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1. EQUIPA DE INVESTIGAÇÃO: 
 

Investigador principal: Prof.ª Clara Saraiva 

Coordenação de campo: Dr.ª Violeta Alarcão 

 
 

2. INQUÉRITOS DESENVOLVIDOS POR:  

 

Unidade de Epidemiologia do Instituto de Medicina Preventiva – Faculdade de Medicina de Lisboa. 
 
 

3. FINANCIAMENTO: 
 

Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT)  
 
 

4. OBJETIVOS DO ESTUDO 
Os principais objetivos deste inquérito com imigrantes do Bangladesh, Brasil, China, Cabo Verde e 
Guiné Bissau são: 

1. Caraterizar as perceções e atitudes dos diferentes grupos de imigrantes em estudo face à 
morte; 

2. Identificar os principais rituais fúnebres de cada um desses grupos; 
3. Explorar eventuais diferenças de género, idade e tempo de imigração em cada um desses 

grupos; 
4. Comparar os diferentes grupos de imigrantes em termos das suas perceções, atitudes e 

rituais fúnebres, e analisar eventuais inter-relacionamentos entre os diferentes grupos de 
imigrantes em estudo; 

5. Explorar as perceções e atitudes de uma amostra de nativos Portugueses face à morte e 
eventuais inter-relacionamentos com os diferentes grupos de imigrantes em estudo. 

 
 

5. DESENHO E METODOLOGIA DO ESTUDO 
 

POPULAÇÃO EM ESTUDO 

 Adultos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos  

 Imigrantes nascidos no Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, China e Guiné Bissau com pertença 
étnica (excluindo os portugueses retornados), e  

 Nativos portugueses sem pertença étnica (excluindo os descendentes de imigrantes)  

 Residentes no Concelho de Lisboa, nomeadamente nas freguesias da Ameixoeira, Anjos, 
Graça, São Jorge de Arroios, e Socorro. 

 
Apenas serão considerados elegíveis imigrantes oriundos de um destes países; serão excluídos os 
imigrantes de segunda geração. 
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TÉCNICA DE AMOSTRAGEM DE BASE GEOGRÁFICA (ADAPTADA)  
 

1. AMOSTRAGEM DE BASE GEOGRÁFICA (UTILIZAÇÃO DE AMOSTRAS DE ESTUDOS ANTERIORES) 
1.1 Divide-se o mapa geográfico em quadrículas de 50x50 metros ortoreferenciadas, com 

correspondência geográfica precisada por coordenadas GPS e por mapas de fotografia 
territorial por satélite de resolução adequada. 

1.2 Com base na estimativa da densidade populacional mais recente (Estimativas Anuais da 
População Residente, INE, 2010), atribui-se, pela sobreposição das freguesias, uma 
estimativa da população residente em cada quadrícula. É assumida uma distribuição 
uniforme da densidade populacional na área de cada freguesia. 

1.3 Conhecida a estimativa da densidade populacional pela grelha de 50x50 m da região, as 
unidades geográficas (quadrículas) são numeradas. É realizada a aleatorização da 
unidades geográficas, proporcionalmente à densidade populacional estimada, sem 
reposição, até obter-se uma lista aleatória, de ordem aleatória, de 150x o número de 
participantes-alvo para a região. Este fator de 150x permite a seleção aleatória de uma 
amostra de 1% das habitações da zona, com margem para 50% de perdas 
(impossibilidade de contacto, recusas, questionários incompletos, etc.). 

1.4 São rejeitadas as quadrículas que não intersectem habitações, segundo a interpretação 
visual de ortofotomapas de resolução adequada. 

1.5 Para cada quadrícula, a equipa de entrevistadores, orientada por GPS e por mapas de 
fotografia territorial por satélite, identifica os limites no terreno, ficando definidos os 
limites geográficos da sua unidade de amostragem. 
 
 

2. PARA CADA UNIDADE GEOGRÁFICA DE AMOSTRAGEM (A REALIZAR PELA EQUIPA DE ENTREVISTADORES) 
2.1 A equipa de entrevistadores procede ao levantamento exaustivo de todas a unidades 

habitacionais no interior desses limites. Poderão ser necessárias várias visitas para a 
identificação exaustiva. São excluídos deste levantamento todas construções que não 
sejam de habitação privada, incluindo estabelecimentos comerciais, fabris, instituições, 
residências não privadas (lares), etc. 

2.2 Com base no número de habitações identificadas no espaço geográfico, são 
aleatorizados 1% das habitações existentes neste espaço, num mínimo de 10 habitações. 

2.3 Os entrevistadores procederão ao contacto dessas unidades habitacionais, para a fase 
de aleatorização dos residentes dessa unidade. 

2.4 A ordem de seleção das unidades geográficas de amostragem é aleatória, e todas as 
habitações selecionadas serão visitadas, de acordo com o protocolo de campo. Quando 
atingido o número de participantes-alvo (estratificado por sexo e idade) nessa fase e 
nessa amostra, não se procederá para a recolha de dados de uma nova unidade 
geográfica de amostragem. 
 
 

3. EM CADA UNIDADE HABITACIONAL 
3.1 O entrevistador identifica se existe um, ou mais, agregados familiares residentes de 

economia comum. Por exemplo, serão considerados agregados familiares distintos 
indivíduos residentes temporariamente, em quartos alugados, empregados domésticos 
internos, várias famílias a partilhar a mesma habitação. 
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3.2 Se existir mais que um agregado familiar a residir na mesma habitação será realizada a 
aleatorização de um agregado familiar, ponderado com a probabilidade proporcional ao 
número de elementos de cada agregado familiar. 

 
 

4. EM CADA AGREGADO FAMILIAR COM ECONOMIA COMUM 
4.1. A equipa de entrevistadores faz o levantamento da composição do agregado familiar 

residente, incluindo sexo, idade, naturalidade e relações de parentesco. Em seguida é 
realizada uma aleatorização de, pelo menos, 2 elementos do agregado familiar. Se o 
agregado for apenas de uma ou duas pessoas, serão esses os participantes. O número 
de elementos a aleatorizar é dependente do número de elementos da família, de modo 
a não subrepresentar elementos de famílias numerosas. 

4.2. A tabela seguinte indica o número de elementos a selecionar em cada agregado 
familiar. 
 
 

Nº de residentes na habitação Nº de elementos a entrevistar 

1 1 
2 2 
3 2 
4 2 
5 3 
6 3 

7 ou mais 50% do agregado 

 
 
 

4.3. Caso a pessoa em causa não esteja presente, serão realizadas visitas subsequentes até 
se proceder à sua entrevista. 

4.4. O processo de aleatorização na unidade habitacional é uma amostragem aleatória 
simples (pelo menos 2 participantes), em que cada elemento elegível tem igual 
probabilidade de ser selecionado. 

 
 
DIMENSÃO DA AMOSTRA 
Através do método de amostragem definido iremos incluir quer os imigrantes em situação regular 
quer os que estão em situação irregular em Portugal. A dimensão total da amostra será constituída 
por cerca de 500 imigrantes (100 por comunidade) e 100 nativos Portugueses, para um intervalo 
de confiança de 90%, e um erro amostral de 8% por comunidade (migrante e nativa) e de 4% para o 
total das comunidades. 
 
 

6. TRABALHO DE CAMPO 
 

1) O entrevistador deverá ter conhecimento prévio das amostras que vai recolher. Para isso, 
terá acesso às fichas de amostragem. 
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2) Quando se desloca ao terreno deverá levar o mapa e o traçado previsto a utilizar, bem como 
instrumentos em número adequado. 

3) O questionário é aplicado pelo entrevistador por entrevista direta. 
4) Deve aplicar os questionários de acordo com o protocolo e com a formação recebida. 
5) A entrevista deve ser feita num local tranquilo, privado, e de preferência sem interrupções. 
6) O entrevistador deve dar garantias de anonimato e confidencialidade dos dados recolhidos 

ao dar a informação que consta do consentimento informado, que será entregue ao 
entrevistado.  

7) Após a aplicação de questionários o entrevistador deve marcar uma reunião com o 
coordenador para entregar os questionários aplicados. 

8) Sempre que os entrevistadores considerem necessário devem solicitar mais instrumentos de 
recolha de dados, não sendo possível fotocopiá-los. 
 

9) Especificidades do trabalho no terreno: 
a) Não está ninguém em casa → voltar num outro dia, numa hora diferente (realizar 3 

tentativas para encontrar alguém em casa) 
b) Quem está em casa não é elegível → questionar se há alguém elegível e qual a 

melhor hora para encontrar essa pessoa 
c) O participante não tem disponibilidade naquele preciso momento → combinar uma 

hora adequada 
 

10) Este questionário possui uma componente sobre opiniões e práticas relacionadas com a 
morte: 

a) Estas questões devem ser preenchidas pelo entrevistador. 
b) No caso de o participante solicitar o autopreenchimento do questionário, o 

entrevistador deve assegurar que este está adequadamente respondido, isto é, não 
há saltos, nem questões esquecidas. 

c) Caso o participante questione quais as questões que ainda faltam colocar deve-lhe 
ser dito que são sobre a saúde dos imigrantes. 

 
11) Cada inquiridor deve recolher no mínimo 50 questionários por mês, ou seja, cerca de 12/13 

por semana. 
 
 
FICHAS DE AMOSTRAGEM 
Cada entrevistador terá consigo as fichas de amostragem, com as quadrículas geográficas (zonas de 
amostragem) em que terá de realizar as entrevistas. Terão de ser feitas entrevistas em cada 
unidade habitacional inserida na quadrícula, sempre que os habitantes cumpram os critérios de 
inclusão e aceitem colaborar no estudo.  
 
CONSENTIMENTO INFORMADO 

Após a apresentação do estudo, será solicitado ao participante o consentimento informado e 

esclarecido, com linguagem clara e simples, antecedendo a entrevista, para que os seus dados 

sejam usados no âmbito deste estudo de investigação.  

No documento de Consentimento Informado e Esclarecido serão focados os seguintes pontos: 
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1. Introdução, onde se descreve a finalidade do documento e se deixa em aberto a 

possibilidade de contato com os investigadores sempre que surjam dúvidas ou a decisão de 

abandonar o estudo 

2. Objetivo e finalidades do estudo 

3. O desenvolvimento do estudo e o que é solicitado ao participante, com referência à 

duração da participação e às implicações da mesma 

4. Confidencialidade e acesso aos dados, com explicação do processo de tratamento dos 

dados e da garantia de anonimato e confidencialidade do participante, nomeadamente que 

(i) quaisquer dados de identificação do participante serão codificados e destruídos após o 

fim do estudo; (ii) nas publicações e apresentações científicas que resultarem deste estudo, 

não serão divulgados dados individuais que possam identificar os participantes, mas apenas 

estatísticas de grupo 

5. Ganhos relativos à participação, onde serão indicados os ganhos que poderão advir da 

participação neste estudo, para o indivíduo e para comunidade 

6. Consequências da não participação, com o reforço da participação livre do indivíduo, 

nomeadamente pela indicação de que, caso decida não participar, não será feito nenhum 

registo de recusa que o identifique e de que a decisão de não participação poderá ser 

tomada em qualquer momento do decurso do estudo 

 

Este documento tem de ser lido, ou pelo participante ou pelo investigador, reforçando os aspetos 

mencionados acima. Tendo em conta a população em estudo, não será pedida uma assinatura do 

consentimento, pois isso poderia comprometer a adesão ao estudo nas populações migrantes de 

difícil acesso. No entanto, é obtido um consentimento oral, que ficará registado na folha de rosto 

do questionário. 

 
 
DECLARAÇÃO DE CONFIDENCIALIDADE 
Os entrevistadores terão consigo uma declaração de confidencialidade, com os seguintes dados: 

 Identificação do entrevistador 

 Identificação do projeto de investigação 

 Locais onde decorre a recolha de dados 

 Declaração de compromisso da confidencialidade sobre os dados que serão recolhidos 
 
Os entrevistadores terão de andar sempre com esta declaração quando forem para o terreno, pois 
este documento serve como identificação, em caso de dúvida sobre quem somos e o que estamos a 
fazer, e como garantia de veracidade do estudo e da confidencialidade dos dados que serão 
recolhidos. 
 
 
CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 
Todos os entrevistadores terão de andar identificadas. Para o efeito, terão consigo um cartão com 
o seu nome, fotografia, e identificação da instituição. 
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FICHAS DE ENTREVISTAS 
Os entrevistadores terão consigo uma ficha de entrevistas para cada unidade habitacional em que 
terão de preencher os seguintes dados: 

 Distrito: indicar o distrito em que é feita a entrevista 

 Concelho: indicar o concelho em que é feita a entrevista 

 Freguesia: indicar a freguesia em que é feita a entrevista 

 Amostra: Indicar o número da amostra 

 Nº de agregado: Indicar o número de pessoas no agregado 

 Morada completa e indicações de localização: indicar a morada completa da habitação e 
indicações e/ou pontos de referência que facilitem a chegada àquela habitação, no caso de 
ter de regressar lá 

 Quem deu a informação: nome e contato telefónico de quem deu a informação que consta 
da ficha de entrevistas 

 Disponibilidade para a entrevista: data e hora do agendamento da entrevista, caso não seja 
feita no momento 

 Nº do individuo: Indicar o ID do entrevistado 

 Nome do indivíduo: pelo menos o primeiro e último nomes do entrevistado 

 Idade do indivíduo: idade do entrevistado. Caso não saiba, indicar a idade aproximada. 

 Naturalidade do indivíduo: país em que o entrevistado nasceu 

 Entrevista (S/N): Indicar se a entrevista foi realizada ou não. Pode não ser realizada em caso 
de recusa ou de exclusão. 

 Data de amostragem: Indicar a data em que foi feito o levantamento dos dados 

 Nome do amostrador: Nome de quem fez o levantamento dos dados 
 
 

7. PROCEDIMENTOS GERAIS PARA A APLICAÇÃO DE INQUÉRITOS POR 
QUESTIONÁRIO 
 

O inquérito pode ser definido como uma interrogação particular acerca de uma situação, 
englobando indivíduos, com o objetivo de generalizar. Assim, o inquérito por questionário é uma 
técnica de observação não participante que se apoia numa sequência de perguntas ou 
interrogações escritas que se dirigem a um conjunto de indivíduos (respondentes), que podem 
envolver as suas opiniões, as suas representações, as suas crenças ou várias informações fatuais 
sobre eles próprios ou o seu meio. 
 
Recorre-se ao questionário, quando existe a necessidade de se obter informação sobre uma grande 
variedade de comportamentos de um mesmo indivíduo, comportamentos cuja observação directa, 
mesmo que possível, levaria demasiado tempo, ou seria completamente impossível porque se 
reporta ao seu passado. Também se recorre a este método quando se pretende compreender 
fenómenos como as atitudes, as opiniões, as preferências ou as representações, que só são 
acessíveis de uma forma prática pela linguagem, e que só raramente se exprimem de forma 
espontânea. 
 

No caso especifico em estudo, o questionário terá uma administração indireta, uma vez que é o 
investigador quem formula as perguntas e regista as respostas do respondente. Rapidamente nos 
apercebemos de que o sucesso da aplicação do questionário está totalmente dependente da 
linguagem, uma vez que tudo o que se dispõe é do que a pessoa (respondente) quis ou pode dizer. 
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Esta metodologia de aplicação do questionário apresenta algumas vantagens, nomeadamente: 

 Existência de menos questões mal compreendidas e com respostas impróprias; 

 Menos respostas incompletas; 

 Maior taxa de respostas; 

 Maior controlo sobre o ambiente no qual o questionário é ministrado. 
 
 
ESTRUTURA-TIPO DE UM QUESTIONÁRIO 
 

A introdução tem um papel fundamental pois é a primeira coisa que o potencial respondente vai 
ler/ouvir e as primeiras impressões são importantes, nomeadamente por serem determinantes da 
decisão de uma boa cooperação. A introdução possibilita a criação de empatia entre investigador e 
respondente, sendo por isso importante transmitir a impressão ao respondente que o seu 
contributo para o estudo é essencial, sensibilizando-o para a importância das respostas. 
 
Os respondentes gostam de obter várias informações, como sejam: algo sobre o investigador que 
está a aplicar o questionário e algo sobre a natureza e os objetivos da investigação. Assim, a 
introdução deve conter a seguinte informação: 
 

 Um pedido de colaboração no preenchimento do questionário, frisando a sua 
confidencialidade: se o questionário for confidencial é importante referi-lo no pedido de 
colaboração, porque geralmente estes questionários conseguem maior colaboração; 
 

 O motivo da aplicação do questionário: referir a finalidade principal do questionário e, por 
vezes, a natureza e a importância do problema que se está a investigar por questionário para 
ajudar a uma maior cooperação; 

 

 Breve apresentação da natureza geral do questionário: referir a natureza da informação 
solicitada no questionário; 

 

 O nome da instituição (faculdade, centro de investigação): quando o questionário faz parte 
de uma investigação académica, convém referir esta informação porque reforçar a natureza 
académica da pesquisa pode ser útil para ganhar colaboração; 

 

 Declaração formal da confidencialidade das respostas: declaração de que a informação 
fornecida será tratada confidencialmente e que o relatório sobre os resultados não vai 
identificar os inquiridos que forneceram a informação solicitada; 

 
 
8. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA A APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS DESTE 
ESTUDO  
 
 

REGRAS GERAIS: 
 

 Todas as questões deverão ser colocadas de forma “neutra”, isto é, o entrevistador não 
deve influenciar de forma alguma as respostas. 
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 A ordem de aplicação das questões deve ser mantida exactamente conforme a estrutura do 
inquérito. No entanto, se o entrevistado lhe fornecer espontaneamente uma informação 
que responda a uma questão colocada mais à frente pode registar logo a resposta e não 
terá que voltar a colocar essa questão. 

 

 As perguntas deverão ser lidas pausada e claramente, para evitar que o respondente tenha 
que interromper o investigador para pedir especificações. Se, no entanto, o respondente 
continuar sem perceber a pergunta, o investigador deverá repetir o enunciado exacto da 
pergunta, mas de forma distinta, usando outras palavras. 

 

 Anote de forma clara e facilmente legível todos os pormenores que lhe pareçam relevantes. 
 

 Sempre que necessário (sobretudo quando se tratam de questões mais sensíveis, como por 
exemplo a religião ou o grupo étnico) relembre o entrevistado que a participação é 
voluntária e que este é livre de optar por não responder a determinadas questões que lhe 
pareçam mais problemáticas. 

 

 Todas as questões deverão ser preenchidas, com a excepção das “questões de salto”, 
quando aplicável, que podem aparecer indicadas nos seguintes formatos: 

 

 
Neste caso, se a opção de resposta à pergunta for “Sem religião” ou “Não sabe/não responde” 
então o entrevistador deverá passar para a questão 6. 
 
 
 

 
O salto também pode aparecer para um conjunto de questões que apenas são feitas sob 
determinadas condições. Neste caso o salto para a(s) questão(ões) seguinte(s) só é feito se o 
entrevistado tiver nascido em Portugal.  
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 Será necessário preencher a opção “Não se aplica” das respostas que ficam por 
responder quando há saltos.  
Neste exemplo, se o entrevistado nasceu em Portugal não se irá colocar esta questão. 
No entanto, para se saber que não é uma resposta em falta (missing) no momento da 
análise de dados, terá de se preencher a opção “Não se aplica”. 

 
        

 

 

 

 

 

   

   x 
 

 

 

 

 
 
 
As indicações entre parêntesis podem também fornecer orientações específicas ao investigador 
para certos casos. Quando se verificar a indicação (entre parêntesis) “sem perguntar”, o 
investigador abster-se-á de ler e apenas anotará a informação recolhida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: 

 Tenha cuidado para não deixar questões em branco. No final do preenchimento, reveja 
rapidamente o questionário para verificar se não existem questões por preencher, 
aproveitando a presença do entrevistado para recolher a(s) resposta(s) em falta, caso 
essa situação se verifique. 

 

 Não assinale duas vezes a mesma questão, e se se enganar tenha o cuidado de corrigir a 
opção errada. Não poderão existir dúvidas relativamente a qual a resposta correta, sob 
pena de anulação. 
 

 Deverá ser rasurada a opção inválida e deverá ser assinalada de modo visível a opção de 
resposta correta.  
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MODOS DE PREENCHIMENTO DOS QUESTIONÁRIOS 
 

RESPOSTA A PERGUNTA ABERTA  
 

Exemplo: Q9 (Dados Sociodemográficos) – Esta questão refere-se à ocupação profissional. 
Nestes casos a resposta deverá ser registada no espaço previsto para o efeito e, caso a 
pessoa não responda deverá assinalar-se NR.  
Estas questões serão codificadas posteriormente, indicando o código numérico nas 
quadrículas ao lado. 
 

 
 

      Professora de inglês do  
     segundo ciclo 
 

 
 
 
RESPOSTA A PERGUNTA ASSINALADA COM UM (X)  

 

Exemplo: Q3 (Dados Sociodemográficos) – Esta questão refere-se ao estado civil. Nestes 
casos a opção correta deverá ser registada com um (X) no espaço previsto para o efeito 
(dentro do quadrado) e, caso a pessoa não responda deverá assinalar-se a opção “Não sabe 
/ Não responde”.  

 
            

  
 
   X 
 
 
 
 
 
 
RESPOSTA NUMÉRICA NOS ESPAÇOS RESPETIVOS 
 

Exemplo 1: Q2 e 2.1 (Dados Sociodemográficos) – Esta questão corresponde à informação 
sobre o ano de nascimento e/ou idade aproximada do entrevistado e deverá ser preenchida 
indicando o ano de nascimento (ex.: 1990), conforme indicado no exemplo, bem como a 
idade aproximada (ex.: 22) que deverá ser indicada no local correspondente (dentro dos 
quadrados). 
 

 

           1 9  9  0                  2  2 

 
 
No caso de a resposta corresponder a 9 anos, por exemplo, preencher sempre os dois quadrados 
(ex.: 09). 
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CODIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS 
As variáveis de resposta aberta têm todas dois quadrados ao lado, para posteriormente se proceder 
à codificação da variável, para a análise dos dados. O entrevistador não tem de se preocupar com 
estes quadrados, mas tem de ter cuidado em não os confundir com os quadrados de resposta 
numérica. 
Estes quadrados diferenciam-se dos numéricos, pelo facto de terem sombreado à volta, como se 
pode ver no exemplo que se segue, em que a profissão “professora do 2º ciclo” corresponde a um 
código (10) dado no momento da categorização das profissões. 
 

 
       

         Professora de inglês do  
       segundo ciclo. 
 

                                                      1    0 
 
 

 
9. CONTEÚDO E ORGANIZAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 
 

ESTRUTURA GERAL DO QUESTIONÁRIO 
O questionário encontra-se estruturado em 10 partes: 
 

B1. Dados Sociodemográficos  

B2. Estado de Saúde  

B3. Estilos de Vida  

B4. Saúde Oral  

B5. Acesso a Cuidados de Saúde  

B6. Saúde Mental e Bem Estar Geral e Qualidade de Vida  

Questionário Anexo com trajetória imigratória biográfica 

B7. Morte do Outro  

B8. Morte do Próprio  

B9. Escala de Ansiedade Perante a Morte (DAS) 

 

 

 

ATENÇÃO: 
Diferenciar os quadrados de resposta dos quadrados de codificação, que serão preenchidos 
posteriormente à entrevista.  
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FOLHA DE ROSTO 
Como foi referido anteriormente, a introdução desempenha um papel fundamental uma vez que é 
a primeira coisa que o potencial respondente vai ouvir. Assim, a introdução sugerida encontra-se 
enunciada na página de rosto deste questionário e deverá ser lida antes da sua aplicação.  
Também deve ser lido o consentimento informado, perguntar sobre eventuais dúvidas que o 
participante tenha e registar a aceitação das condições do estudo e de participação no mesmo, 
indicando esta informação no espaço devido.  
Em caso de recusa, indicar essa informação na ficha de entrevistas. 
 
APRESENTAÇÃO 
 
 
               

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

            

 

         x 
 
 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Os dados a ter em consideração no preenchimento da parte correspondente à identificação dos 
questionários de aplicação presencial são os seguintes (O entrevistador deverá preencher 
previamente o questionário com as questões que não necessitam a resposta do entrevistado): 
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 ID será uma informação que já virá previamente preenchida. Este código identifica o 

participante no estudo na base de dados, quando os mesmos forem desidentificados. 

 

 A data da entrevista a indicar será a data em que ocorre a entrevista e deverá ser registada 
segundo a ordem: dd-mm-aaaa.  
 

 Assinalar com um (X) quem dá informação sobre este individuo. O terceiro refere-se a 
situações em que o próprio não pode responder, p.ex. crianças, e há outra pessoa a dar as 
informações indicadas no questionário. Neste estudo, este caso não se irá colocar, sendo 
sempre o próprio a dar a informação. 

 

 Colocar pelo menos o primeiro e último nome do participante de forma a se conseguir 
posteriormente identificar na base de dados aquando da sua introdução.  
 

 Contato telefónico, para o caso de ser necessário retirar alguma dúvida posteriormente em 
relação aos dados do questionário. 
 

 A morada da entrevista serve para identificar a zona habitacional do participante indicada 
nos critérios de elegibilidade do estudo, mas também para identificar a casa no caso de ter 
de se voltar lá (em remarcações, tentativas de apanhar pessoas do agregado familiar em 
casa). Pode-se anotar a morada completa e eventuais pontos de referência para saber como 
lá chegar. 

 
 
 
B1. DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

1. Assinalar o sexo: é uma pergunta que não deve ser colocada, devendo o entrevistador 
preenchê-la logo no início do questionário.  
 

2. Em que ano nasceu? 
Nesta questão o entrevistador deverá questionar o entrevistado acerca do seu ano de 
nascimento, e preencher os respetivos espaços. 
 
2.1. Qual a sua idade?  

Caso o entrevistado não se lembre ou mesmo não saiba qual o ano de nascimento, 
este deverá ser questionado relativamente à idade aproximada.  
 

3. O(a) sr.(a) é: 
Nesta questão o entrevistador deverá questionar o entrevistado acerca do seu estado civil 
em que se encontra atualmente, mesmo não sendo o estado civil legal.  



 15 

 
4. Em que país nasceu?  

Esta questão reporta-se ao país de nascimento do entrevistado. 
 

5. Qual a sua religião? 
Esta questão refere-se à religião do entrevistado, mesmo não sendo praticante.  

 
 

5.1. Qual o grau em que se considera ser praticante? (De 1 a 5 em que 1 é muito pouco e 
5 muitíssimo) 

Esta questão indica o grau de praticabilidade da religião indicada na questão anterior (ex.: 
realizar os cultos associados à religião, festejar as datas religiosas). O modo de resposta é 
uma escala, e pede-se ao entrevistado para indicar em que grau se considera praticante 
dentro da escala.  

 
 

6. Qual o nível de ensino mais elevado que frequenta ou frequentou?  
Se o entrevistado for enunciando os diferentes anos de escolaridade, o entrevistador deverá 
indicar o nível concluído mais elevado (no caso de um estudante, não se conta com o ano 
que está a frequentar, mas sim o que concluiu). 

 
ATENÇÃO: Caso o entrevistador não consiga fazer corresponder a designação do nível de ensino 
fornecida pelo entrevistado com as opções existentes deverá registar a informação por escrito, para 
um tratamento posterior deste dado. 

 
Neste estudo, iremos encontrar muitos entrevistados com os níveis de ensino antigos, assim 
como com níveis de ensino dos países de origem. A equivalência dos níveis de ensino antigos 
portugueses para os níveis do sistema atual é a seguinte: 

 Ensino básico – 1º ciclo (até 9 anos): antiga instrução primária (1ª, 2ª, 3ª e 4ª classe) + 
antigo ciclo preparatório (1º e 2º liceal) + 3º ciclo: antigo 3º, 4º e 5º liceal 

 Ensino secundário (até 12 anos): antigo 6º e 7º liceal / ano propedêutico 

Caso o entrevistado tenha respondido anteriormente “sem religião”, não colocar esta 
questão. 

Se a religião indicada não se incluir nas opções de religião indicadas, mas for de origem cristã, 
assinalar a opção “outra cristã”. 
Se a religião indicada não se incluir nas opções de religião indicadas, e não for de origem cristã, 
assinalar a opção “outra não cristã”. Se o entrevistado não tiver religião (ex. ateu ou agnóstico), 
assinalar “sem religião”. 

Exemplo 1: Caso o entrevistado seja casado legalmente mas já se separou da esposa, indicar 
“Divorciado(a) ou Separado(a)”.  
 
Exemplo 2: Caso o entrevistado viva maritalmente com outra pessoa, mesmo que seja solteiro 
ou divorciado legalmente, indicar “casado(a) ou a viver maritalmente”. 
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 Ensino superior universitário (Bacharelato/Licenciatura): inclui antigos cursos médios + 
licenciatura. Incluir os cursos de especialização tecnológica, nível IV. 

 Ensino superior universitário (Mestrado/Doutoramento) 
 

 
7. E quantos anos de escolaridade completou com aproveitamento?  

Considere o mais alto nível concluído em n.º de anos. Não incluir os anos de vida escolar 
devidos a reprovações.  

  
Se o entrevistado tiver mais do que uma especialização com o mesmo nível, apenas se 
contabilizam os anos de uma, isto é, se o entrevistado tiver duas licenciaturas ou duas pós-
graduações apenas se contam os anos uma vez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Das seguintes categorias, qual a que melhor descreve a sua ocupação principal atual?  
Conforme indicado, esta questão reporta-se ao momento atual de aplicação do questionário 
e pretende aferir sobre a ocupação principal do entrevistado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. Qual é a sua profissão principal? (detalhar profissão) 

A profissão refere-se à atividade atual do entrevistado, independentemente da sua 
profissão de formação, ou seja, o que se pretende é a informação da profissão realmente 
exercida e não a profissão associada à formação do entrevistado. 
 

 

Exemplo: uma pessoa que frequenta o 12º ano e reprovou dois anos tem 11 anos de escolaridade. 

Exemplo 1: 12 + 4 + 1 = secundário + licenciatura + pós-graduação. Total: 17 anos  
 
Exemplo 2: 12 + 5 + 2 + 1 = secundário + licenciatura + especialização + pós-graduação. Total: 20 anos. 
 
Exemplo 3: 12 + 4 + 1 + 1 = secundário + licenciatura + pós-graduação + pós-graduação. Total: 17 anos. 

Pretende-se a situação em que o entrevistado ocupa mais tempo. Se for trabalhador 
estudante e trabalhar 40 horas/semana e estudar 8horas/semana, a opção correta será 
“exerce uma profissão”.  
 

A opção “ocupa-se das tarefas domésticas” refere-se a pessoas que não trabalham e não 
estão em situação de desemprego (deixou de trabalhar ou está à procura de trabalho). Se são 
empregadas domésticas que trabalham por conta de outrem, a opção correta é “exerce uma 
profissão”. 
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Caso o participante se encontre nas situações “Desempregado(a)”, “Reformado(a)” na questão 8, 
assinalar a profissão que exercia anteriormente, tal como para os casos em que “exerce profissão” 
ou está em “outra situação”. 

 

  

 

B2. ESTADO DE SAÚDE 
Vou pedir-lhe para me indicar se tem alguma das seguintes doenças crónicas: 
 

1. Glicemia 
 
1.1. Tem diabetes?  

Pretende-se saber se o entrevistado alguma vez teve o diagnóstico de diabetes por 
algum profissional de saúde.  
 
Se sim, indicar o tipo de diabetes que a pessoa tem. Diabetes “tipo I” é aquela que é 
diagnosticada em criança à nascença. Diabetes “tipo II” é aquela que habitualmente é 
diagnosticada durante a adolescência ou idade adulta. 

 
 

1.2. Quem lhe disse ter diabetes? 
Esta questão reporta-se na grande maioria das vezes ao episódio do diagnóstico, no 
entanto poderão ocorrer situações em que esta regra não se verifica.  

 

 
1.3. Há quantos anos tem diabetes? 

Esta questão tem como referência o momento da resposta anterior, ou seja, há quantos 
anos disserem ao entrevistado que tinha diabetes (momento do diagnóstico). 

Ex. 2: O entrevistado encontra-se reformado e a sua profissão anterior era “advogado”. 

Exemplo 1: O entrevistado é economista de formação, mas trabalha como professor, a opção a 
assinalar será «Professor». 

ATENÇÃO: Caso o entrevistado tenha mais do que uma profissão, considerar apenas a principal, 
sendo esta considerada a profissão na qual o entrevistado investe mais tempo. Se o entrevistado tiver 
duas profissões em que investe exatamente o mesmo tempo, considerar como principal a que lhe 
conferir um rendimento maior. 

Ex. 1: A pessoa foi à farmácia medir a glicemia e o farmacêutico sugeriu que fosse ao médico 
por estes valores serem elevados. A opção a assinalar é “farmacêutico”. 

Caso o entrevistado não saiba indicar o tipo de diabetes, perguntar quando foi 
diagnosticado. Em caso de dúvida, deverá registar a informação por escrito, para um tratamento 
posterior deste dado. 
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Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 
 

1.4. Toma medicamentos para a diabetes? 
Esta questão serve para indicar se a pessoa toma medicamentos indicados pelo médico, 
para o controlo da diabetes. 

 
1.5. Há quantos anos toma medicamentos para a diabetes? 

Pretende-se saber há quantos anos a pessoa começou a tomar medicamentos para a 
diabetes. Não se refere à data dos medicamentos que o entrevistado está a tomar 
atualmente, mas à data daqueles que começou a tomar pela primeira vez para esta 
doença.  
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 

 
 

2. Colesterol 
 

2.1. Tem gorduras elevadas no sangue (colesterol elevado)?  
Pretende-se saber se o entrevistado alguma vez teve o diagnóstico de colesterol elevado 
por algum profissional de saúde.  

 
2.2. Quem lhe disse ter gorduras elevadas no sangue (colesterol elevado)?  

Esta questão reporta-se na grande maioria das vezes ao episódio do diagnóstico, no 
entanto poderão ocorrer situações em que esta regra não se verifica.  

 

 
2.3. Há quantos anos tem gorduras elevadas no sangue (colesterol elevado)?  

Esta questão tem como referência o momento da resposta anterior, ou seja, há quantos 
anos disserem ao entrevistado que tinha colesterol elevado (momento do diagnóstico). 
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 
 

2.4. Toma medicamentos para as gorduras elevadas no sangue (colesterol elevado)? 
Esta questão serve para indicar se a pessoa toma medicamentos indicados pelo médico, 
para o controlo do colesterol elevado. 

 
2.5. Há quantos anos toma medicamentos para as gorduras elevadas no sangue (colesterol 

elevado)? 

Ex. 1: A pessoa foi à farmácia medir o colesterol e o farmacêutico sugeriu que fosse ao médico 
por estes valores serem elevados. A opção a assinalar é “farmacêutico”. 
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Pretende-se saber há quantos anos a pessoa começou a tomar medicamentos para o 
colesterol elevado. Não se refere à data dos medicamentos que o entrevistado está a 
tomar atualmente, mas à data daqueles que começou a tomar pela primeira vez para 
esta doença.  
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 

3. Tensão Arterial 
 

3.1. Tem problemas de tensão arterial elevada (hipertensão)?  
Pretende-se saber se o entrevistado alguma vez teve o diagnóstico de hipertensão por 
algum profissional de saúde.  

 
3.2. Quem lhe disse ter tensão arterial elevada?  

Esta questão reporta-se na grande maioria das vezes ao episódio do diagnóstico, no 
entanto poderão ocorrer situações em que esta regra não se verifica.  

 

 
3.3. Há quantos anos tem a tensão arterial elevada?  

Esta questão tem como referência o momento da resposta anterior, ou seja, há quantos 
anos disserem ao entrevistado que tinha hipertensão (momento do diagnóstico). 
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 
 

3.4. Toma medicamentos para a tensão arterial elevada? 
Esta questão serve para indicar se a pessoa toma medicamentos indicados pelo médico, 
para o controlo da hipertensão. 

 
3.5. Há quantos anos toma medicamentos para a tensão arterial elevada? 

Pretende-se saber há quantos anos a pessoa começou a tomar medicamentos para a 
hipertensão. Não se refere à data dos medicamentos que o entrevistado está a tomar 
atualmente, mas à data daqueles que começou a tomar pela primeira vez para esta 
doença.  
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 

 
 
 

Ex. 1: A pessoa foi à farmácia medir a TA e o farmacêutico sugeriu que fosse ao médico por 
estes valores serem elevados. A opção a assinalar é “farmacêutico”. 
Ex. 2: A pessoa mediu a glicemia PA no aparelho que tem em casa e verificou que os valores 
estavam altos, tendo ido ao médico posteriormente. A opção a assinalar é “Outro” e escrever o 
sucedido para posterior análise dos dados.  
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4. Insuficiência cardíaca 
4.1. Sofre de insuficiência cardíaca? 

Pretende-se saber se o entrevistado alguma vez teve o diagnóstico de insuficiência 
cardíaca por algum profissional de saúde.  

 
4.2. Quem lhe disse que sofria de insuficiência cardíaca?  

Esta questão reporta-se ao episódio do diagnóstico.  
 

4.3. Há quantos anos sofre de insuficiência cardíaca?  
Esta questão tem como referência o momento da resposta anterior, ou seja, há quantos 
anos disserem ao entrevistado que sofria de insuficiência cardíaca. 
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 
 

4.4. Toma medicamentos para a insuficiência cardíaca? 
Esta questão serve para indicar se a pessoa toma medicamentos indicados pelo médico, 
para a insuficiência cardíaca. 

 
4.5. Há quantos anos toma medicamentos para a insuficiência cardíaca? 

Pretende-se saber há quantos anos a pessoa começou a tomar medicamentos para a 
insuficiência cardíaca. Não se refere à data dos medicamentos que o entrevistado está a 
tomar atualmente, mas à data daqueles que começou a tomar pela primeira vez para 
esta doença.  
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em 
que isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para 
análise). 

 
 

5. AVC 
5.1 Já teve algum AVC? 

Pretende-se saber se o entrevistado alguma vez teve um AVC, diagnosticado como tal por 
algum profissional de saúde.  
 

5.2 Há quantos teve um AVC? (se mais do que um, o último) 
Pretende-se saber há quantos anos a pessoa teve o episódio de AVC.  
Muitas vezes o entrevistado poderá responder a esta pergunta referindo o ano ou a idade em que 
isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o cálculo 
do ano ou da idade à idade atual do entrevistado ou data da entrevista (resposta para análise). 

 
 
B3. ESTILOS DE VIDA 

1. É fumador, ex-fumador ou nunca fumou? 
Pretende-se saber se o entrevistado fuma, é ex-fumador ou nunca fumou.  
O fumador refere-se a quem fuma com regularidade, o.s., fuma pelo menos 1 cigarro por 
dia. O ex-fumador é aquele que já fumou regularmente mas no momento atual não fuma. 
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Quem nunca fumou, pode já ter fumado 1 vez ao longo da vida (ex. “só experimentou”) mas 
nunca fumou com regularidade.   
 
1.1. Quantos cigarros fuma em média por dia? 
Nesta questão pretende-se saber quantos cigarros a pessoa fuma por dia.  
Caso o entrevistado não fume cigarros, dar a resposta como se fosse o caso e anotar ao lado 
o que fuma (ex. cachimbo, cigarrilhas).  
 
1.2. Há quantos anos fuma? 
Indicar há quantos anos a pessoa fuma.  
Se começou a fumar no ano corrente, indicar “00” anos. 

 
1.3. Há quanto tempo deixou de fumar? 
Indicar há quantos meses ou anos a pessoa deixou de fumar.  

 
 

 

 
 
 
 
 

B4. SAÚDE ORAL 
1. Consultou alguma vez um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde 

dentária? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado tem ou já teve cuidados com a sua saúde 
oral, indo a consultas de estomatologia, dentista, higiene dentária ou outro técnico de 
saúde dentária. Se sim, se esta consulta foi há menos ou há mais de um ano. 
 

2. Qual a razão principal da última consulta? 
Pretende-se averiguar a razão principal da última vez que foi a uma consulta de 
estomatologia, dentista, higiene dentária ou outro técnico de saúde dentária. Se houver 
mais do que um motivo, indicar o principal. 

 
3. Qual a razão principal porque não consultou? 

Se na questão 1, o entrevistado respondeu que “nunca” foi a uma consulta de higiene oral, 
pretende-se saber qual o motivo para não o ter feito. Se houver mais do que um motivo, 
indicar o principal.  
 

4. Consultou alguma vez um estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde 
dentária em Portugal? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado alguma vez consultou um 
estomatologista, dentista, higienista ou outro técnico de saúde dentária, desde que está em 
Portugal. Perguntar esta questão apenas a imigrantes. 
 

5. Pretende-se saber se o entrevistado tem todos os dentes naturais, se lhe faltam alguns 
dentes naturais ou se não tem nenhum dente natural.  

Muitas vezes o entrevistado poderá responder a estas perguntas referindo-se à idade em que 
isso ocorreu. O entrevistador deverá tomar nota dessa resposta para posteriormente fazer o 
cálculo da idade à idade atual do entrevistado (resposta para análise). 
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6. Usa alguma prótese para substituir os dentes que lhe faltam? 
Em caso de o entrevistado ter indicado que lhe faltam alguns ou todos os dentes na questão 
anterior, pretende-se saber se usa prótese e se a mesma serve para substituir todos os 
dentes ou só alguns (dos dentes que faltam). Em caso de não usar prótese ou de só ter 
prótese para alguns dentes, questionar o motivo e indicar nas linhas para o efeito. 
Não interessa se é prótese removível ou fixa, interessa ter os dentes em falta substituídos. 
 

7. Escova os dentes? 
Nesta questão pretende-se saber a frequência com que o entrevistado escova os dentes. 
Em caso de não ter dentes naturais indicar a opção “não tem dentes”. 

 
 

B5. ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE 
Por vezes podem existir dificuldades no acesso a cuidados de saúde 

1. Alguma vez teve dificuldade linguística em compreender e/ou fazer-se compreender nos 
serviços de saúde portugueses? (Hospital, Centros de Saúde...) 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado alguma vez teve dificuldade linguística 
na compreensão e/ou expressão nos serviços de saúde portugueses, por ser imigrante. 
Outras dificuldades que não linguísticas serão tidas em conta nas questões 4 ou 6, 
dependendo do caso. 

 

2. Como foi ultrapassada essa dificuldade? 
Caso o entrevistado tenha respondido “sim” na questão anterior, indicar como ultrapassou 
a dificuldade de compreensão e/ou fazer-se compreender nos serviços de saúde 
portugueses. 
 

3. Alguma vez essa dificuldade fez com que não recorresse aos serviços de saúde? 
Com esta questão pretende-se saber se a dificuldade na compreensão e/ou expressão foi 
alguma vez um motivo para o entrevistado não recorrer aos serviços de saúde em Portugal, 
mesmo tendo necessidade de o fazer. 
 

4. Alguma vez lhe foi recusada a prestação de cuidados de saúde em Portugal? 
Esta questão pretende averiguar se os cuidados de saúde já foram alguma vez recusados ao 
entrevistado devido à sua situação de imigrante.  
 

5. Qual o motivo dessa recusa? 
Nesta questão pretende-se aprofundar o motivo pelo qual existiu a recusa de cuidados de 
saúde, caso o entrevistado tenha respondido que “sim” na questão anterior. O que se 
pretende saber não é o motivo dos profissionais/serviços de saúde concretamente, mas a 

ATENÇÃO 1: Se o entrevistado tiver coroa ou algum dente tratado, mas ainda é o dente natural, 
considera-se que “tem todos os dentes naturais”. 

 
ATENÇÃO 2: Os dentes do sizo não entram para a ausência de dentes naturais. Caso o 
entrevistado tenha retirado estes dentes, indicar na mesma “tem todos os dentes naturais”. 
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perceção do entrevistado: que motivo o entrevistado acha que levou a uma recusa dos 
cuidados de saúde. 

 
6. Sentiu-se alguma vez tratado de forma discriminatória por ser imigrante pelos 

profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e outros)? 
Esta questão pretende saber se o entrevistado alguma vez se sentiu descriminado pelo facto 
de ser imigrante, nos cuidados de saúde. 
Responder apenas o próprio. – Esta nota aplica-se apenas ao estudo SAIMI-2. Para o estudo 
da Morte, não é relevante! 
 

6.1. Se sim, que tipo de discriminação? 
Caso o entrevistado tenha respondido que “sim” na questão anterior, perguntar qual o 
tipo de discriminação de que foi alvo. Descrever de forma geral. Ex.: “ignoraram a sua 
presença”. 

 
7. De uma maneira geral, considera que os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e 

outros) compreendem bem as necessidades de saúde dos imigrantes? 
Esta questão reporta-se à opinião do entrevistado relativamente à compreensão dos 
profissionais das necessidades de saúde específicas dos imigrantes. Não se refere ao caso 
específico vivido pelo entrevistado, mas à sua opinião em geral (pode estar relacionado 
com a sua vivência mas também com a vivência de outros conhecidos). 
Responder apenas o próprio. – Esta nota aplica-se apenas ao estudo SAIMI-2. Para o estudo 
da Morte, não é relevante! 
 

8. Nos últimos 3 meses quantas vezes é que consultou um médico? 
Indicar quantas vezes, aproximadamente, é que o entrevistado consultou um médico nos 
últimos 3 meses nas quadrículas para o efeito. Caso o entrevistado tenha ido entre 1 e 9 
vezes, indicar “01”, ou as vezes correspondentes. Em caso de não ter ido nenhuma vez, 
selecionar a opção “nenhuma”. 
 

9. E da última vez que foi ao médico em Portugal, foi a uma consulta de clínica geral ou de 
outra especialidade? 
Esta questão refere-se à última consulta que o entrevistado foi. 
Indicar se a consulta foi de clínica geral (médico privado ou no centro de saúde) ou de 
especialidade. Neste último caso, indicar qual foi a especialidade no espaço devido. 
 

10. E onde foi a consulta? 
Realizar esta questão, apenas se o entrevistado respondeu à questão anterior. Indicar o tipo 
de serviço e onde foi a última consulta referida na questão anterior. Ex.: se Centro de 
Saúde, indicar essa opção e qual foi o Centro de Saúde no espaço para o efeito. 
 

11. Qual o motivo principal porque foi a essa consulta? 
Indicar o motivo principal da última consulta. Se mais do que um motivo, perguntar qual foi 
o principal.  
Se a pessoa estiver com dificuldades em responder (ex. não se sente à vontade para dizer o 
motivo concreto da consulta), ler as opções de resposta. 
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12. Qual foi essa outra razão? 
No caso do entrevistado ter indicado que o motivo principal da última consulta ter sido 
outro que não os sugeridos na questão anterior, questionar que motivo foi esse.  
Se a pessoa estiver com dificuldades em responder (ex. não se sente à vontade para dizer o 
motivo concreto da consulta), ler as opções de resposta. 

 
 

13. Que doença teve? (Indique doença principal e/ou sintomas) 
Caso o entrevistado tenha respondido que o motivo principal da última consulta foi para ter 
baixa ou por se encontrar doente (questão 11), perguntar qual foi a doença ou sintomas. 
Indicar apenas a doença/sintoma principal. 
 

14. Está inscrito(a) num centro de saúde? 
Pretende-se saber com esta questão se o entrevistado é ou se tem a possibilidade de ser 
seguido nos cuidados de saúde primários.  
  

14.1. E tem um médico de família atribuído? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado tem um médico de família ou se está sem 
médico atribuído. 
 

15. Alguma vez recorreu ao serviço de urgências de um hospital? 
Esta questão pretende saber se o entrevistado alguma vez foi a um serviço de urgências no 
hospital. 
 

16. Qual a principal razão porque recorreu às urgências hospitalares? 
Indicar o motivo principal para ter ido ao serviço de urgência do hospital. Se mais do que 
um motivo, perguntar qual foi o principal.  
Se a pessoa estiver com dificuldades em responder (ex. não se sente à vontade para dizer o 
motivo concreto da consulta), ler as opções de resposta. 

 
 
 
 
 
 
 

17. Pode dizer-me a quem costuma recorrer por problemas de saúde? 
Nesta questão pretende-se saber a quem é que o entrevistado costuma recorrer quando 
tem algum problema de saúde. Indicar “sim”, “não” ou “NS/NR” para cada um dos 
profissionais de saúde referidos.  
Em caso do entrevistado ir a outro profissional/serviço de saúde, escrever qual na linha 
para o efeito.  
Se "Não" em todas as alternativas, registe "Sim" em "F. Não recorre a ninguém". Caso 
contrário registe "Não").  

 
18. Desde que está em Portugal, já recorreu a cuidados de saúde fora de Portugal? 

ATENÇÃO: A opção “Problema de saúde não era tratado no centro de saúde”, refere-se a 
situações em que o entrevistado foi primeiro ao centro de saúde e o médico o 
reencaminhou para o hospital. 



 25 

Esta questão pretende saber se o entrevistado já foi a serviços de saúde fora de Portugal 
desde que vive cá. 

 
19. Em que país foi? 

Em caso de o entrevistado tiver respondido que “sim” na questão anterior indicar qual foi o 
país em que recorreu a serviços de saúde. Se mais do que um país, indicar o último. 
 

20. E qual (quais) o(s) motivo(s) que [o(a)] levou(levaram) a procurar cuidados de saúde fora 
de Portugal? 
Indicar os vários motivos para ter ido a serviços de saúde fora de Portugal. Indicar “sim”, 
“não” ou “NS/NR” para cada um dos motivos sugeridos.  
Se a pessoa estiver com dificuldades em responder ler as opções de resposta. 
Em caso de ter outro motivo para além dos sugeridos, indicar qual na linha para o efeito. 
 

21. Nos últimos 12 meses, houve alguma vez que tenha precisado de comprar ou pagar algum 
dos seguintes tratamentos e não o fez por não poder comportar os custos? 
Esta questão pretende averiguar problemas económicos que impeçam o entrevistado de 
obter medicamentos, consultas ou a realização de exames médicos. Indicar “sim”, “não” ou 
“NS/NR” para cada uma das opções.  

 
22. No caso de adoecer e necessitar de apoio ao nível da saúde (apoio de medicamentos ou 

tratamentos), conhece alguma organização/associação, como centros paroquiais, que o(a) 
possa ajudar? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado tem apoio social em caso de dificuldades 
económicas. Inclui centros sociais, centros paroquiais, igrejas, centros de dia, ONGs, etc. 
Se responder que “sim”, pedir para indicar qual é a associação/centro a que recorre. 

 
 

B6. SAÚDE MENTAL E BEM ESTAR GERAL E QUALIDADE DE VIDA 
1. Como classifica a sua qualidade de vida? 

Esta questão pretende averiguar a perceção do entrevistado relativamente à sua qualidade 
de vida, no geral. Ler as opções, para o mesmo responder dentro da escala proposta. 
 

 
As perguntas seguintes pretendem avaliar como se sentiu nas últimas 4 semanas. 
As questões 2 a 6 deste bloco avaliam a saúde mental do entrevistado. Pretende-se que o 
entrevistado indique a opção que mais se aproxima ao modo como se tem sentido nas últimas 4 
semanas, para cada uma das afirmações, indicando “sempre, a maior parte do tempo, bastante 
tempo, algum tempo, pouco tempo ou nunca”. 
 

2. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu muito nervoso(a)? 
3. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu tão deprimido(a) que nada o(a) animava? 
4. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu calmo(a) e tranquilo(a)? 
5. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu triste/desanimado(a) e em 

baixo/abatido(a)? 
6. Nas últimas 4 semanas, quanto tempo se sentiu feliz? 
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B7. MORTE DO OUTRO 
0. Diga-me por favor se alguma vez acompanhou mais de perto o processo da morte de 

alguém. Se mais do que uma pessoa, reportar à última morte. 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado acompanhou o processo de morte de 
alguém, de modo a dar essas informações nas questões seguintes. Se houve mais do que 
uma morte, dar como referência a última morte.  
Caso nunca tenha acompanhado nenhuma morte, passar para o Bloco 8 – Morte do Próprio. 

 
Relativamente a essa morte diga-me então: 

1. Quem era essa pessoa? 
Esta questão pretende averiguar o grau de proximidade do entrevistado à pessoa que 
indicou na resposta anterior. Indicar quem era a pessoa que morreu, em relação ao 
entrevistado. 
 

2. Sexo (da pessoa que faleceu) 
Indicar qual era o sexo da pessoa que faleceu. 
 

3. Era natural de que país (Em que país nasceu)? 
Esta questão refere-se ao país de nascimento da pessoa que faleceu, se em Portugal ou 
outro país. Se for em outro país, indicar que país foi. 
 

4. Qual era a religião dessa pessoa? 
Esta questão refere-se à religião da pessoa que faleceu, mesmo não sendo praticante.  

 
5. Que idade tinha a pessoa que faleceu? Se não souber ao certo, por favor indique a idade 

aproximada. 
Pretende-se obter a idade aproximada da pessoa que faleceu, em dias, meses ou anos (na 
forma em que o entrevistado der a informação) consoante o caso. 

 
6. Quando ocorreu a morte? Se não souber ao certo, por favor indique pelo menos mês e/ou 

ano. 
Esta questão pretende saber há quanto tempo a pessoa faleceu, através da indicação da 
data de morte aproximada. Preencher a data por dd-mm-aaaa. 
 

7. Estava presente na altura em que ocorreu a morte? 
Esta questão pretende saber se o entrevistado estava com a pessoa na altura em que a 
mesma morreu. 
 

8. Qual foi a causa da morte?  
Esta questão pretende saber qual a causa de morte. Não é pedida a causa específica 
daquela morte, apenas a categoria em que se insere. 
 

Se a religião indicada não se incluir nas opções de religião indicadas, mas for de origem cristã, 
assinalar a opção “outra cristã”. 
Se a religião indicada não se incluir nas opções de religião indicadas, e não for de origem cristã, 
assinalar a opção “outra não cristã”. Se não tiver religião (ex. ateu), assinalar “sem religião”. 



 27 

9. Em que local onde ocorreu a morte? 
Com esta questão pretende-se saber o contexto em que ocorreu a morte. Não é pedido o 
local específico, mas apenas a tipologia do local. 
 
 
 
 

10. Em que país ocorreu a morte? 
Esta questão pretende averiguar se a morte ocorreu em Portugal, no país de origem (caso a 
pessoa que morreu tenha nascido fora de Portugal) ou noutro país. Se tiver ocorrido em 
outro país, indicar qual foi. 
 

 
 
Logo após a morte... 

11. Houve alguma cerimónia de preparação do corpo? 
Com esta questão pretende-se saber se houve alguma cerimónia associada à preparação do 
corpo.  
Como preparação do corpo, entende-se as tarefas de preparação da roupa, processo do 
funeral, etc. 

 
12. Em caso afirmativo, a quem coube essa tarefa?  

Se houve uma cerimónia de preparação do corpo, indicar quem ficou responsável pela 
preparação da mesma. Pode assinalar mais do que uma opção, no caso de ter sido mais do 
que uma pessoa com essa responsabilidade. 
 

13. O que aconteceu ao corpo?  
Esta questão pretende averiguar que processo aconteceu com o corpo, se foi sepultado, 
depositado em gavetão, depositado em jazigo, cremado ou outro. Pode assinalar mais do 
que uma opção, no caso de ter havido mais do que um processo. 
 

14. Foi realizada alguma cerimónia fúnebre? 
Com esta questão pretende-se averiguar se houve alguma cerimónia fúnebre da pessoa que 
faleceu.  
Esta questão distingue-se da anterior no que se refere à cerimónia em si. Na questão 
anterior, o entrevistado pode indicar que o corpo foi cremado e não ter havido cerimónia 
(questão presente) para o efeito. 
 

15. Qual(ais)? 
Se respondeu afirmativamente na questão anterior, perguntar qual ou quais cerimónias é 
que foram realizadas. 
 

16. Essa(s) cerimónia(s) foi(foram) feita(s) em Portugal, no país de origem ou em ambos? 

ATENÇÃO 1: Se tiver nascido em Portugal, e morreu em Portugal, indicar a resposta “Portugal”. 
ATENÇÃO 2: Se tiver nascido fora de Portugal (ex. Cabo-Verde) e morreu noutro país que não o 
de origem nem Portugal (ex. Espanha), indicar “Outro”. 
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Esta questão pretende averiguar se a cerimónia ocorreu em Portugal, no país de origem 
(caso a pessoa que morreu tenha nascido fora de Portugal) ou em ambos.  

 

17. Esteve presente em alguma dessas cerimónias? 
Pretende-se saber se o entrevistado esteve na cerimónia fúnebre ou não, de modo a ter 
conhecimentos para dar resposta às questões seguintes. 
 

18. Qual foi a cerimónia mais importante para si? 
Se houve mais do que uma cerimónia fúnebre a acontecer, indicar qual foi a mais 
importante para o entrevistado. As questões seguintes apenas se referem à cerimónia que 
o entrevistado responder nesta questão. 

 
19. Pensando nessa cerimónia mais importante, qual foi o intervalo de tempo que decorreu 

entre a morte e a realização da mesma? 
Indicar o tempo aproximado entre a morte e a realização da cerimónia fúnebre, em dias ou 
em meses consoante o caso. 

 
20. Em que local decorreu a cerimónia?  

Pretende-se saber em que local decorreu a cerimónia fúnebre. 
Pode assinalar mais do que uma opção, se ocorreu em mais do que um local. 

 
21. Quanto tempo durou? 

Pretende-se averiguar o tempo da cerimónia fúnebre, o.s., se apenas algumas horas, um dia 
inteiro ou mais do que um dia. Se mais do que um dia, indicar quantos dias durou nos 
quadrados respetivos (ex. 03). 
 

22. Quem esteve presente na cerimónia? 
Com esta questão pretende-se saber quem esteve presente na cerimónia fúnebre. Para 
cada pessoa que esteve presente, assinar com um (X), e indicar se essa pessoa reside em 
Portugal, noutro país ou se tem residência em Portugal e outro país. 

 
 

23. Houve transladação do corpo/restos mortais? 
Esta questão pretende averiguar se o corpo/restos mortais foi mudado para outro país que 
não aquele em que a pessoa morreu. 
Só se considera resposta afirmativa se a transladação foi para outro país. 
 

24. Em caso afirmativo para que país? 
Esta questão pretende averiguar para que país o corpo foi transladado. 

O pai/mãe refere-se ao prestador de cuidados, podendo ser o padrasto/madrasta, assim 
como padrinho/madrinha ou algum tio/tia, por exemplo. 

ATENÇÃO 1: Se tiver nascido em Portugal, e morreu em Portugal, indicar a resposta “Portugal”. 
ATENÇÃO 2: Se a pessoa que faleceu nasceu fora de Portugal, e a cerimónia fúnebre ocorreu 
em Portugal e no país de origem, indicar a opção “ambos”. 
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25. Quem pagou as despesas referentes a todo este processo?  

Indicar quem é que ficou responsável pelo pagamento das despesas de todo o processo 
desta morte.  
Em caso de ter sido mais do que uma pessoa (ex. se cada pessoa pagou uma parte do 
processo), assinalar todas as pessoas. 
 

26. Pedimos agora que nos indique, caso tenha essa noção, o valor aproximado envolvido em 
todo este processo. 
Pretende-se obter os valores aproximados do processo de cerimónia fúnebre, da 
transladação do corpo (caso tenha ocorrido) e outro tipo de despesas (em Euros). 
Pode-se indicar o valor aproximado de cada uma das partes do processo e no fim da 
entrevista contabilizar o total.  

 
 
Atualmente... 

27. Em que país se encontra o corpo? 
Com esta questão pretende-se saber em que país se encontra o corpo atualmente, se em 
Portugal ou no país de origem (no caso de imigrante). 
 

 
 

28. Em que local se encontra o corpo? 
Pretende-se saber em que local se encontra o corpo, atualmente.   
Se for mais fácil para o entrevistado dar a resposta, ler as opções. 

 
 

B8. MORTE DO PRÓPRIO 
Vamos agora colocar-lhe algumas questões sobre a morte. Imagine que, ESTANDO EM 
PORTUGAL, sabia que ia morrer. Diga-me por favor: 
 

1. Gostaria de ter alguém presente na altura da sua morte? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado gostaria de estar sozinho ou 
acompanhado no momento da sua morte. 
 

2. Em caso afirmativo quem seria?  

Caso o entrevistado não saiba o valor de cada uma das partes mas saiba o total, indicar 
apenas o valor total.  
Caso não saiba responder a esta questão, assinalar com um (X) em “Não sabe/Não 
responde”. 

ATENÇÃO 1: Se tiver nascido em Portugal, e o corpo se encontrar em Portugal, indicar a 
resposta “Portugal”. 
ATENÇÃO 2: Se tiver nascido fora de Portugal (ex. Cabo-Verde) e o corpo se encontrar noutro 
país que não o de origem nem Portugal (ex. Espanha), indicar “Outro”. 
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No caso de gostar de estar acompanhado no momento da sua morte, quem o entrevistado 
desejaria que estivesse consigo. Pode assinalar mais do que uma opção. 
 

3. Se pudesse escolher, em que país preferiria morrer? 
Pretende-se saber se o entrevistado preferiria morrer em Portugal ou no seu país de 
nascimento. 
 
 

4. Em que local preferiria 
morrer? 
Com esta questão pretende-se saber o contexto em que o entrevistado preferiria que 
ocorresse a sua morte. Não é pedido o local específico, mas apenas a tipologia do local. 
 

5. Em que circunstância preferiria morrer? 
Esta questão pretende saber de que modo o entrevistado preferiria morrer. Não é pedida a 
causa específica mas apenas a categoria em que se insere. 
 

6. Caso o processo da sua morte envolvesse algum tipo de acompanhamento médico... 
a) Recorreria, se possível ou necessário, a meios para apressar a sua morte 

(eutanásia)? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado preferiria apressar a sua morte, 
como a eutanásia, em vez de se manter em estado de sofrimento ou ligado a 
máquinas aguardando uma morte natural. 
 

b) Autorizaria a utilização prolongada de meios de suporte de vida (estar ligado a uma 
máquina por tempo indeterminado)? 
Esta questão coloca um cenário oposto à anterior, em que o entrevistado preferiria 
manter-se ligado a máquinas de modo a prolongar a sua vida, em vez de aceitar a 
morte natural. 

 
Após a sua morte... 

7. Gostaria que os seus órgãos fossem doados? 
Esta questão serve para perceber se o entrevistado gostaria que houvesse doação dos seus 
órgãos, após a sua morte. 
 

8. O que desejaria que acontecesse ao seu corpo?  
Esta questão pretende averiguar que processo o entrevistado gostaria que houvesse com o 
seu corpo após a sua morte, se sepultado (enterrado), cremado, embalsamado, outro ou 
indiferente. Pode assinalar mais do que uma opção, no caso de o entrevistado indicar mais 
do que um processo. Se as múltiplas opções estiverem relacionadas com indiferença em 
relação ao processo, assinalar “indiferente”. 

 
9. Gostaria que houvesse alguma cerimónia de preparação do corpo? 

Com esta questão pretende-se averiguar se o entrevistado gostaria que houvesse alguma 
cerimónia de preparação do corpo.  
Como preparação do corpo, entende-se as tarefas de preparação da roupa, processo do 
funeral, etc. 

ATENÇÃO: Colocar esta questão apenas a imigrantes! 
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10. Em caso afirmativo, a quem gostaria que coubesse essa tarefa?  

Se o entrevistado respondeu que “sim” na questão anterior, perguntar quem gostaria que 
fosse o responsável pela preparação da mesma.  
Não se pretende obter uma lista de pessoas, mas uma categoria. Ler as opções de resposta 
para o entrevistado se enquadrar no tipo de respostas pretendido. Pode assinalar mais do 
que uma opção, no caso de o entrevistado indicar mais do que uma categoria. 

 
 

11. Gostaria que fosse realizada alguma cerimónia fúnebre? 
Com esta questão pretende-se averiguar se o entrevistado gostaria que houvesse alguma 
cerimónia fúnebre em sua homenagem após a morte.  

 
12. Se sim, qual(ais)? 

Indicar que cerimónias fúnebres o entrevistado gostaria que houvesse em sua homenagem 
após a morte. 

 
13. Onde gostaria que decorresse(m) a(s) cerimónia(s)?  

Pretende-se saber em que local o entrevistado gostaria que decorresse a cerimónia fúnebre 
em sua homenagem. Trata-se de contextos e não de uma morada/local específico. Poderão 
ser lidas as opções de resposta ao entrevistado para ele responder de acordo com o 
pretendido. 
Pode assinalar mais do que uma opção, se desejar que a cerimónia ocorra em mais do que 
um local. 

 
14. Quem gostaria que estivesse presente na(s) cerimónia(s)?  

Com esta questão pretende-se saber quem o entrevistado gostaria que se fosse despedir de 
si após a sua morte. Pode assinalar mais do que uma opção, se mais do que uma pessoa.  
 

 
 

15. No caso de preferir morrer em Portugal, gostaria que o seu corpo/restos mortais fossem 
transladados? 
Esta questão pretende averiguar se o entrevistado, gostaria que o seu corpo/restos mortais 
fosse mudado para outro país, no caso de falecer em Portugal. 
Só se considera resposta afirmativa se a transladação for para outro país. 
 

16. Em caso afirmativo para onde? 
Esta questão pretende averiguar para que país o entrevistado gostaria que o seu corpo 
fosse transladado. 
 
 
 

O pai/mãe refere-se ao prestador de cuidados, podendo ser o padrasto/madrasta, assim 
como padrinho/madrinha ou algum tio/tia, por exemplo. 
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17. No caso de preferir morrer em Portugal, gostaria que também se realizasse alguma 
cerimónia no seu país de origem? 
No caso do entrevistado ser imigrante, pretende-se saber se o entrevistado gostaria que 
houvesse uma cerimónia em sua homenagem no seu país de origem. 
Se o entrevistado for natural de Portugal, não colocar esta questão. 
 

18. Qual gostaria que fosse a "morada final" do seu corpo/restos mortais? 
Pretende-se saber em que local o entrevistado gostaria que o seu corpo ficasse, 
independentemente da cerimónia fúnebre. Trata-se de contextos e não de uma 
morada/local específico. Poderão ser lidas as opções de resposta ao entrevistado para ele 
responder de acordo com o pretendido. 

 
19. A quem acha que deveria caber o pagamento das despesas referentes a todo este 

processo?  
Indicar quem é que o entrevistado gostaria que fosse responsável pelo pagamento das 
despesas de todo o processo da sua morte.  
Em caso de ser mais do que uma pessoa (ex. se cada pessoa paga uma parte do processo), 
assinalar todas as pessoas. 

 
 

B9. ESCALA DE ANSIEDADE PERANTE A MORTE (DAS) 
Vou ler-lhe 15 afirmações e pedir-lhe para me dar a sua opinião sobre cada uma delas, de acordo 
com uma escala que vai desde Concordo Plenamente a Discordo Plenamente. 
Não há respostas boas ou más, sendo que todas são boas se sinceras. Recordo que o questionário 
é anónimo. 
Por favor, indique a primeira resposta que lhe ocorrer para cada uma das afirmações. 
 

 
 

 

Trata-se de uma escala que avalia a ansiedade do entrevistado perante a morte. Pretende-se que 
responda dentro da escala sugerida.  

 
 

Pode-se pedir que responda numa escala de 1 a 5 em que 1 é Concorda Plenamente e 5 é 
Discorda Plenamente, como pode ser perguntado ao entrevistado se concorda ou discorda da 
frase, pedindo de seguida o grau de concordância ou discordância. 

Diferenciar que a cerimónia pode ser feita num local de culto religioso (Q15) e pretender 
que a “morada final” seja no cemitério (Q presente), por exemplo. 
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Ler as afirmações, tal como estão escritas. Caso o entrevistado não compreenda após a segunda 
leitura da afirmação, dizer a afirmação por outras palavras sem alterar o sentido da mesma.  
 

 
 

 
 

10.QUESTIONÁRIO ANEXO COM TRAJETÓRIA IMIGRATÓRIA BIOGRÁFICA 
Este questionário deve ser aplicado no fim do B6. Saúde Mental e Bem Estar Geral e Qualidade de 
Vida e antes do B7. Morte do Outro. 

Os objetivos deste questionário são:  

1) Analisar as trajetórias migratórias dos imigrantes e se esse processo foi feito sozinho ou 
acompanhado.   

2) Perceber se o entrevistado já teve contato com mortes de pessoas próximas e se as suas 
perspetivas serão diferentes de quem não teve contato com mortes de pessoas próximas. 

 

Assim, este questionário é constituído por 2 partes:  

 Caracterização: 1ª página 

 Coabitação: páginas seguintes, uma cada residência diferente 

 

No caso de isto ser necessário, ter cuidado ao indicar a resposta do entrevistado. Ex.: Caso numa 
frase que esteja na negativa for lida na positiva, se o entrevistado  disser que concorda, indicar a 
opção “discorda”.  
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Estes dados são preenchidos linha a linha, sendo que cada linha corresponde aos dados de 
determinada pessoa. 

 
CARACTERIZAÇÃO 
Este primeiro conjunto de questões pretende obter os seguintes dados: 

 Ano de nascimento ou idade atual, aproximadas, de cada uma das pessoas 

 
 

 Naturalidade de cada uma das pessoas: indicar o país de nascimento. Caso o entrevistado 
não saiba em que país a pessoa nasceu, indicar NS na linha em branco. 

 O ano de morte com que morreu, aproximados, para cada pessoa que já tenha falecido. No 
caso do entrevistado não saber o ano da morte, mas saber a idade, escrever ao lado para 
posteriormente se contabilizar e preenhcer o ano da morte. 

 A causa de morte de cada uma das pessoas que já tenha falecido. Não é pedida a causa 
específica daquela morte, apenas a categoria em que se insere: será dado uma lista de 
categorias aos entrevistadores, e poderão preencher imediatamente o código associado à 
categoria nas quadrículas para o efeito. Caso o entrevistado não saiba a causa de morte, 
indicar NS na linha em branco. 

 O país da morte refere-se ao país em que a pessoa em causa faleceu. Caso o entrevistado 
não saiba onde se encontra o corpo atualmente, indicar NS na linha em branco. 

 O país atual do corpo refere-se ao país em que o corpo/restos mortais se encontram 
atualmente, para cada pessoa que já tenha falecido. Caso o entrevistado não saiba onde se 
encontra o corpo atualmente, indicar NS na linha em branco. 

 
 
Exemplo de preenchimento: 
 
   
           1  9  6 0            Brasil               2 0  0  0     Acidente             Portugal            Brasil 
           9  9  9 9            Brasil  
           1  9  8 5  2  7   Portugal 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO: Visto haver possibilidade da pessoa ter atualmente ou ter falecido com 99 anos, não 
colocar o “NS/NR” no espaço da idade. Quando o entrevistado não souber nem as datas nem 
as idades, indicar 9999 (correspondente a NS/NR) no espaço da data.  
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 Data de nascimento ou idade atual, aproximadas, do(s) conjuge(s) e do(s) filho(s).  

 
 

 

 Naturalidade do(s) conjuge(s) e do(s) filho(s): indicar o país de nascimento 

 O ano de morte com que morreu, aproximados, do(s) conjuge(s) e do(s) filho(s), no caso de 
já ter(em) falecido. No caso do entrevistado não saber o ano da morte, mas saber a idade, 
escrever ao lado para posteriormente se contabilizar e preenhcer o ano da morte. 

 A causa de morte do(s) conjuge(s) e do(s) filho(s), no caso de já ter(em) falecido. Não é 
pedida a causa específica daquela morte, apenas a categoria em que se insere: será dado 
uma lista de categorias aos entrevistadores, e poderão preencher imediatamente o código 
associado à categoria nas quadrículas para o efeito. 

 O país da morte refere-se ao país em que a pessoa em causa faleceu. Caso o entrevistado 
não saiba onde se encontra o corpo atualmente, indicar NS na linha em branco. 

 O país atual do corpo refere-se ao país em que o corpo/restos mortais se encontra 
atualmente, para cada pessoa que já tenha falecido. 

 Ano de união ou idade aproximados com que o entrevistado passou a viver maritalmente 
com aquele conjuge. A idade é a do entrevistado e não a do conjuge. 

 ID: indicar o ID do entrevistado para identificar o participante (visto este questionário estar 
desagregado do principal) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENÇÃO: Os filhos serão apenas os do entrevistado. 
 
Exemplo 1: Se o entrevistado tem um filho de alguém com quem nunca viveu em conjunto, 
serão pedidos os dados desse filho. 
Exemplo 2: Se tiver um filho em conjunto com o conjuge indicado, serão pedidos os dados desse 
filho. 
Exemplo 3: Se o conjuge tiver um filho que não é fruto da relação com o entrevistado, não é 
necessário indicar os dados desse filho. 

ATENÇÃO: Visto haver possibilidade da pessoa ter atualmente ou ter falecido com 99 anos, não 
colocar o “NS/NR” no espaço da idade. Quando o entrevistado não souber nem as datas nem as 
idades, indicar 9999 (correspondente a NS/NR) no espaço da data.  
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Exemplo de preenchimento: 
         

         1  9 8  0  3 2   Cabo-Verde            

        2  0 0  0 

        1  9 7  7  3 5   Portugal 

        2  0 1  0 

        2  0 0  4   0 8  Cabo-Verde 
        2  0 1  1   0 1   Portugal 
 

 

 
 
COABITAÇÃO 

Todas as questões terão como base a perspetiva do entrevistado, com o objetivo de conhecer 
quem são as pesoas mais próximas do mesmo. Assim, qualquer mudança de residência que tenha 
sido feita está relacionada com uma mudança de país do entrevistado. Não interessa ver todas as 
residências do entrevistado, mas sim aquelas em que permaneceu pelo menos 1 ano. 

 
 

 

 
 

EXEMPLOS: 
1. Se houver uma mudança de residência dentro do mesmo país, com o mesmo agregado, 

não é necessário anotar essa informação. 
2. Se alguém do agregado sair de casa, essa informação fica registada no espaço para o 

efeito (Saiu de casa / Ano). Não é uma nova residência. 
3. Se alguém entrou no agregado (foi viver com o entrevistado após ele já se encontrar na 

residência indicada), essa informação fica registada no espaço para o efeito (Coabitação / 
Ano). Não é uma nova residência. 

4. Se o entrevistado saiu do seu país de origem e veio para Portugal, mesmo que seja o 
mesmo agregado, consider-se mudança de residência. 

5. Se o entrevistado saiu do seu país de origem, foi viver para outro país (ex. Espanha) e só 
depois veio para Portugal, são consideradas duas novas residências (ex. Espanha e 
Portugal). 

ATENÇÃO: Caso o entrevistado tenha mudado de residência mais do que 3 vezes, recorrer a folhas 
extra, não esquecendo de indicar o ID do entrevistado. 

ATENÇÃO: A residência 1 será a residência do entrevistado antes de ter imigrado para Portugal. 
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 País da residência 

 Cidade da residência 

 Ano de início: ano aproximado em que foi viver para aquela residência 

 Coabitação / Ano: Assinalar com um (X), caso tenha coabitado com aquela pessoa naquela 
residência e indicar no espaço para o efeito o ano aproximado em que passou a coabitar 
com essa pessoa. 

 Saiu de casa / Ano: Assinalar com um (X), caso tenha deixado de viver com aquela pessoa 
naquela residência e indicar no espaço para o efeito o ano aproximado em que deixou de 
viver com essa pessoa. 

 
Outro Não Fam: Pode acontecer que o entrevistado tenha residido com outras pessoas que não 
familiares. 
 
Exemplo de preenchimento: 
 
                    Brasil                         São Paulo                 1  9  6 0 

 

                  X   1  9  6  0  x   1  9  8 5           

 

 

                                                                    x 1  9  6 3     

  

       

 

 
 
  
               Portugal                            Lisboa                          1  9  8  5 
 
                                                                         X  1  9  8  7   x  2 0  0   3  

 

 

 

 

  

                  X    1  9  8  5   

 
 
 
Os dados do exemplo que se segue serão preenchidos da mesma forma que os dados sobre as 
pessoas próximas, já explicitados no bloco da “Caracterização”. Serão preenchidos apenas se o 
entrevistado residiu com outras pessoas que não familiares. 
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   Colega                                3 0     Portugal                                                 
 
                                                                
 
 
 
 
  
              
 
 

 
11.ANEXO I 
 
ATITUDE GERAL DO ENTREVISTADOR 
No início da entrevista o entrevistador deve:  
 

 Criar um clima cordial, mas reservado; 

 Não demorar demasiado tempo com grandes explicações preliminares;  

 Saber apresentar argumentos adequados a todas as respostas derrotistas e objecções do 
respondente. 
 

Exemplo: “Eu não sou qualificado para responder a essa pergunta.”  
                “Todas as opiniões de todas as pessoas são interessantes.” 

 
Durante a entrevista o entrevistador deve: 
 

 Evitar a presença de terceiros (sobretudo se o inquérito for aplicado a um filho este não 
deverá ser feito na presença dos pais); 

 Procurar ambiente calmo e tranquilo; 

 Conhecer o guião da entrevista/questionário de cor para poder dar um aspecto de conversa; 

 Registar as respostas sem manifestar qualquer reacção nem emitir a opinião; 

 Manter a entrevista/questionário sob controlo. 
 

Como obter as respostas às perguntas? 
 

 Utilização de expressões breves que marcam o interesse pelo que é dito, a compreensão e o 
desejo de ver prosseguir o discurso 
 

Exemplo: “Estou a ver”, “Sim, compreendo” 

 

 Utilização da técnica do “espelho” ou do “eco”. O investigador repete a palavra ou o grupo 
de palavras que acabam de ser pronunciadas pelo entrevistado. Esta técnica é considerada um 
incitamento a continuar, a prosseguir ou a aprofundar a ideia expressa.  
 

 Se o entrevistado tem dificuldades em responder, o entrevistador deverá ajudá-lo.  
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Exemplos: “É tudo?” 
      “Isso é interessante, importa-se de precisar um pouco?”  
      “Disse que… O que entende exactamente por isso?” 

 

 Se o entrevistado responde “Não sei”, tal pode significar que não sabe na realidade ou que 
está a tentar fugir à pergunta.  

 
 
 
 
 
 
No fim da entrevista o entrevistador deve agradecer e voltar a assegurar o carácter confidencial. 
 
 

RESUMINDO:  
A atitude do entrevistador é essencial para levar a bom termo a entrevista, devendo por isso 
assegurar-se que o respondente se exprima o mais completamente possível sobre o tema 
que está a ser proposto. 
Algumas ideias-chave passam por: 

 Recorrer a uma linguagem acessível para o respondente; 

 O tema deve constituir um estímulo para o respondente, apelando a uma resposta; 

 Os papéis de investigador e do respondente devem estar claramente definidos pelo 
investigador; 

 O respondente deve ser motivado a responder.  

 Não interromper o respondente. 

 O investigador deve controlar os seus próprios comentários, gestos e acções já que 
isso pode traduzir-se em significados particulares para aqueles que estão a ser 
questionados fazendo avançar ou bloquear a conversação.  

 
 
COMPORTAMENTOS COMUNICACIONAIS 
 

Podemos falar da existência de diversos comportamentos ou estilos comunicacionais que 
habitualmente mantemos nos relacionamentos que estabelecemos com os outros.  
Existem assim quatros estilos comunicacionais que se traduzem em quatros tipos de 
comportamentos quando interagimos com os outros: o agressivo, o manipulador, o passivo e o 
assertivo. 
 

O estilo agressivo caracteriza-se por: 
 

 Utilização de comportamentos agressivos, com vista à valorização dos seus direitos, por via 
da submissão do outro; 

 Tendência para ignorarmos os outros; 

 Utilização de um tom de voz elevado ou imponente, interrupções sistemáticas ao outro 
interlocutor, utilização de gestos bruscos, apontar com o dedo ou bater na mesa, e mostrar-se 
gélido e altivo. 

NOTA: O entrevistador terá que ver qual dos casos é que se verifica e fazer uma intervenção 
adequada. 
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O estilo passivo caracteriza-se por: 
 

 Evitar o envolvimento social; 

 Adopção de uma atitude de submissão perante os acontecimentos e os outros; 

 Comportamentos de fuga que se traduzem em atitudes de baixa valorização pessoal que 
conduzem a uma dificuldade evidente de fazer valer as suas opiniões e necessidades. 

 

O estilo manipulador caracteriza-se por: 
 

 Utilização da linguagem como artifício para concretizar os objectivos, linguagem pouco 
directa e clara; 

 Recurso à chantagem emocional como forma de manipular e de atingir o que se pretende. 
 

O estilo assertivo caracteriza-se por: 
 

 Capacidade de afirmar as suas opiniões, vontades e sentimentos, respeitando, promovendo 
e dando espaço aos outros; 

 Visar a auto-valorização, mas também a valorização do outro; 

 A adopção de uma posição assertiva face à comunicação parte do princípio que ambas as 
partes devem sair ganhadoras, sempre que possível; 

 Utilização de empatia, ou seja, da capacidade de colocar-se no lugar do outro e de 
desenvolver a capacidade de escuta. 

 

Embora todos nós apresentemos estes diferentes estilos de comunicação em diferentes situações, 
o ideal é que na nossa relação com outros predomine a assertividade. 
 
A palavra assertividade significa afirmação. Diferente de acertar, afirmar não tem relação com o 
certo ou errado, mas antes com a exposição positiva do que se deseja transmitir. 
 
Um profissional  assertivo é  aquele que é capaz de expressar o mais directamente possível o que 
pensa, o que deseja, sem se enrolar, e sem distorcer a informação, escolhendo um conjunto de 
atitudes adequadas para cada situação, de acordo com o local e o momento. Através da 
assertividade este  profissional  irá comunicar de forma directa agindo em prol de seu interesse, 
defendendo-se sem ansiedade excessiva, expressando os seus sentimentos de forma honesta e 
adequada, fazendo valer os seus direitos sem negar e ou prejudicar os dos outros. 
 
A assertividade é, deste modo, uma forma comportamental de comunicar que implica afirmar 
verbalmente ou por gestos o que pretendemos, sentimos ou pensamos, dando, em simultâneo, 
espaço ao outro para se afirmar. 
 
O poder influenciador do comportamento assertivo resulta de três factores: transparência de 
linguagem, força exemplar de afirmação pessoal e resolução de conflitos através da negociação. 
 
 
 
 

RESUMINDO: 
Na expressão verbal: usar frases curtas, claras e completas; optar por expressões positivas em 
vez de negativas; ser específico e concreto, mas deixar a porta aberta para a continuação do 
diálogo e para a negociação, se for caso disso. 
Na expressão não verbal: manter o contacto do olhar, manter a expressão verbal em 
consonância com a expressão não verbal; escolher a distância e a posição adequadas face ao 
interlocutor; manter uma postura ereta; evitar extremos no tom e no ritmo da voz. 
Na expressão não verbal: manter o contacto do olhar, manter a expressão verbal em 
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BARREIRAS À COMUNICAÇÃO 
 

Em comunicação: 
 

100% é o que se quer dizer; 
80% é o que se diz; 

60% é o que se ouve; 
40% é o que se compreende; 

30% é o que se retém; 
20% é o que produz resultados. 

 
Nem sempre é possível transmitir uma mensagem de forma eficaz, o que implica que existe um 
conjunto de barreiras ao processo de comunicação. Vejamos a que níveis se encontram estas 
barreiras. 
 
Ao nível do emissor/receptor: 
 

 Deficiências comunicacionais relacionadas com a falta de aptidão por parte do emissor ou 
do receptor em exprimir mensagens correctamente, descodificar ou ainda escutar o que se 
pretende transmitir. 

 Comunicação defensiva por parte do emissor ou do receptor. 

 Diferenciação ao nível do quadro de referências, devido a vivências pessoais distintas 
construídas ao longo da vida. 

 Debilidade física que pode afectar a capacidade de comunicação. 

 Tendência selectiva que faz com que os indivíduos prestem maior atenção àquilo que mais 
lhes interessa, sentindo maior motivação por determinados assuntos. 
 

Ao nível da mensagem: Quando a mensagem se torna demasiado longa ou complexa existe uma 
maior dificuldade na sua compreensão. 
 
Ao nível do canal: Efeitos de ruído, ou seja, das interferências que vão ocorrendo na mensagem 
que é transmitida. 
 
Ao nível do código: Quando o emissor e o receptor utilizam códigos diferentes. 
 
Ao nível do contexto: Quando o emissor ou o receptor não se sente à vontade em determinado 
contexto, quer por desconhecimento do meio, quer por inadequação ao local onde se processa a 
comunicação. 
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Formas de controlar as barreiras num processo de comunicação: 
 

 Utilização de um vocabulário adequado; 

 Pronunciar as palavras com correcção; 

 Utilizar gestos de forma adequada; 

 Desenvolver a capacidade de auto-aceitação de forma a potenciar o “à vontade” na 
comunicação com os outros; 

 Estar disponível para receber as mensagens dos outros; 

 Estimular o feedback (informação de retorno), para que não se quebre o elo entre 
emissor/receptor; 

 Utilizar a técnica da empatia. 
 
 
SITUAÇÕES-PROBLEMA: 
 

RESPONDENTE 
Comportamentos típicos 

INVESTIGADOR 
Atitude recomendada 

“O perguntador” – Faz muitas perguntas sobre o 
projeto. 

Responder apenas às questões fundamentais 
para a obtenção e manutenção da colaboração. 

“O crítico” – Faz críticas à aplicação de 
questionários. 

Remeter para o estudo em causa, canalizando a 
atenção para os seus objetivos. 

“O renitente” – Apresenta dúvidas sobre a sua 
colaboração. 

Frisar a importância da sua colaboração para o 
estudo e relembrar a natureza académica da 
pesquisa. 

“O irritado” – Aceita a colaboração, mas começa 
a mostrar exaltação e irritação. 

Relembrar que o questionário é anónimo e que 
os dados recolhidos são confidenciais. 

“O inquieto” – Começa a inquietar-se com o 
tempo de resposta ao questionário. 

Referir que as perguntas são muito simples (não 
existem respostas certas ou erradas) e que são 
de resposta muito rápida. 

“O acanhado” – Tem dúvidas mas receia colocá-
las ao inquiridor. 

Analisar se precisa de prestar esclarecimentos 
adicionais e motivar à resposta. 

“O que se expressa com dificuldade” Ajudá-lo, tentando que reformule se não estiver 
a perceber as suas respostas. 

 
 
 


