréstimo de um/a amigo/a/familiar
Cartões de lojas
Empréstimo bancário, sociedade de construção ou empréstimo comercial
Prestação social
Faturas de serviços públicos em atraso (por ex. Contas da luz, da água…)
Impostos (por ex. IRS, IMI…)

R. Observações
107 - Gostaríamos de saber se está disponível para participar na fase seguinte desta
avaliação, que consiste numa entrevista individual, com duração aproximada de 60
minutos, a realizar aqui no departamento.
Não

Sim

108 - Utilize o espaço seguinte para deixar os seus comentários/sugestões.
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Muito obrigada pela sua colaboração!
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