
 

 

Questionário Telefónico a Munícipes 
 

Operacionalização  

O questionário telefónico a realizar a residentes no concelho de Cascais tem como objetivo recolher as 
perceções dos munícipes em relação à situação da coesão social e sobre algumas áreas de vida e grupos 
de análise. Deste questionário, constam questões relativas aos três níveis de análise, pelo que estão 
observadas questões relativas à análise da coesão social como um todo (nível 1), às áreas de vida (nível 
3) e aos grupos de análise (nível 4). 

Considerando uma margem de erro de 5% e um grau de significância de 95%, serão inquiridos por 
telefone 385 residentes, com uma amostra estratificada segundo as quatro variáveis que se apresentam 
na tabela seguinte. 

 

Unidade Territorial 

Variável 
Populaçã

o 
Freguesi

a  

Variável 
Género  

Variável Grupo Etário (anos) Variável Nacionalidade 

F M 18-24 25-39 40-64 65-79 ≥ 80 
Portugues

a 
UE 27 

Resto 
Europa 

PALOP Brasil 
Restant

es 

Alcabideche 78 37 41 11 11 20 33 8 71 1 1 2 3 0 

UF Carcavelos e 
Paredes 85 38 47 9 9 21 35 10 79 2 1 1 2 1 

UF Cascais e Estoril 117 53 64 15 15 26 46 17 105 4 1 1 5 1 

S. Domingos de 
Rana 105 49 56 13 13 31 43 11 99 1 1 2 2 0 

Total 
385 

17
7 

20
8 48 11 20 33 8 352 9 4 6 12 2 

Notas: 
Variável Freguesia – representatividade populacional da freguesia no total concelhio, de acordo com as estimativas anuais da população 
residente (2013) 
Variável Género – representatividade populacional do género no total concelhio, de acordo com as estimativas anuais da população 
residente (2013) 
Variável Grupo Etário – representatividade populacional do grupo etário no total concelhio, de acordo com as estimativas anuais da 
população residente (2013) 
Variável Nacionalidade – representatividade populacional por nacionalidade/grupo de nacionalidades no total concelhio, de acordo com 
as estimativas anuais da população residente (2013) 
 

O questionário será aplicado por contacto telefónico, o que obriga a que o mesmo seja sintético e de curta 
duração (tempo máximo de 10 minutos), sob pena de não se alcançarem taxas de resposta satisfatórias. 

 
PARTE I - IDENTIFICAÇÃO DO INQUIRIDO 

 

1. Sexo (assinale uma única opção) 

1.1 Masculino  

1.2 Feminino   

 

2. Idade 

 

 

3. Nacionalidade (assinale com um X uma única opção) 

3.1 Portuguesa   

3.2 Outra. Qual? ___________________________   

3.3 Dupla nacionalidade. Quais? ___________________________    

 

4. Local de residência (assinale com um X uma única opção) 

4.1 Freguesia de Alcabideche  



 

 

4.2 União de Freguesias de Carcavelos e Parede  

4.3 União de Freguesias de Cascais e Estoril  

4.4 Freguesia de São Domingos de Rana  

 

5. Dimensão do agregado familiar (número de elementos incluindo o inquirido) 

 

 

6. Rendimento anual bruto do agregado familiar por escalões de rendimento em 2014 (assinale uma 
única opção) 

6.1 Até 7000 €  

6.2 De 7001 € até 20 000 €  

6.3 De 20 001 €  até 40 000 €  

6.4 De 40 001 € até 80 000 €  

6.5 ≥ 80 001 €  

6.6 NS/NR  

 
 

 

PARTE II – ANÁLISE DAS TENDÊNCIAS GERAIS DE COESÃO SOCIAL NO CONCELHO DE CASCAIS 
(NÍVEL 1) 

 

7. Mobilidade social 

Escala 
Afirmação 

Inferior Igual Superior NS/NR 

7.1 O meu nível de habilitações, quando comparado 
com o dos meus pais (quando tinham a minha 
idade), é … 

    

7.2 O meu rendimento, quando comparado com o 
dos meus pais (quando tinham a minha idade), é … 

    

7.3 A minha situação na profissão, quando 
comparada com a dos meus pais (quando tinham a 
minha idade), é … 

    

 

Questões de Partida correspondentes 

7 8. Que trajetórias de mobilidade social se verificam no concelho (ascendente/descendente)? 

 
 

8. Relações de amizade 

Escala 
Afirmação 

Ninguém 1 a 3 pessoas 
4 ou mais 
pessoas 

NS/NR 

8.1 Quando sinto necessidade de 
partilhar questões da minha vida 
privada posso conversar com … 

    



 

 

8.2 Na minha rede de amigos, existem 
… pessoas de nacionalidades 
diferentes  

    

8.3 Na minha rede de amigos, existem 
… pessoas de classes sociais 
diferentes  

    

 

Questões de Partida correspondentes 

8.1 
19. Qual a intensidade dos laços sociais interpessoais (frequência de relacionamentos com 
familiares, amigos ou colegas de trabalho; proporção de pessoas que têm com quem partilhas 
questões íntimas)? 

8.2 e 8.3 22. Qual o nível de “miscigenação” cultural e social nas relações interpessoais? 

 
 
 
 

PARTE III – ÁREAS DE VIDA (NÍVEL 3) 

 

ÁREA DE VIDA “CONSUMO/ALIMENTAÇÃO” 

9. Com que regularidade consome os seguintes alimentos … 

Escala  
Afirmação 

Nunca ou 
Raramente 

De 15 em 
15 dias 

1 a 3 vezes 
por semana 

 diariamente 
ou quase 

diariamente 
NS/NR 

9.1 Bolos     
 

9.2 Leguminosas secas (feijão, 
grão…) 

    
 

9.3 Frutas e vegetais     
 

9.4 Salgados     
 

9.5 Carne, peixe, ovos     
 

9.6 Refeições embaladas (pré-
confecionadas) 

    
 

9.7 Fast food     
 

9.8 Refrigerantes e néctares     
 

9.9 Bebidas alcoólicas     
 

 

Questões de Partida correspondentes 

9 
6. O que é que a população entende por alimentação saudável (as famílias têm preocupação com 
alimentação saudável e equilibrada)? 

 
 
 

ÁREA DE VIDA “SAÚDE” 

10. Como avalia a capacidade de resposta dos serviços de saúde existentes no concelho de Cascais face às 
seguintes doenças 

Escala 
Afirmação 

Inexistente Insuficiente Suficiente Total NS/NR 

10.1 Obesidade       



 

 

10.2 Demências      

10.3 Depressões      

10.4 Doenças cardiovasculares      

10.5 Doenças oncológicas      

 

Questões de Partida correspondentes 

10 
28. Quais as expetativas, preocupações e grau de satisfação e confiança de utentes e suas 
famílias nas respostas de saúde? 

 
 
 
 
 

ÁREA DE VIDA “CULTURA E LAZER” 

11. Com que regularidade usufrui das seguintes atividades no concelho de Cascais? 

Escala 
Afirmação 

Nunca ou 
raramente 

Ao fim de 
semana 

Durante a 
semana 

Praticament
e todos os 

dias 
NS/NR 

11.1 Atividades culturais (p.e. visitas a 
museus, exposições e a equipamentos 
culturais) 

     

11.2 Atividades de lazer (p.e. sair para 
estar com família e/ou amigos, 
jantar/almoçar fora) 

     

11.3 Atividades físicas      

 

Questões de Partida correspondentes 

11 
33. Qual a importância atribuída ao lazer e à cultura pelos diferentes grupos da população e pelas 
organizações? 

 
 

ÁREA DE VIDA “EMPREGO” 

12. Quais as suas expectativas, para os próximos anos, relativamente a… 

Escala 
Afirmação 

Nulas Reduzidas Elevadas 
Muito 

elevadas 
NS/NR 

Não se 
aplica 

12.1 Melhoria do salário (se 
empregado) 

     
 

12.2 Ao ajustamento entre 
as suas qualificações e o 
emprego que tem (se 
empregado) 

     

 

12.3 Manutenção do 
emprego (se empregado) 

     
 

12.4 Encontrar emprego 
brevemente (se 
desempregado ou 
estudante) 

     

 

12.5 Emigrar para outro 
país/trabalhar fora de 
Portugal 

     
 

 

Questões de Partida correspondentes 



 

 

12 41. Quais as expetativas dos jovens relativamente ao emprego? 

 
 

ÁREA DE VIDA “RENDIMENTO” 

13. As seguintes situações são verdadeiras? 

Resposta 
Afirmação 

Sim Não NS/NR 

13.1 A crise económica e financeira do país teve 
impactos negativos no rendimento do seu 
agregado familiar 

   

13.2 O seu agregado familiar é autónomo do 
ponto de vista financeiro (o peso das despesas 
é suportável) 

   

13.3 Se o seu agregado familiar necessitasse 
de apoio financeiro saberia a quem recorrer 

   

 
 

Questões de Partida correspondentes 

13.1 45. Quais os impactes da quebra/redução de rendimentos na vida das pessoas? 

13.2 47. Qual o grau de autonomia financeira dos agregados familiares? 

13.3 49. Numa situação de privação, a quem recorrem as famílias? 

 
 
 

ÁREA DE VIDA “HABITAÇÃO, URBANISMO E ACESSIBILIDADES” 

14. As seguintes situações são verdadeiras? 

Resposta 
Afirmação 

Sim Não NS/NR 

14.1 A sua casa responde às suas 
necessidades (dimensão, conforto e 
localização)? 

   

14.2 As rotas e os horários dos transportes 
públicos do concelho de Cascais respondem às 
suas necessidades 

   

14.3 Os preços dos transportes públicos do 
concelho de Cascais são comportáveis? 

   

14.4 Existem em Cascais zonas de habitação 
problemáticas e/ou inseguras 

   

 

14.4.1 Em caso de resposta afimativa à questão 17.5, que zonas perceciona como problemáticas/inseguras? 

30. As seguintes situações são verdadeiras? 

 

Questões de Partida correspondentes 

14.1 
52. Como se carateriza o mercado de habitação concelhio (compra, arrendamento, habitação 
social, evolução da procura/oferta e dos custos, por freguesia) e quais os impactos do mesmo na 
vida das pessoas? 

14.2 e 
14.3 

55. A rede de transportes responde às necessidades das pessoas? 



 

 

14.4 58. Que zonas do concelho são percecionadas como problemáticas ou inseguras? 

 
 
 

15. Com que frequência utiliza os seguintes espaços no seu quotidiano no concelho de Cascais? (Espaço 
público é considerado como aquele que seja de uso comum e posse de todos) 

Escala 
Afirmação 

Nunca Raramente 
Mensalment

e 
Semanalme

nte 
Diariament

e 
NS/
NR 

15.1 Largos e pracetas       

15.2 Praias e paredão       

15.3 Zonas de comércio 
tradicionais 

      

15.4 Centros comerciais       

15.5 Parques e jardins       

 

Questões de Partida correspondentes 

15 
57. O espaço público é um espaço de socialização e é vivido pelas pessoas? Que perceção têm 
os cidadãos do espaço público (inclusivo, acessível, confortável)? 

 
 

16. Nas situações em que respondeu “Nunca” à Q19, refira os principais motivos (máximo de 3) 

16.1 É longe da minha casa  

16.2 Não tenho transporte  

16.3 Não tenho interesse  

16.4 Não tenho tempo  

16.5 Não me sinto seguro  

16.6 Existem barreiras arquitetónicas  

16.7 Outro. Qual? _________________  

 

Questões de Partida correspondentes 

16 
57. O espaço público é um espaço de socialização e é vivido pelas pessoas? Que perceção têm 
os cidadãos do espaço público (inclusivo, acessível, confortável)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PARTE IV – GRUPOS DE ANÁLISE (NÍVEL 4) 

 

GRUPO DE ANÁLISE “IMIGRANTES” 

17. As seguintes situações são verdadeiras? 

Escala 
Afirmação 

Sim Não NS/NR 

17.1 No concelho de Cascais os imigrantes estão 
integrados do ponto de vista social e económico 

   

17.2 Já presenciei situações de 
discriminação/racismo no concelho de Cascais 

   

17.3 Considero uma mais-valia para a mim a 
existência de imigrantes a residir no concelho de 
Cascais 

   

17.4 Considero uma mais-valia para a sociedade a 
existência de imigrantes a residir no concelho de 
Cascais 

   

 

Questões de Partida correspondentes 

17 6. A comunidade de acolhimento tem noção da diversidade existente e valoriza-a? 

 
 

GRUPO DE ANÁLISE “IDOSOS” 

18. As seguintes situações são verdadeiras? 

Escala 
Afirmação 

Sim Não NS/NR 

18.1 Conheço idosos que (… ou Eu …) participo num 
movimento associativo local enquanto associado e/ou 
dirigente 

   

18.2 Conheço idosos que (… ou Eu …) encontro-me 
regularmente com os(as) meus(inhas) amigos(as) 

   

18.3 Conheço idosos que (… ou Eu …) ajudo a cuidar dos 
meus netos 

   

18.4 Conheço idosos que (… ou Eu …) participo na vida 
social, cultural ou recreativa do concelho  

   

18.5 Conheço idosos que (… ou Eu …) partilho 
conhecimento/experiência de vida aos mais novos 

   

 

Questões de Partida correspondentes 

18.1, 
18.2 e 
18.3 

23. Qual a perceção do idoso face ao seu papel na sociedade? Qual a perceção da sociedade 
relativamente aos idosos? 

18.4 e 
18.5 

23. Qual a perceção do idoso face ao seu papel na sociedade? Qual a perceção da sociedade 
relativamente aos idosos? 
(Nível 1) 16. Quantos idosos vivem com as suas famílias? Qual o papel dos mais velhos face às 
gerações mais jovens (apoio, suporte…)? 

 
 
 

GRUPO DE ANÁLISE “MULHERES” 

19. As seguintes situações são verdadeiras? 

Escala 
Afirmação 

Frequenteme
nte 

Às vezes Nunca NS/NR 

19.1 No meu agregado familiar sou eu que assumo o 
cuidado a dependentes (crianças, idosos, pessoas 

   
 



 

 

com deficiência …) 

19.2 No meu agregado familiar sou eu que assumo a 
maioria das tarefas domésticas 

   
 

19.3 Quando saio do trabalho costumo ir buscar os 
filhos (à escola, ao ATL …) 

   
 

19.4 Quando saio do trabalho costumo praticar 
desporto 

   
 

19.5 Quando saio do trabalho costumo ir às compras    
 

19.6 Quando saio do trabalho costumo estar com 
amigos 

   
 

19.7 Quando saio do trabalho costumo fazer o jantar    
 

19.8 Quando saio do trabalho dedico-me a atividades 
cívicas (associações, organizações ou partidos) 

   
 

19.9 Quando saio do trabalho costumo fazer 
voluntariado 

   
 

19.10 Quando saio do trabalho dedico tempo a mim 
próprio/a e às coisas que me dão prazer (hobbies) 

   
 

 

Questões de Partida correspondentes 

19.1 

(Nível 1) 17. Quais os níveis de partilha dos cuidados a crianças e pessoas dependentes entre 
homens e mulheres (licenças de parentalidade, dias de assistência à família…)? 
38. Que dificuldades sentem as mulheres e os homens na conciliação da vida familiar e 
profissional? 
(Nível 1) 16. Quantos idosos vivem com as suas famílias? Qual o papel dos mais velhos face às 
gerações mais jovens (apoio, suporte…)? 

19.2 

38. Que dificuldades sentem as mulheres e os homens na conciliação da vida familiar e 
profissional? 
40. Que peso têm os modelos tradicionais e as representações sociais de género nas opções de 
vida das mulheres? 

19.3 

(Nível 1) 17. Quais os níveis de partilha dos cuidados a crianças e pessoas dependentes entre 
homens e mulheres (licenças de parentalidade, dias de assistência à família…)? 
40. Que peso têm os modelos tradicionais e as representações sociais de género nas opções de 
vida das mulheres? 
(Nível 1) 16. Quantos idosos vivem com as suas famílias? Qual o papel dos mais velhos face às 
gerações mais jovens (apoio, suporte…)? 

19.4 até 
19.10 

40. Que peso têm os modelos tradicionais e as representações sociais de género nas opções de 
vida das mulheres? 

 
 

20. As seguintes situações são verdadeiras? 

Escala 
Afirmação 

Sim Não NS/NR 

20.1 Conheço pessoas na minha rede de contactos 
que já foram alvo de violência doméstica 

   

 

20.2 Em caso de resposta afimativa à questão 24.1, quantas situações conhece? 

30. As seguintes situações são verdadeiras? 

 
 
 
 

Questões de Partida correspondentes 

20.1 e 
20.2 

37. Como se carateriza o fenómeno da violência de género (incluindo a doméstica) e de que 
forma tem evoluído em Cascais? Quais as medidas de apoios existentes e mais utilizadas? 

 


