INQUÉRITO 40 ANOS DO 25 DE ABRIL
PROPOSTA ELABORADA PELO ICS
INVESTIGADORA RESPONSÁVEL: MARINA COSTA LOBO
28 DE NOVEMBRO 2013

P1. Sexo do inquirido (SEM PERGUNTAR):
 Masculino
 Feminino
P2. Para começar, gostaria que me dissesse com que frequência … (Ler as alíneas uma a

uma e Registar uma resposta em cada alínea) Mostrar Lista 1
TODOS

3 A 4 DIAS/

1 A 2 DIAS/

COM MENOS

OS DIAS

SEMANA

SEMANA

FREQUÊNCIA

NUNCA

NS

A) Lê a secção de política num jornal ................ 1 .................... 2 .................. 3 ..................4 ..................... 5............... 88 ......

B) Vê notícias sobre política na televisão ........... 1 .................... 2 .................. 3 ..................4 ..................... 5............... 88 ......

C) Ouve notícias sobre política na rádio ............. 1 .................... 2 .................. 3 ..................4 ..................... 5............... 88 ......
D) Utiliza a Internet para obter notícias

ou informação política ...................................... 1 .................... 2 .................. 3 ..................4 ..................... 5............... 88 ......

P3.

Diga-me até que ponto concorda com a seguinte frase: “A minha qualidade de vida global
foi afectada pela recente crise económica”: está muito de acordo, de acordo, em
desacordo ou muito em desacordo?
Muito de acordo ........................................................................ 1
De acordo ................................................................................ 2
Nem uma coisa nem outra (ESPONTÂNEO) ................................... 3
Em desacordo........................................................................... 4
Muito em desacordo .................................................................. 5
Não sabe ................................................................................ 88
Não responde .......................................................................... 99

P4. Na sua opinião, qual dos seguintes factos foi mais importante para a história de









Portugal? (LER)
Batalha de Aljubarrota
Chegada de Vasco da Gama à Índia
A restauração da independência em 1640
A implantação da República
O 25 de Abril de 1974
A adesão de Portugal à CEE
Ns/Nr

P5. Pela sua experiência própria ou por aquilo que ouviu falar, como acha que devia






passar à história o regime político que existia antes do 25 de Abril? (LER)
Como um período que teve mais coisas positivas que negativas
Como um período que teve tantas coisas positivas como negativas
Como um período que teve mais coisas negativas do que positivas
Ns/Nr

P6. Acha que os responsáveis políticos do regime anterior deviam ter sido julgados pelos





actos de repressão política que foram cometidos ou que se fez bem em permitir a sua
saída do país?
Deviam ter sido julgados
Fez-se bem em permitir saída do país
Ns/Nr

P7. E relativamente aos funcionários da PIDE/DGS responsáveis pela repressão, acha que





foi feita justiça?
Sim
Não
Ns/Nr

P8. Como acha que o 25 de Abril devia passar à história: como algo que teve mais






consequências positivas que negativas, tão positivas como negativas, ou mais negativas
que positivas?
Mais positivas que negativas
Tão positivas como negativas
Mais negativas que positivas
Ns/Nr

P9. Das seguintes frases, escolha todas aquelas que correspondem à sua opinião sobre as








intenções que tinham aqueles que fizeram o 25 de Abril: (LER)
Queriam acabar com a guerra no Ultramar
Queriam instaurar um regime de tipo comunista
Queriam instaurar um regime democrático
Queriam melhorar a sua própria situação
Queriam modernizar e desenvolver o país
Queriam promover mais justiça social no país

P10. Se por alguma razão não tivesse acontecido o 25 de Abril, o que é que acha mais







provável que tivesse vindo a acontecer depois? (LER)
Teria havido um golpe militar semelhante pouco tempo depois
O regime anterior teria sido derrubado, mas de forma mais violenta
Teria sido negociada uma transição para a democracia entre o regime anterior e os seus opositores
Ainda hoje viveríamos numa ditadura
Ns/Nr

P11. Acha que a forma como se levou a cabo a nossa transição para a democracia constitui





um motivo de orgulho para os portugueses?
Sim
Não
Ns/Nr

P12. O período que se seguiu ao 25 de Abril foi agitado e revelou algumas divisões na





sociedade portuguesa. Acha que que essas divisões…(LER)
Têm ainda hoje a mesma importância que tinham na altura
Têm hoje menos importância do que tinham na altura
Já não tem qualquer importância

P13. Vou-lhe agora falar de algumas figuras políticas da nossa história recente. Agradecia

que, para cada um deles, me dissesse se sabe quem é e, EM CASO AFIRMATIVO, se
acha que a sua actuação no processo de transição política em Portugal foi globalmente
positiva, tão positiva como negativa ou globalmente negativa. (LER)

Ns/Nr

Não

Negativa

Sim

Tão positiva
como negativa

Como avalia
actuação?

Positiva

Sabe
quem é?

Álvaro Cunhal



    

António de Spínola



    

Costa Gomes



    

Freitas do Amaral



    

Mário Soares



    

Melo Antunes



    

Otelo Saraiva de
Carvalho



    

Ramalho Eanes



    

Sá Carneiro



    

Vasco Gonçalves



    

P14. Por aquilo que sabe ou ouviu dizer, acha que a Constituição de 1976 reflectia mais os






interesses da esquerda, da direita ou de nenhum sector em especial?
Esquerda
Direita
Nenhum sector em especial
Ns/Nr

P15. E tendo em conta as revisões e alterações que foram feitas à Constituição até agora:






acha que ela reflecte hoje mais os interesses da esquerda, da direita, ou de nenhum
sector em especial?
Esquerda
Direita
Nenhum sector em especial
Ns/Nr

P16. Vou agora ler-lhe duas frases que representam opiniões contrárias sobre vários assuntos.
Responda por favor usando uma escala de 1 a 10, em que 1 significa que concorda
completamente com a primeira frase e 10 que concorda completamente com a segunda
frase. Pode usar qualquer número de 1 a 10 para exprimir a sua opinião.
13.1

FRASE A: É preciso rever a nossa Constituição para que Portugal possa cumprir
os compromissos financeiros do Estado.
FRASE B: Não é de todo necessário rever a Constituição Portuguesa para cumprir os
compromissos do Estado.
Muito de acordo
com A)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

Muito de acordo
com B)

NS

NR

10

88

99

13.2.

FRASE A: A Constituição Portuguesa está hoje desadequada à realidade da
sociedade portuguesa.
FRASE B: A Constituição Portuguesa está conforme a realidade da sociedade portuguesa.
Muito de acordo
com A)
01

02

03

04

05

06

07

13.3.

08

09

Muito de acordo
com B)

NS

NR

10

88

99

FRASE A: A aplicação do programa da Troika é essencial para salvar o regime
político trazido pelo 25 de Abril.
FRASE B: A aplicação do programa da Troika destroi o regime político trazido

pelo 25 de Abril.
Muito de acordo
com A)
01

02

03

04

05

06

07

08

09

Muito de acordo
com B)

NS

NR

10

88

99

P17. De um modo geral, está muito satisfeito, razoavelmente satisfeito, pouco satisfeito ou







nada satisfeito com a maneira como funciona hoje a democracia em Portugal?
Muito satisfeito
Razoavelmente satisfeito
Pouco satisfeito
Nada satisfeito
Ns/Nr

P18. De um modo geral, considera que, hoje em dia, a democracia funciona muito melhor,








melhor, de igual forma, pior ou muito pior do que há dez anos?
Muito melhor
Razoavelmente melhor
Igual
Pior
Muito Pior
Ns/Nr

P19. Até que ponto pensa que a sociedade portuguesa mudou desde o 25 de Abril? (LER)
 Muito
 Bastante
 Pouco  Passa à P18
 Nada  Passa à P18
 Ns/Nr  Passa à P18
P20. Em geral, como avalia as mudanças ocorridas nos últimos 30 anos? (LER)






Mais positivas que negativas
Tão positivas como negativas
Mais negativas que positivas
Ns/Nr

P21. Acha que estas mudanças teriam acontecido na mesma sem o 25 de Abril, ou só



aconteceram por causa do 25 de Abril?
Teriam acontecido na mesma




Só aconteceram por causa do 25 de Abril
Ns/Nr

P22. O que é que sente em primeiro lugar quando pensa no 25 de Abril?
 Raiva
 Tristeza
 Desconforto
 Indiferença
 Orgulho
 Patriotismo
 Medo
 Saudade
 Incompreensão
 Nenhum desses. Qual?
 Ns/Nr

P23. Em relação aos seguintes aspectos, e comparando com o que se passava antes do 25 de

Situação económica em geral
Nível de vida em geral
Assistência médica
Convivência social e civismo
Corrupção
Criminalidade e insegurança
Desemprego
Desigualdades entre regiões
Desigualdades sociais
Educação
Habitação
Independência nacional
Justiça
Protecção do ambiente
Protecção do património cultural

















































Ns/Nr

Pior

Na mesma

Melhor

Abril, acha que as coisas em Portugal estão melhor, ficaram na mesma ou estão pior?
(LER)

















Segurança social









P24. Gostaria agora que me dissesse como avalia as seguintes mudanças que aconteceram

Ns/Nr

Mais positivas
que negativas

Mais negativas
que positivas

em Portugal nos últimos anos: acha-as mais positivas que negativas ou mais negativas
que positivas? (LER)

Aumento do número das mulheres que trabalham fora de casa







Aumento do número de casais que vivem juntos sem estarem
casados







Aumento do número de divórcios







Aumento do número de filhos nascidos fora do matrimónio







Aumento do número de imigrantes estrangeiros







Diminuição do número de filhos por casal







P25. Qual das seguintes frases melhor reflecte a sua opinião? (LER)
 A democracia é preferível a qualquer outro regime político
 Nalgumas circunstâncias, uma ditadura é preferível a um regime democrático
 Para pessoas como eu, os regimes são todos iguais uns aos outros
 Ns/Nr
P26. Gostaria que me dissesse se tende a concordar ou se tende a discordar com as seguintes

Ns/Nr

Discordar

Concordar

frases:

Era preferível que tivéssemos um líder forte e livrarmo-nos do parlamento
e de eleições







As decisões mais importantes no país devem ser tomadas por especialistas
e não por políticos







Quem é contra a democracia não deve poder concorrer a eleições







A liberdade de expressão não se deve aplicar a pessoas que a querem usar
para promover ideais fascistas







P27. Dos seguintes aspectos, quais acha que são absolutamente essenciais, importantes,

pouco importantes ou nada importantes para que um regime se possa dizer
democrático?

Ns/Nr

Nada
importantes

Pouco
importantes

Importantes

Essenciais
Eleições livres e regulares











Igualdade de todos perante a lei











Liberdade para criticar o governo











Participação plena de todos na vida social e
política











Poucas desigualdades entre ricos e pobres











Satisfação das necessidades básicas de todos











P28. Na sua opinião, até que ponto se pode dizer que Portugal é uma democracia hoje em







dia? (LER)
É plenamente uma democracia
É uma democracia apesar de ter pequenos defeitos
É uma democracia mas com muitos defeitos
Não é uma democracia
Ns/Nr

P29. O 25 de Abril tinha três objectivos, nomeadamente a Democratização, o

Desenvolvimento e a Descolonização. Para cada um destes objectivos, pode por favor
indicar em que medida é que na sua opinião este foi cumprido desde 1974?
TOTALMENTE

BASTANTE

ALGO

POUCO

NADA

CUMPRIDO

CUMPRIDO

CUMPRIDO

CUMPRIDO

CUMPRIDO

NS

NR

A) Democratização ........................... 1 .................... 2 ............... 3 .................... 4 .................. 5.................... 88...................

B) Desenvolvimento ......................... 1 .................... 2 ............... 3 .................... 4 .................. 5.................... 88...................

C) Descolonização ............................ 1 .................... 2 ............... 3 .................... 4 .................. 5...................................... 88.

P30. Utilizando uma escala em que 0 significa que não têm contribuído nada e 10 significa
que têm contribuído muito, e pensando nos últimos anos da democracia portuguesa,
diga-me em que medida acha que os meios de comunicação social têm contribuído....
30.1- Para que as pessoas estejam bem informadas sobre assuntos importantes?

Não
contribuiu
nada
01

Contribuiu
NS

NR

88

99

NS

NR

88

99

NS

NR

88

99

NS

NR

88

99

NS

NR

88

99

Muito
02

03

04

05

06

07

08

09

10

30.2 Para dar voz ao cidadão comum?
Não
contribuiu
nada
01

Contribuiu
Muito
02

03

04

05

06

07

08

09

10

30.3- Para vigiar as actividades dos governos e de outras instituições políticas?
Não
contribuiu
nada
01

Contribuiu
Muito
02

03

04

05

06

07

08

09

10

30.4- Para divulgar diferentes pontos de vista sobre assuntos importantes?
Não
contribuiu
nada
01

Contribuiu
Muito
02

03

04

05

06

07

08

09

10

30.5- Para criar um espaço em que diferentes ideias políticas são debatidas?
Não
contribuiu
nada
01

Contribuiu
Muito
02

03

04

05

06

07

08

09

10

P31. Comparando Portugal com o resto da Europa, acha que o nosso regime é em geral






mais democrático como os outros, tão democrático como os outros ou menos
democrático do que os outros?
Mais democrático do que os outros
Tão democrático como os outros
Menos democrático do que os outros
Ns/Nr

P32. Quando se fala de política utilizam-se normalmente as expressões "esquerda" e

"direita". Como se situaria, quanto às suas posições políticas, nesta escala, em que 1

representa a posição mais à esquerda e 10 a posição mais à direita? (MOSTRAR CARTÃO
1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P33. Em relação aos partidos políticos portugueses, tem simpatia por algum ou não tem





simpatia por nenhum?
Tem simpatia
Não tem simpatia  Passa à P28
Ns/Nr  Passa à P28

P34. (Se sim) Por qual? (Não ler)
 Bloco de Equerda
 CDU/PCP
 CDS-PP
 PS
 PSD
 Outro
 Ns/N
P35. Qual é a sua idade?



Ns / Nr

P36. Qual o seu grau de instrução?
 Menos do que a 4ª classe
 4ª classe antiga, 6ª classe ou ciclo preparatório recentes
 5º ano antigo ou 9º ano unificado, 10º ano, 11º ano
 7º ano antigo, ano propedêutico, 12º ano recente ou curso médio
 Frequência da universidade ou bacharelato
 Licenciatura, mestrado ou doutoramento
 Ns / Nr

P37. Qual é a sua situação profissional actual? (LER)









Empregado
Desempregado
Reformado
Estudante  Passa à P33
Doméstica(o) Passa à P33
Outra situação  Passa à P33
Ns/Nr  Passa à P33

P38. Trabalha ou trabalhava por conta própria ou por conta de outrem?
 Própria
 Outrem
 Ns/Nr
P39. Queria pedir-lhe para, da maneira mais detalhada possível, me dizer qual é a sua

ocupação profissional actual ou aquela que desempenhava anteriormente.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

P40. Contando consigo, quantas pessoas vivem em sua casa?



Ns / Nr

P41. Neste cartão, a seguir a umas letras, estão indicados alguns escalões de rendimento.










Podia-me dizer que letra corresponde melhor ao rendimento mensal de toda a sua
família (depois de feitos os descontos): (MOSTRAR CARTÃO 2)
C
F
H
N
O
P
V
Ns/Nr

P42. Considera-se uma pessoa muito, razoavelmente, pouco ou nada religiosa?
 Muito
 Razoavelmente
 Pouco
 Nada  Terminar
 Ns/Nr  Terminar
P43. Qual é a sua religião?
 Católica
 Protestante
 Outra religião cristã
 Outra religião não cristã
 Ns/Nr
P44. Com que frequência participa habitualmente nos actos de culto da sua religião?
 Uma ou mais vezes por semana
 Uma ou duas vezes por mês
 Apenas nas festas principais
 Quase nunca ou nunca
 Ns/Nr

