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FLASH ‐ 269
Gostaria de lhe fazer algumas perguntas no que diz respeito às relações entre as diversas
gerações que constituem a nossa sociedade.
Q1. Vou‐lhe ler uma série de afirmações sobre as relações entre pessoas mais jovens e mais velhas.
Para cada uma, por favor diga‐me se concorda totalmente, concorda até certo ponto, discorda até certo
ponto ou discorda totalmente
[RODAR ITEMS – LER CADA LINHA UMA A UMA ‐ UMA RESPOSTA POR LINHA]

Concordo totalmente ................................................................4
Concordo até certo ponto .........................................................3
Discordo até certo ponto ..........................................................2
Discordo totalmente .................................................................1
[NS/NR] ...................................................................................9

A … Os jovens e os mais velhos não estão facilmente de acordo em relação ao que é melhor para a
sociedade.

43219

B … As pessoas mais velhas são um fardo para a sociedade.

43219

C … Os meios de comunicação social estão a exagerar quanto ao risco de um conflito entre gerações.
43219
D … Porque haverá um maior número de eleitores mais velhos, as tomadas de decisão política darão
menos atenção às necessidades dos jovens.

43219

E … Como as pessoas mais velhas trabalham até uma idade mais avançada, serão em menor número
os empregos disponíveis para os mais jovens.

43219

F … EM PORTUGAL, as mulheres mais velhas estão em maior risco de pobreza do que os homens
mais velhos.

43219

G … As empresas que empregam na sua maioria jovens têm um desempenho melhor do que aquelas
que empregam pessoas de diferentes idades.

43219

Q2. Agora vou‐lhe ler algumas afirmações relacionadas com pensões.
Por favor diga‐me se concorda totalmente, concorda até certo ponto, discorda até certo ponto ou
discorda totalmente
[RODAR ITEMS – LER CADA LINHA UMA A UMA ‐ UMA RESPOSTA POR LINHA]
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Concordo totalmente ................................................................4
Concordo até certo ponto .........................................................3
Discordo até certo ponto ..........................................................2
Discordo totalmente .................................................................1
[NS/NR] ...................................................................................9

A … Nas próximas décadas, os governos não terão mais capacidade para pagar pensões e cuidados às
pessoas mais velhas

43219

B … As pessoas empregadas vão ter cada vez maior relutância em pagar impostos e contribuições
sociais para apoiar as pessoas mais velhas.

43219

C … O nosso governo está a gastar muito pouco na educação e nos jovens em comparação com as
pessoas mais velhas.

43219

D … As pessoas mais velhas aceitam a necessidade de reformas importantes nas pensões para aliviar a
carga financeira sobre as pessoas em idade activa.

43219

E … O nosso governo tem de disponibilizar muito mais dinheiro para as pensões e cuidados a prestar
às pessoas mais velhas.

43219

F … O nosso governo, EM PORTUGAL, deverá tornar mais fácil às pessoas mais velhas continuarem
a trabalhar para além da idade normal de reforma, se elas o desejarem.

43219

Q3. As pessoas mais velhas não estão apenas a receber da sociedade, elas também podem dar algo em
troca.
Por favor diga‐me se concorda totalmente, concorda até certo ponto, discorda até certo ponto ou
discorda totalmente
[RODAR ITEMS – LER CADA LINHA UMA A UMA ‐ UMA RESPOSTA POR LINHA]

Concordo totalmente ................................................................4
Concordo até certo ponto .........................................................3
Discordo até certo ponto ..........................................................2
Discordo totalmente .................................................................1
[NS/NR] ...................................................................................9
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A … EM PORTUGAL, as pessoas mais velhas dão um importante contributo como voluntárias em
organizações de caridade e da comunidade.

43219

B … EM PORTUGAL, o contributo dado pelas pessoas mais velhas, que cuidam de familiares ou
outros parentes, não é suficientemente apreciado .

43219

C … A ajuda financeira dos pais e dos avós é importante para os jovens adultos que constituem os
seus próprios lares e famílias.

43219

E … Não existem oportunidades suficientes para que os mais velhos e os mais jovens se reunam e
trabalhem juntos em iniciativas de associações e da comunidade local.

43219

F … Desenvolver produtos e serviços para responder às necessidades das pessoas mais velhas tornarse-á um importante motor da economia em PORTUGAL.

43219

Q4. Deixe‐me ler‐lhe algumas afirmações sobre problemas relacionados com os cuidados de idosos.
Por favor diga‐me se concorda totalmente, concorda até certo ponto, discorda até certo ponto ou
discorda totalmente
[RODAR ITEMS – LER CADA LINHA UMA A UMA ‐ UMA RESPOSTA POR LINHA]

Concordo totalmente ................................................................4
Concordo até certo ponto .........................................................3
Discordo até certo ponto ..........................................................2
Discordo totalmente .................................................................1
[NS/NR] ...................................................................................9

A … EM PORTUGAL, médicos, enfermeiros e profissionais de cuidados de saúde estão bem
formados para cuidar das necessidades especiais das pessoas mais velhas.

43219

B … EM PORTUGAL, as pessoas que têm de cuidar dos membros mais velhos da família em casa,
recebem um bom apoio dos serviços sociais.

43219

C … Em PORTUGAL, existem serviços sociais suficientes para apoiar pessoas mais velhas
debilitadas, para que elas possam permanecer nas suas próprias casas.

43219

D … EM PORTUGAL, muitas pessoas mais velhas debilitadas não podem viver de forma autónoma
porque as suas casas não estão adaptadas às suas necessidades.

43219

E … As pessoas mais velhas contribuiriam muito mais para a sociedade se lhes fosse mais fácil
deslocarem-se (de um lado para outro).

43219

Q5. Finalmente, gostaria de colocar algumas questões sobre o papel das autoridades públicas.
Por favor diga‐me se concorda totalmente, concorda até certo ponto, discorda até certo ponto ou
discorda totalmente
RODAR ITEMS – LER CADA LINHA UMA A UMA ‐ UMA RESPOSTA POR LINHA]
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Concordo totalmente ................................................................4
Concordo até certo ponto .........................................................3
Discordo até certo ponto ..........................................................2
Discordo totalmente .................................................................1
[NS/NR] ...................................................................................9

A … As escolas deverão promover melhores relações entre os jovens e os idosos.

43219

B … As autoridades locais deveriam apoiar associações e iniciativas que promovam relações mais
fortes entre os jovens e pessoas mais velhas.

43219

C … O governo está a fazer um bom trabalho na promoção de um melhor entendimento entre os
jovens e os idosos.

43219

D … Deverá haver centros públicos onde voluntários mais velhos são ajudados a encontrar
oportunidades de voluntariado que correspondam às suas capacidades e desejos.

D1.

43219

Sexo
[NÃO PERGUNTAR ‐ ASSINALAR ONDE FOR APROPRIADO]

D2.

D3.

‐

[1] Homem

‐

[2] Mulher

Que idade tem?
‐

[_][_] Anos

‐

[00] [Recusa/Sem Resposta]

Que idade tinha quando parou de estudar a tempo inteiro
[REGISTE A IDADE EM QUE TIVER TERMINADO A SUA EDUCAÇÃO]

D4.

‐

[_][_] ...................................................................................................... Anos

‐

[ 0 0 ] ..................................... [Ainda a frequentar o ensino a tempo inteiro]

‐

[ 0 1 ] ...................................... [Nunca frequentou o ensino a tempo inteiro]

‐

[ 9 9 ] .........................................................................[Recusa/Sem Resposta]

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]
‐ 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
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‐ 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
‐ outra................................................................................................................... 27

‐ Trabalhador manual
Æ i.e. :
‐ supervisor(a)/chefe de secção (gestor(a) de equipa, etc...)............................ 31
‐ 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

D6.

Diria que vive numa...?
‐

Área metropolitana ..................................................................................... 1

‐

outras cidades/centros urbanos.................................................................. 2

‐

zona rural..................................................................................................... 3

‐

[Recusa] ....................................................................................................... 9
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