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1.

1.

Passaram cinco anos desde que começámos a utilizar o Euro em substituição do Escudo. Hoje, diria que o Euro ainda
lhe causa muitas dificuldades, algumas dificuldades ou nenhumas dificuldades?
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]

Muitas dificuldades ...............................................................................................................................1
Algumas dificuldades............................................................................................................................2
Nenhumas dificuldades .........................................................................................................................3
(Não sabe/ Não responde) .....................................................................................................................4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.

Hoje, quando efectua compras, calcula mentalmente: com mais frequência em Euros, com mais frequência em Escudos
ou tanto em Euros como em Escudos, quando se trata de::
[LER EM VOZ ALTA – APENAS UMA RESPOSTA POR ITEM]
-

Com mais frequência em Euros .............................................................................................................1

-

Com mais frequência em Escudos......................................................................................................................... 2
Tanto em Euros como em Escudos ....................................................................................................................... 3

-

(Não sabe/ Não responde) ......................................................................................................................4

a) Compras excepcionais, como a compra de um automóvel ou de uma casa
b) Compras comuns que faz diariamente
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3a.

Passaram cinco anos desde que todas as compras passaram a ser efectuadas em Euros e não em Escudos. Gostaria
que os comerciantes continuassem a afixar os preços nas duas moedas?
[LER EM VOZ ALTA - UMA RESPOSTA APENAS]

Sim .................................................................................................................................................... 1
Não.................................................................................................................................................... 2
(Não sabe/ Não responde)................................................................................................................. 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3b.

Passaram cinco anos desde que todas as compras têm vindo a ser efectuadas em Euros e não em Escudos. Diria que
seria útil para si que os comerciantes prolongassem a afixação de preços nas duas moedas?
[LER EM VOZ ALTA - UMA RESPOSTA APENAS]

Sim .................................................................................................................................................... 1
Não.................................................................................................................................................... 2
(Não sabe/ Não responde)................................................................................................................. 3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A TODOS
Quando paga em dinheiro, diria que é: muito fácil, bastante fácil, bastante difícil ou muito difícil distinguir e usar
as moedas?
[LER EM VOZ ALTA – APENAS UMA RESPOSTA POR ITEM.]

4a.

Muito fácil ......................................................................................................................................... 1
Bastante fácil ..................................................................................................................................... 2
Bastante difícil................................................................................................................................... 3
Muito difícil....................................................................................................................................... 4
(Nem fácil, nem difícil/ Normal)....................................................................................................... 5
(Não sabe/ Não responde) ................................................................................................................. 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4b.

Quando paga em dinheiro, diria que é: muito fácil, bastante fácil, bastante difícil ou muito difícil distinguir e usar
as notas?
[LER EM VOZ ALTA – APENAS UMA RESPOSTA POR ITEM.]

Muito fácil ......................................................................................................................................... 1
Bastante fácil ..................................................................................................................................... 2
Bastante difícil................................................................................................................................... 3
Muito difícil....................................................................................................................................... 4
(Nem fácil, nem difícil/ Normal)....................................................................................................... 5
(Não sabe/ Não responde) ................................................................................................................. 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.

Tendo utilizado as moedas Euro durante cinco anos, considera que existem demasiadas moedas ou, pelo contrário,
moedas insuficientes com valores diferentes ou considera que já existem em número suficiente?
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]

Demasiadas ....................................................................................................................................... 1
Insuficientes ...................................................................................................................................... 2
As suficientes. ................................................................................................................................... 3
(DK/NA) ........................................................................................................................................... 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se “Demasiadas” em Q5 perguntar Q6a
Indique-me , por favor , se alguma das moedas de Euro existentes deveria ser retirada? Se sim , qual ou quais?
[NÃO LER EM VOZ ALTA – VÁRIAS RESPOSTAS POSSÍVEIS]

6a.
-

Nenhuma ................................................................................................................................................1

-

Não sabe/ Não responde........................................................................................................................................ 2

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A moeda de 1 cêntimo .............................................................................................................. 1 2 9
A moeda de 2 cêntimos............................................................................................................. 1 2 9
A moeda de 5 cêntimos............................................................................................................. 1 2 9
A moeda de 10 cêntimos........................................................................................................... 1 2 9
A moeda de 20 cêntimos........................................................................................................... 1 2 9
A moeda de 50 cêntimos........................................................................................................... 1 2 9
A moeda de 1 Euro ................................................................................................................... 1 2 9
A moeda de 2 Euros.................................................................................................................. 1 2 9
- 1 QU -

3.
6b.

SE “INSUFICIENTES” EM Q5 PERGUNTAR Q6b
Por favor indique que moedas gostaria de ter, para além daquelas que existem actualmente em circulação?
[NÃO LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]
- A moeda de 25 cêntimos .....................................................................................................1
- A moeda de 5 euros .............................................................................................................2
- A moeda de 10 euros ...........................................................................................................3
- outra moeda, ESCREVA: ....................................................................................................4
- (Não sabe/ Não responde) ...................................................................................................9

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.

Agora que faz 5 anos que todos os pagamentos têm vindo a ser feitos em Euros, algumas pessoas compram mais por
não se aperceberem quanto estão a gastar; por outro lado, outras compram menos por terem medo de gastar
demasiado. Com qual das duas atitudes se identifica mais?
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]
Compra mais por ter dificuldade em aperceber-se do quanto está a gastar ...................................... 1
Compra menos por ter medo de gastar demasiado ........................................................................... 2
(Nem uma nem outra: não há diferença.).......................................................................................... 3
(Não sabe/ Não responde)................................................................................................................. 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Acredita que eliminar as moedas pequenas de euro ( como as moedas de 1 e 2 cêntimos) ....
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]
aumentaria os preços......................................................................................................................... 1
baixaria os preços.............................................................................................................................. 2
não teria nenhum efeito nos preços................................................................................................... 3
(Não sabe/ Não responde)................................................................................................................. 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.

No que respeita à evolução dos preços desde há cinco anos, diria que o Euro tem....
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]

acentuado o aumento dos preços ...................................................................................................... 1
limitado o aumento dos preços ......................................................................................................... 2
O Euro não tem tido impacto no aumento dos preços ...................................................................... 3
(Não sabe/ Não responde) ................................................................................................................ 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.

Na sua opinião, comparando com uma operação semelhante realizada em Portugal, paga taxas suplementares ...
[LER EM VOZ ALTA – APENAS UMA RESPOSTA POR ITEM]
-

Sim .................................................................................................................................................... 1
Não.................................................................................................................................................... 2
(Não sabe/ Não responde)................................................................................................................. 3

a)
b)
c)

quando utiliza o seu cartão bancário para levantar dinheiro num outro país da Zona Euro?
quando utiliza o seu cartão bancário para efectuar uma compra num outro país da Zona Euro?
quando efectua uma transferência bancária para outro país da Zona Euro?

4.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.

Após utilizar o Euro durante cinco anos, acredita ou não que o Euro::…
[LER EM VOZ ALTA – APENAS UMA RESPOSTA POR ITEM]
-

Sim .................................................................................................................................................... 1
Não.................................................................................................................................................... 2
(Não sabe/ Não responde)................................................................................................................. 3

a)
Tornou-se uma moeda internacional como o Dólar ou o Iene
b)
Reduziu as diferenças de preços entre os países da Zona Euro
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.

Em 2006, foi a algum País fora da Zona Euro?
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]

Sim .................................................................................................................................................... 1
Não.................................................................................................................................................... 2
Não sabe/ Não responde.................................................................................................................... 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.

SE SIM A Q12 PERGUNTAR Q13
Durante essa viagem (ou viagens) a Países fora da Zona Euro, qual foi a principal moeda que levou consigo?
[LER EM VOZ ALTA– UMA RESPOSTA APENAS]

Euro 1
Dólar 2
Outra moeda...................................................................................................................................... 3
Não sabe/ Não responde.................................................................................................................... 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.

Na sua opinião, para Portugal, a adopção do Euro é globalmente vantajosa e irá fortalecer-nos para o futuro, ou
pelo contrário, é globalmente desvantajosa e irá enfraquecer-nos?
[LER EM VOZ ALTA– UMA RESPOSTA APENAS]

globalmente vantajosa..................................................................................................................... 1
globalmente desvantajosa ............................................................................................................... 2
Nem uma nem outra, sem alteração ................................................................................................ 3
Não sabe/ Não responde.................................................................................................................. 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14b.

PARA OS QUE RESPONDEM “ GLOBALMENTE VANTAJOSA” EM P.14a:
Na sua opinião, quais são as principais vantagens da adopção do Euro para Portugal?
[NÃO LER EM VOZ ALTA – CODIFICAR AS RESPOSTAS ESPONTÂNEAS ABAIXO]

Deslocações ao estrangeiro mais baratas , mais fácil viajar...........................................................1
Mais fácil comparar os preços .......................................................................................................2
Taxas de juro mais baixas , encargos menores com dívidas ..........................................................3
Finanças públicas são mais saudáveis............................................................................................4
Preços mais estáveis.......................................................................................................................5
Reforça a posição da Europa no mundo.........................................................................................6
Melhora o crescimento , o emprego...............................................................................................7
Outra .............................................................................................................................................8
Não sabe/ Não responde.................................................................................................................9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.
PARA OS QUE RESPONDEM “globalmente desvantajosa” EM Q14a:
Na sua opinião, quais são as principais desvantagens da adopção do Euro, para Portugal ?
[NÃO LER EM VOZ ALTA – CODIFICAR AS RESPOSTAS ESPONTÂNEAS ABAIXO]

14c.

Aumento dos preços.......................................................................................................................1
Perda de soberania .........................................................................................................................2
Mais desemprego , menos crescimento..........................................................................................3
Complica a vida do dia- a- dia .......................................................................................................4
Gera taxas de juro demasiado baixas .............................................................................................5
Demasiada rigidez para as finanças públicas.................................................................................6
Perda de competividade .................................................................................................................7
Outra .............................................................................................................................................8
Não sabe/ Não responde.................................................................................................................9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A TODOS
15.
Diria que a extensão do Euro aos novos 10 Estados membros que entraram na União Europeia em Maio 2004 é
algo que vai acontecer:
[LER EM VOZ ALTA– UMA RESPOSTA APENAS]
Sim, de certeza ....................................................................................................................................... 1
Sim, provavelmente ............................................................................................................................... 2
Não, provavelmente não ........................................................................................................................ 3
Não, de certeza que não ......................................................................................................................... 4
Não sabe/ Não responde......................................................................................................................... 5
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.

Está...
[LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS]
-

a favor da introdução do euro nos outros países da União Europeia, ou............................................... 1

- contra a introdução do euro nos outros países da União Europeia?....................................................... 2
- Não sabe/ Não responde ...................................................................................................................... 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.

Desde que utiliza o Euro, sente-se um pouco mais Europeu do que antes, sente-se um pouco menos Europeu do que
antes ou diria que o seu sentimento de ser Europeu não se alterou?
[LER EM VOZ ALTA– UMA RESPOSTA APENAS]

Um pouco mais Europeu........................................................................................................................ 1
Um pouco menos Europeu ..................................................................................................................... 2
Nada mudou ........................................................................................................................................... 3
Não sabe/ Não responde......................................................................................................................... 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.

Daquilo que sabe, diria que hoje um Euro vale mais, menos ou que é equivalente a um Dólar?
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
-

Um Euro vale mais do que um Dólar ................................................................................................ 1
Um Euro vale menos do que um Dólar ............................................................................................. 2
Um Euro tem o valor equivalente a um Dólar................................................................................... 3
Não sabe/ Não responde .................................................................................................................... 4

6.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.
De uma maneira geral, o valor do Euro comparado com o valor do Dólar preocupa-o(a): muito, pouco ou nada?
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
Muito................................................................................................................................................. 1
Pouco ................................................................................................................................................ 2
Nada .................................................................................................................................................. 3
Não sabe/ Não responde ................................................................................................................... 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20. Existe alguma coordenação das políticas económicas nos Estados Membros da União Europeia:
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
Sim .................................................................................................................................................... 1
Não.................................................................................................................................................... 2
Não sabe/ Não responde.................................................................................................................... 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21. Diria que actualmente a coordenação entre as políticas económicas dos Estados membros é ...
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
Demasiado importante ...................................................................................................................... 1
Não é suficientemente importante .................................................................................................... 2
A que deve ser .................................................................................................................................. 3
Não sabe/ Não responde ................................................................................................................... 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.
..

E, se comparar a situação económica de Portugal com a de outros países da União Europeia, diria que ela está...
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]

Muito melhor ....................................................................................................................................... 1
Melhor ................................................................................................................................................ 2
Idêntica ................................................................................................................................................ 3
Talvez não tão bem.............................................................................................................................. 4
Definitivamente não tão bem............................................................................................................... 5
Não sabe/ Não responde....................................................................................................................... 6
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.

Cada ano, o Estado português utiliza as suas receitas para financiar as despesas públicas, o que significa tudo o que
é pago pelo Estado. Daquilo que sabe, diria que em 2005, o Estado português teve um excedente orçamental, um
orçamento deficitário ou de uma maneira ou outra, as receitas e as despesas foram equilibradas?
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
-

O Estado português teve um excedente orçamental, o que significa que ganhou mais dinheiro do que gastou
1
O Estado português teve um orçamento deficitário, o que significa que gastou mais dinheiro do que ganhou
2
As receitas e as despesas do Estado equilibraram-se........................................................................... 3
Não sabe/ Não responde ...................................................................................................................... 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.

Pessoalmente, já ouviu falar do “Pacto de Estabilidade e Crescimento”, que é frequentemente chamado de “Pacto
de Estabilidade”?
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
Sim, e sabe do que se trata................................................................................................................... 1
Sim, mas não sabe muito bem do que se trata ..................................................................................... 2
Não, nunca ouviu falar disso ............................................................................................................... 3
Não sabe/ Não responde ...................................................................................................................... 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.

Durante a introdução do Euro, os Estados Membros da União Europeia assinaram o “Pacto de Estabilidade” pelo
qual todos se comprometeram a limitar o seu défice orçamental. Pode dizer-me se concorda ou discorda com cada
uma das seguintes opiniões ...?
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
-

Concorda totalmente............................................................................................................................ 1
Concorda bastante ............................................................................................................................... 2
Discorda bastante ................................................................................................................................ 3
Discorda totalmente............................................................................................................................. 4
Não sabe/ Não responde ...................................................................................................................... 5

a) Em períodos de dificuldade económica, um País deve ter a liberdade de não respeitar os limites do “Pacto de
Estabilidade”, em matéria de deficit e dívida publica
b) O “Pacto de Estabilidade” é uma coisa boa porque, graças a ele, o Euro é uma moeda estável e forte
c) As sanções económicas contra países que não respeitem o “Pacto de Estabilidade” não são aplicadas da mesma
maneira a todos os Estados Membros
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.

Diria que actualmente, Portugal respeita as regras do Pacto de Estabilidade, relativamente aos limites do défice
público e dívida pública ...?
[LER EM VOZ ALTA- UMA RESPOSTA APENAS]
-

Absolutamente..................................................................................................................................... 1
Bastante. .............................................................................................................................................. 2
Não o bastante ..................................................................................................................................... 3
Nada 4
Não sabe/ Não responde ...................................................................................................................... 5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.

D1.

Sexo [Não perguntar - Assinalar onde for apropriado]
[1 ]
[2]

D2.

Homem
Mulher

Que idade tem?:
[_][_] Anos
[00]
[Recusa/Sem Resposta]

D3. Que idade tinha quando parou de estudar a tempo inteiro: [Registe a idade em que tiver terminado a sua
educação]
[_][_] Anos
[ 0 0 ] [Recusa/Sem Resposta]
[ 0 1 ] [Nunca frequentou o ensino a tempo inteiro]
[99]
[Ainda a frequentar o ensino a tempo inteiro]
D4. Tendo em conta a sua ocupação actual, diria que é trabalhador(a) por conta própria, um(a) empregado(a),
um(a) trabalhador(a) manual, ou diria que não tem uma actividade profissional? Quer dizer que é um(a)...
[SE FOR DADA UMA RESPOSTA À CATEGORIA PRINCIPAL, LEIA AS SUB-CATEGORIAS
RESPECTIVAS EM VOZ ALTA - APENAS UMA RESPOSTA]
- Trabalhador(a) por conta própria
Æ i.e. :
- agricultor(a), trabalhador(a) florestal, pescador(a) ......11
- dono(a) de uma loja, artífice.........................................12
- profissional (advogado(a), médico(a), contabilista, arquitecto(a)...) 13
- gestor(a) de uma empresa .............................................14
- outra...............................................................................15
- Empregado(a)
Æ i.e. :
- profissional (médico(a), advogado(a), contabilista, arquitecto(a)...) 21
- direcção geral, director(a) ou gestor(a) de topo ...........22
- quadro médio, ...............................................................23
- funcionário(a) público(a) ..............................................24
- empregado(a) de escritório ...........................................25
- outro(a) empregado(a) (vendedor(a), enfermeiro(a),etc...) 26
- Trabalhador manual
Æ i.e. :
- supervisor(a)/chefe de secção (gestor(a) de equipa, etc...)
- Trabalhador manual .......................................................... 32
- trabalhador(a) manual não especializado(a)..................... 33
- outra
...............................................................34
- Sem actividade profissional
Æ i.e. :
- doméstica(o)..................................................................41
- estudante (a tempo inteiro) ...........................................42
- reformado(a) ................................................................43
- à procura de emprego....................................................44
- outra...............................................................................45
- (Recusa)............................................................................................. 99
D5.

<text_3506> = "European Administrative Regional Unit" (N.U.T.S. 2)
[2 DIGITS]

31

9.

D6.

Tipo de localidade
-

Área metropolitana............................................................1
outras cidades/centros urbanos .........................................2
zona rural ...................................................................... ... 3

