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ANEXO I – Inquérito por Questionário 
«Famílias no Portugal Contemporâneo: Momentos de Transição, Interacções Familiares e Redes Sociais» 

 
 

Q01. Nesta casa reside uma senhora nascida entre 1950 e 1974 e que vive em casal? 
 

Sim  SE SIM, passar à Q02. 
Não  SE NÃO, acaba aqui o inquérito. 

 
Q02. E essa senhora tem pelo menos um filho nascido entre 1983 e 1993 a viver nesta casa? 
 

Sim  SE SIM, passar à Q1. 
Não  SE NÃO, acaba aqui o inquérito. 

 
 
Q1. Gostaria que me dissesse quantas pessoas vivem actualmente nesta casa (incluindo a 

senhora.      _______________ pessoas.   INTRODUZIR UM NÚMERO ENTRE 3 E 20 
 

Quem são essas pessoas (laço de parentesco com a senhora)? / Qual o estado civil? / Qual o 
ano de nascimento?    (Nº ENTRE 1900 e 1999) 

 Laço com Ego Estado civil Ano de nascimento  

Pessoa 1 Ego NS/NR NS ano nasc. de ego  
Pessoa 2    entre 1950 ou 1974 
Pessoa 3     
Pessoa 4     
Pessoa 5     

....     
 

 
Q1a  ENTREVISTADOR: Trata-se de uma família nuclear (só pais com filhos)? 

 SIM  �    NÃO  �  
 

(Se SIM, passar à Q 2) 
 
 
 
 
 
 

 
Q1.1. Em relação a essas pessoas que actualmente vivem consigo, fazem vida em  
comum ou em separado (refeições, convívios)? 

1. Em comum  
2. Em separado  

3. Outra situação  

NS  

 
Q1.2. Por que razão vive com essas pessoas? 
_______________________________________________________________________ 

 
Q2.  Este é o seu primeiro casamento/união? 
Q2.1. E o do seu marido?                      Q2           Q2.1 

 Ego  Cônj 
1. SIM    
2. NÃO    
NS/NR    

(Se respondeu SIM ou NS/NR NA Q2, passar à Q4; 
Se respondeu SIM ou NS/NR NA Q2.1, passar à Q4.1) 

 
Q3. Quantas vezes é que a senhora já viveu em casal, incluindo o seu  
actual casamento/união? 
Q3.1.Quantas vezes é que o seu marido já viveu em casal, incluindo o  
actual casamento/união?    INTRODUZIR UM NÚMERO ENTRE 2 E 10. 

 Ego  Cônj 
Nº de vezes    
NS/NR    
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Q4. A senhora teve filhos de uniões ou relações anteriores? 
Q4.1. E o seu marido? 

 Ego  Cônj 
SIM    
NÃO    
NS/NR    

(Se respondeu SIM na Q4,  passar à Q5 e Q5.2;  
Se respondeu NÃO ou NS/NR passar à Q6) 

 
Q5. Algum desses seus filhos vive actualmente com a senhora? 
 

1. SIM, vivem todos comigo  
2. NÃO, nenhum vive comigo  
3. Uns vivem comigo e outros não  
NS/NR  

(Se respondeu 1 ou NS/NR não fazer a Q5.1. e a TB7.1.; 
Se respondeu 2 ou 3 fazer a Q5.1. e a TB7.1.;) 

 
 

Q5.2. A senhora teve filhos do seu actual casamento/união? 
 

SIM  
NÃO  
NR  

(Se respondeu SIM,  fazer a Q 6; 
Se respondeu NÃO ou NS/NR, não fazer a Q6) 

 
Q6. Os filhos que a senhora teve (DO ACTUAL CASAMENTO/UNIÃO) residem todos 

consigo actualmente? 
SIM  
NÃO  
NS/NR  

(Se respondeu SIM ou NS/NR, passar à Q 8; 
Se respondeu NÃO, fazer a Q6.1. e  TB7.2) 
 

Q5.1. Nº DE FILHOS ANTERIORES AO ACTUAL CASAMENTO QUE NÃO VIVEM COM EGO _____(MÁXIMO 10) 
 
 

Q7.1. Gostaria que me dissesse o ano de nascimento, o sexo e o nível de ensino (que frequentam 
 ou máximo que frequentaram) dos filhos anteriores ao actual casamento/união que não  
vivem actualmente consigo (começando pelo filho mais velho, caso seja mais do que um). 

 Ano Nasc. Sexo Nível de ensino Razão por que não vivem com Ego 

filho 1     
filho 2     
filho 3     
filho 4     
filho 5     

 
 

Q6.1. Nº DE FILHOS DO ACTUAL CASAMENTO QUE NÃO VIVEM COM EGO _____(MÁXIMO 10) 
 
Q7.2. Gostaria que me dissesse o ano de nascimento, o sexo e o nível de ensino (que frequentam  
ou máximo que frequentaram) dos filhos do actual casamento/união que não vivem  
actualmente consigo (começando pelo filho mais velho, caso seja mais do que um). 

 Ano Nasc. Sexo Nível de ensino Razão por que não vivem com Ego 
filho 1     
filho 2     
filho 3     
filho 4     
filho 5     

 

GRELHAS 
Razões Nível Ens. Concl. 

1. Vive com o pai 1. 1º/2º ano 
2. Vive com os avós 2. 3º/4º ano 
3. Vive com outros familiares 3. 5º/6º ano 
4. Saiu de casa e vive independente 4. 7º/8º/9º ano 
5. Faleceu 5. 10º/11º/12º ano 
6.  Vive alternadamente em casa dos pais e de outros familiares 6. Ensino médio 
7. Outros motivos 7. Ens. Superior 
NS/NR 8. Ens. pós-licenciatura 
Sexo  1-masc   2-fem NA (não se aplica) 
 NS/NR 
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Q8. Gostaria que me falasse das pessoas que nos momentos que lhe vou referir viviam 
consigo na mesma casa. 

 
Q8.1. Nos primeiros tempos do seu casamento/união, quantas pessoas viviam consigo 

(incluindo a senhora)?   _______ pessoas.     INTRODUZIR UM Nº ENTRE 1 E 20 
 

Quem eram essas pessoas (laço de parentesco com a senhora)? / Qual o estado civil? / Qual o 
ano de nascimento?    (Nº ENTRE 1900 e 1999) 

 Laço com Ego Estado civil Ano de nascimento  

Pessoa 1 Ego NS/NR NS ano nasc. de ego  
Pessoa 2    entre 1950 ou 1974 
Pessoa 3     
Pessoa 4     

....     

 
 

Q8.1a  ENTREVISTADOR: Trata-se de uma família nuclear (só casal ou pais com filhos)? 

 SIM  �    NÃO  �  
 

(Se SIM, passar à Q 8.2.) 
 
Q9.1. Em relação a essas pessoas que viviam consigo nos primeiros tempo do seu casamento, 

faziam vida em comum ou em separado (refeições, convívios)?  
1. Em comum  
2. Em separado  

3. Outra situação  

NS  

 
Q9.3.1 Por que razão vivia com essas pessoas? 
________________________________________________________________________ 
 
Q8.2. Quando nasceu o vosso primeiro filho, quantas pessoas viviam consigo (incluindo a 

senhora)?    _________ pessoas.     INTRODUZIR UM Nº ENTRE 1 E 20 
 
 
 
Quem eram essas pessoas (laço de parentesco com a senhora)? / Qual o estado civil? / Qual o 
ano de nascimento?    (Nº ENTRE 1900 e 1999) 
 
 

 Laço com Ego Estado civil Ano de nascimento  

Pessoa 1 Ego NS/NR NS ano nasc. de ego  
Pessoa 2    entre 1950 ou 1974 
Pessoa 3     
Pessoa 4     
Pessoa 5     

....     
 

 
Q8.2a  ENTREVISTADOR: Trata-se de uma família nuclear (só casal ou pais com filhos)? 

 SIM  �    NÃO  �  
 

(Se SIM, passar à Q 10.) 
 
Q9.2. Em relação a essas pessoas que viviam consigo quando nasceu o vosso  
primeiro filho, faziam vida em comum ou em separado (refeições, convívios)?  

4. Em comum  
5. Em separado  

6. Outra situação  

NS  

 
Q9.3.2. Por que razão vivia com essas pessoas? 
________________________________________________________________________ 
 

Q10 A Q11... 
Agora gostaria que me dissesse onde nasceu (concelho, ou país no caso de  

ser no estrangeiro). E o seu (actual) marido? 
Ego ______________________________ Cônj. ______________________________ 
 

Gostava que me dissesse onde morava...  
(concelho ou país, no caso de ser no estrangeiro) 

  Concelho (ou País) 
Antes de viver com o seu marido Ego  
 Cônj.  
Nos primeiros tempos do vosso Ego  
casamento/união Cônj.  
Quando nasceu o vosso 1º filho Ego  
 Cônj.  
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Q12. Onde, ou em que situação, conheceu o seu (actual) marido? 
1. No liceu ou faculdade  
2. No trabalho  
3. No local de férias  
4. Numa discoteca ou bar  
5. Num baile  
6. Numa festa entre amigos  
7. Numa festa de família  
8. Numa reunião de família  
9. Em casa de amigos  
10. Numa ida ao cinema, ao teatro, a um concerto, etc.  
11. No bairro ou aldeia onde viviam  
12. Numa associação recreativa, desportiva ou cultural  
13. Num clube reservado  
14. Num local público  
15. Sempre se conheceram  
16. Noutra situação ou local  
NS/NR  

 

Q13. E que idade é que a senhora tinha quando começou a namorar com ele? (entre 10 e 49 
anos) 

Idade_______ anos NS/NR  
 

 
Q13.1. A senhora e o seu marido começaram a viver juntos sem casar? 

SIM  NÃO  NS/NR  
 

(Se Ego respondeu NÃO, passar à Q13.2.) 
 

Q13.1.1. E que idade é que tinha na altura? 
Idade_______ anos NS/NR  

 

Q13.2. A senhora e o seu marido... 
1. Nunca casaram  
2. Casaram só pelo civil  
3. Casaram pela Igreja  
4. Casaram primeiro pelo civil e passado algum tempo pela Igreja  
NS/NR  

(Se Ego respondeu 1 ou NS/NR, passar à Q14) 
(Se Ego respondeu 2 ou 3, passar à Q13.2.1.) 
(Se Ego respondeu 4, passar à Q13.2.2.) 

 
 

Q13.2.1. Que idade tinha na altura? 
 

anos 

anos Q13.2.2. Que idade tinha quando casou pelo civil? 
Q13.2.3. E que idade tinha quando casou pelo religioso? anos 

 

Q14. Do ponto de vista da religião, a senhora considera-se…. 
Q14.1. E o seu (actual) marido? 

 Ego Cônj.   
1. Sem religião     
2. Católica praticante     (ir à missa, 

participar em actividades religiosas) 
  14a. Qual?(ego)  

3. Católica não praticante      

4. De outra religião   14.1a Qual? (conj)  

NS/NR     

 

Q15(INTRO). Agora gostaria que me dissesse qual o seu grau de escolaridade e o do  
seu marido nos diferentes momentos que lhe vou referir. 
 

Qual o seu grau de escolaridade quando..... Qual o grau de escolaridade do seu marido quando.... 
 Começou a 

viver com 
marido? 

Nascimento do 
vosso 1º filho ? 

Actualmente? 

 Ego Cônj Ego Cônj Ego Cônj. 

1.Não sabia ler nem escrever       
2.Sabia ler e escrever       
3.Ensino básico primário ou equivalente(4ª 
classe) 

      

4.Ensino básico preparatório ou equivalente       
5.Ensino básico unificado ou equivalente       
6.Ensino secundário complementar ou 
equivalente 

      

7.Curso pós-secundário    (curso médio, 
bacharelato, licenciatura incompleta) 

      

8.Curso superior    (licenciatura completa)       
9.Formação pós-licenciatura    (mestrado, 
doutoramento) 

      

NS/NR       
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Q16. Gostava de lhe fazer algumas perguntas sobre a vossa vida profissional: sobre o que faziam (se 
trabalhavam, estudavam...) e a vossas profissões. 

Q16.1. a Q23.4 
 

A SENHORA... Condição 
perante o 
trabalho 

Profissão (ou 
profissões) 

(explicitar bem) 

Situação na 
profissão 

(principal) 

Horas de 
 trabalho 

profissional 
Quando começou a namorar com 
o (actual) marido qual era... 

NS  NS (entre 1 e 20 
horas por 

dia) 
Nos primeiros tempo do vosso 
casamento/união qual era... 

   NS 

Quando nasceu o vosso 1º filho 
qual era... 

    

Actualmente qual é...     

 
O SEU MARIDO Condição 

perante o 
trabalho 

Profissão (ou 
profissões) 

(explicitar bem) 

Situação na 
profissão 

(principal) 

Horas de 
 trabalho 

profissional 
Quando o seu marido começou a 
namorar com a senhora qual era... 

   (entre 1 e 20 
horas por 

dia) 
Nos primeiros tempo do vosso 
casamento/união qual era... 

    

Quando nasceu o vosso 1º filho 
qual era... 

    

Actualmente qual é...     

 
Grelhas 

Condição perante o Trabalho Situação na profissão (principal) 

1. Estudante 1. Assalariado por conta de outrem 
2. Exerce uma profissão 2. Isolado/trabalhador por conta própria 
3. Trabalhador e Estudante 3. Patrão (com menos de 5 pessoas ao 

serviço) 
4. Desempregada/o 4. Patrão (com 5 ou mais pessoas ao serviço) 
5. Doméstica/o 5. Trabalhador familiar não remunerado 
6. Doméstica/o com algum trabalho remunerado 6.   Outra 
7. Reformada(o)/pensionista(o)  
8. A cumprir o serviço militar obrigatório  
9. Incapacitada/o permanentemente para o trabalho  
10. Emprego temporário (biscates)  
12  Outra situação  

 
 
 
 
 
 

Q24 Vamos falar agora do início da sua vida de casal e do que era muito importante para 
 a senhora, na altura. Das frases que lhe vou ler, gostava que me fosse dizendo o que é que  
era realmente fundamental, para si, nos primeiros tempos do seu casamento/união. 
        MOSTRAR GRELHA 1 

Era muito importante....    SIM ou NÃO? SIM NÃO NS/ 
NR 

Q24. Ter um lar e uma casa a seu gosto     

Q25. Alcançar um bom nível financeiro e progredir na vida    

Q26. Ter uma pessoa para não ficar sozinha, em caso de 
necessidade (doença, velhice…) 

   

Q27. Viver um amor intenso     

Q28. Ter uma pessoa para poder enfrentar melhor as dificuldades 
económicas da vida 

   

Q29. Ter filhos     

Q30. Ter uma pessoa com quem pudesse partilhar os seus projectos 
de vida profissional  

   

Q31. Sentir que a sua família estava contente por a senhora estar 
casada 

   

Q32. Ter uma pessoa que realmente a compreendesse e com quem 
pudesse dialogar  

   

Q33. Ter uma vida sexual gratificante     

Q34. Sentir-se mais independente face à sua família    

Q35. Ter uma pessoa e um lugar que a fizessem sentir alguém     

Q36. Ter uma pessoa ao seu lado para sempre e poder sentir-se 
segura afectivamente  

   

Q37. Tomar conta de uma família     

Q38. Fazer como as outras mulheres, porque se chega uma altura 
em que é natural casar 

   

Q38.1. Ter uma pessoa com quem se pudesse partilhar gostos e 
ideias semelhantes 

   

(Q39 só para mulheres que tenham filhos, que não são do actual casamento, a viver 
 com elas) 

Q39 Os seus filhos terem um pai/uma figura masculina no dia-a-dia    

Q40 ...mais alguma coisa?     Q40a O quê?    
 
Q41(intro). Gostava agora falasse da maneira como a senhora tem procurado viver em família.  
P/ exemplo:        MOSTRAR GRELHA 2 
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Q41. Na vossa relação a dois, a senhora tem tentado sobretudo… 

1. Manter uma relação de respeito pelo casamento e pelos deveres que ele implica  
2. Manter uma relação de amigos e companheiros um do outro  
3. Manter, sobretudo, uma relação de amor e paixão  
NS/NR  

Q42. Na vossa relação a dois, a senhora tem tentado … 

1. Conversar/dialogar sempre sobre todos os assuntos  
2. Conversar/dialogar sobretudo quando há problemas para resolver  
3. Não perder muito tempo a conversar/dialogar  
NS/NR  

 

Q43 Muitos casais conhecem hoje a experiência do divórcio/separação. No seu caso pessoal sente que 
se houvesse problemas no seu casamento/união… 

1. Não aceitaria o divórcio/separação, a não ser que fosse obrigada  
2. Teria muita dificuldade em aceitar o divórcio/separação  
3. Aceitaria o divórcio/separação como uma situação difícil, mas necessária quando 

há motivos sérios 
 

4. Aceitaria o divórcio/separação como a melhor solução  
NS/NR  

 

Q44. Na sua vida, independentemente da atenção que dá a todos, sente que tem tentado pôr à frente… 

1. A sua relação com o seu marido/companheiro  
2. A sua relação com os seus filhos  
3. A vossa relação (sua e do seu marido) com os filhos  
4. A vossa relação (sua, do seu marido e dos seus filhos) com outros parentes (pais, 

sogros, tios, primos, etc.…) 
 

NS/NR  
 

Q45. Na relação que tem com o seu marido, tem tentado sobretudo… 

1. Partilhar com ele todos os momentos, gostos, amigos de forma intensa  
2. Partilhar uma vida em comum com ele, mas guardar certos momentos, gostos, 

amigos para si 
 

3. Sobretudo cada um ter os seus momentos, gostos e amigos  
NS/NR  

 

Q46. No que respeita à participação do seu marido no trabalho doméstico, a senhora tem tentado … 

1. Poupar o seu marido às tarefas domésticas  
2. Dividir todas as tarefas domésticas com o seu marido  
3. Fazer as tarefas domésticas com alguma ajuda do seu marido  
NS/NR  

Q47. E agora pensando nos casais em geral, acha que… 

1. O casal deve dividir todas as tarefas domésticas  
2. O marido deve dar uma ajuda e a mulher fazer a maior parte do trabalho  
3. A mulher deve fazer tudo sozinha  
NS/NR  

 

Q48. Continuando a pensar nos casais em geral acha que… 

1. Deve ser só o marido a trabalhar fora de casa para garantir o sustento da família  
2. Deve ser sobretudo o marido a trabalhar fora de casa e a mulher a dar uma ajuda 

se for preciso 
 

3. Ambos devem trabalhar fora de casa e contribuírem para o sustento da família  
NS/NR  

 

Q49. No que respeita à participação do seu marido nos cuidados com os filhos (levá-los à  
escola, levá-los ao médico, etc.), a senhora tem tentado … 

1. Cuidar sozinha dos filhos  
2. Partilhar com o seu marido os cuidados com os filhos  
3. Cuidar dos filhos, procurando, de vez em quando, a ajuda no seu marido  
NS/NR  

 

Q50. No que respeita à participação dos seus filhos (a partir de uma certa idade) nas tarefas 
domésticas, a senhora tem tentado … 

1. Dividir com os seus filhos todas as tarefas domésticas  
2. Fazer as tarefas domésticas com alguma ajuda dos filhos  
3. Que eles sejam poupados às tarefas domésticas  
NS/NR  

 

Q51. E agora, na relação da sua família com outros parentes, a senhora e o seu marido  
têm tentado…  

1. Manter contactos muito frequentes com as vossas famílias  
2. Manter contactos relativamente frequentes com as vossas famílias  
3. Manter contactos pouco frequentes com as vossas famílias  
NS/NR  

 

Q52. Na escolha da casa onde vivem hoje, a senhora e o seu marido procuraram…  

1. A proximidade à família  
2. Um certo afastamento da família  
3. A família não foi um motivo importante na escolha da casa  
NS/NR  
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Q53. No que respeita à relação com parentes próximos (pais, sogros, irmãos...), na sua família têm 
tentado… 

1. Apoiarem-se sempre uns aos outros   
2. Apoiarem-se sobretudo em momentos de necessidade  
3. Bastarem-se a si próprios sem apoio uns dos outros  
NS/NR  

 

Q54. Na relação com a vida do vosso bairro/lugar e da vizinhança, a senhora e o seu marido têm 
tentado... 

1. Participar intensamente na vida do bairro/lugar  
2. Dar-se bem com a vizinhança, mas sem grandes intimidades  
3. Evitar contactos com os vizinhos e a vida do bairro/lugar  
NS/NR  

 

Q55. No que respeita às saídas e aos convívios com outras pessoas (amigos, colegas…), a senhora e o 
seu marido têm  tentado … 

1. Passar os tempos livres sobretudo sozinhos sem os amigos  
2. Passar os tempos livres às vezes sozinhos, às vezes com amigos  
3. Passar os tempos livres sobretudo com amigos  
NS/NR  

 
 

Q56. No que respeita à gestão do dinheiro na sua família, a senhora e o seu marido têm tentado… 
(Escolher até 3 respostas) 

1. Ter sempre algum dinheiro de reserva  
2. Usar o dinheiro na compra de coisas novas e em actividades que dêem prazer (roupas, 

restaurantes...) 
 

3. Conseguir ir vivendo o dia-a-dia garantindo sobretudo o sustento de todos  
4. Aplicar o dinheiro na compra de uma casa própria para habitação.  
5. Aplicar o dinheiro na compra de outras casas, terrenos…  
6. Investir em negócios / montar um negócio  
7. Aplicar o dinheiro em estudos e formação profissional (sua ou do seu marido)  
8. Aplicar o dinheiro em estudos e formação profissional dos seus filhos  
9. Aplicar o dinheiro em equipamentos (carro, máquinas agrícolas, aparelhos domésticos)  
10. Aplicar o dinheiro em actividades e bens que permitam à família informar-se e conhecer 

melhor o mundo à sua volta 
 

11. Aplicar algum dinheiro em jogos de sorte (totoloto, jackpot, lotaria...)  
12. Outras 
Q56a Especifique) 

 

NS/NR  
 

 

Q56.1. No que respeita à organização do dinheiro em sua casa, a senhora e o seu marido têm tentado … 

1. Ter o dinheiro num bolo comum e os dois irem tirando para o que é preciso  
2. Ter uma parte do dinheiro num bolo comum e cada um ter algum dinheiro em 

separado 
 

3. Cada um ter o seu dinheiro em separado e irem contribuindo à medida das 
despesas 

 

4. Ser apenas um de vós a ter o dinheiro nas suas mãos e ir dando para o que é 
preciso 

 

NS/NR  

 
(Se Ego respondeu 4responder à Q56.2) 

 
 
Q56.2.. E quem tem o dinheiro? 
 

Ego  Cônj.  outra 
pessoa 

 NS/NR  

 
 
 
 

(Se Ego respondeu 2 ou 3 responder à Q56.3) 
Q56.3. De acordo com os vossos rendimentos, como é que a senhora e o seu marido contribuem para as 

despesas?         MOSTRAR GRELHA 3 

1. Contribui mais a senhora porque tem mais rendimentos  
2. Contribui mais o seu marido porque tem mais rendimentos  
3. Contribuem os dois com a mesma quantia, apesar de terem rendimentos 

diferentes 
 

4. Contribuem os dois com a mesma quantia, sendo os vossos rendimentos 
semelhantes 

 

5. É a senhora quem mais contribui, apesar de terem rendimentos semelhantes  
6. É o seu marido quem mais contribui, apesar de terem rendimentos 

semelhantes 
 

NS/NR  
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Q57. O casamento pode introduzir alterações na vida de uma pessoa. Gostaria que me dissesse se, no seu caso, o facto de ter começado a viver com o seu actual marido  
provocou alguma das alterações que abaixo se indicam e se acha que essas alterações foram para si positivas, negativas ou indiferentes:          MOSTRAR GRELHA 4 

    E acha que isso foi para si: 

Acha que o seu casamento alterou… Para mais Para menos Ficou igual positivo negativo indiferente NA 

Q57.1. a quantidade de tarefas domésticas que passou a realizar  NS/NR  NS/NR    

Q57.2. a sua vontade de estudar/investir na sua formação (estudos)        
Q57.3. a importância que tinha para si o seu trabalho fora de casa / a sua profissão        
Q57.4. a sua relação com a casa, ou seja o tempo que passou a estar em casa        

Q57.5. os contactos com os seus familiares (pais, irmãos…)        
Q57.6. as suas saídas a espaços de lazer (café/jardim/centro comercial…) e o contacto com 
os seus amigos 

       

Q57.7. a sua imagem pessoal (o cuidar de si: roupa, cabelo, corpo…)        

Q57.8. a sua saúde (física e mental)        

Q57.9. o seu tempo pessoal para fazer o que lhe apetecia        

Q57.10. a sua relação íntima com o seu marido (o sentir-se desejada/querida por ele)        

Q57.11. o diálogo, a conversa sobre o seu dia-a-dia com o seu marido        

Q57.12. a sua independência (nas decisões, na gestão do seu quotidiano)        

Q57.13. o seu sentimento de ser adulta        

 
 

Q58(intro) Vamos agora falar acerca das tarefas domésticas em sua casa. Relativamente aos diversos momentos que lhe vou referir diga-me quem fazia  
ou participava sempre ou muitas vezes nas seguintes tarefas. 
 

NOS PRIMEIROS TEMPOS DO VOSSO CASAMENTO QUEM..... 
 NA NS/NR Ego Cônj Filhos Filhas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Fazia as compras para a casa 
sempre ou muitas vezes? 

                

Tratava das refeições                 

Lavava a loiça/ punha a loiça na 
máquina 

                

Tratava da roupa                 

Tratava da limpeza da casa                 

Fazia pequenas reparações em casa                 

Tratava das tarefas administrativas                 
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Q59. QUANDO NASCEU O VOSSO PRIMEIRO FILHO QUEM....  
 NA ns/nr Ego Cônj Filhos Filhas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Fazia as compras para a casa 
sempre ou muitas vezes? 

                

Tratava das refeições                 

Lavava a loiça/ punha a loiça na 
máquina 

                

Tratava da roupa                 

Tratava da limpeza da casa                 

Fazia pequenas reparações em casa                 

Tratava das tarefas administrativas                 

Dava o jantar ao bebé                 

Dava banho ao bebé                 

Adormecia o bebé à noite                 

Se levantava à noite para cuidar do 
bebé 

                

 

 
Q60. ACTUALMENTE QUEM.... 

 NA ns/nr Ego Cônj Filhos Filhas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Faz as compras para a casa sempre 
ou muitas vezes? 

                

Trata das refeições                 

Lava a loiça/ põe a loiça na 
máquina 

                

Trata da roupa                 

Trata da limpeza da casa                 

Faz pequenas reparações em casa                 

Trata das tarefas administrativas                 

Ajuda os filhos nos trabalhos 
escolares 

                

Leva os filhos à escola                 

Leva os filhos ao médico                 

Está com os filhos na hora de deitar                 

 



 

 394 

Q61(intro). Vamos agora falar das conversas em sua casa. Queremos saber quem conversa com quem sobre alguns assuntos. REFIRA TODAS AS PESSOAS QUE  
ESTÃO UMAS COM AS OUTRAS A FALAR SOBRE ESSES ASSUNTOS. 

� Quem costuma conversar com quem sobre assuntos profissionais em sua casa? 
�  E quem mais da sua casa costuma conversar sobre este assunto? 
� E há mais alguém? 
 NA NS/NR Ego Cônj  Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Assuntos profissionais                 

(vida de trabalho)                 

                 

� Quem costuma conversar com quem sobre assuntos escolares em sua casa? 
�  E quem mais da sua casa costuma conversar sobre este assunto? 
� E há mais alguém? 
 NA NS/NR Ego Cônj  Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Assuntos escolares                 

(a escola e os estudos)                 

                 

� Quem costuma conversar com quem sobre assuntos domésticos em sua casa? 
�  E quem mais da sua casa costuma conversar sobre este assunto? 
� E há mais alguém? 
 NA NS/NR Ego Cônj  Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Assuntos domésticos                 

(a casa, as despesas, as tarefas, a 
comida) 

                

                 

� Quem costuma conversar com quem sobre assuntos desportivos em sua casa? 
�  E quem mais da sua casa costuma conversar sobre este assunto? 
� E há mais alguém? 
 NA NS/NR Ego Cônj  Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Assuntos desportivos                 

                 

                 

� Quem costuma conversar com quem sobre assuntos culturais e de actualidade política e social em sua casa? 
�  E quem mais da sua casa costuma conversar sobre este assunto? 
� E há mais alguém? 

 NA NS/NR Ego Cônj  Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Assuntos culturais (livros, cinema,                  

jornais, espectáculos…) e de                  

actualidade política e social                 
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� Quem costuma conversar com quem sobre problemas pessoais em sua casa? 
�  E quem mais da sua casa costuma conversar sobre este assunto? 
� E há mais alguém? 
 NA NS/NR Ego Cônj  Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra Fam.M Fam.F N.Fam.M N.Fam.F Emp.R Emp.NR 

Problemas pessoais                 

                 
                 

 
 
Depois de termos falado do seu casamento e da sua vida familiar, gostaria que falássemos um pouco mais acerca dos seus filhos e do que foi e é para si ter filhos. 
 
Q62. Antes de ter o seu primeiro filho… 

1. Queria ter filhos, mas não sabia quantos  
2. Queria ter filhos e sabia quantos  
3. Não queria ter filhos  
4. Não sabia se queria ter filhos  
NR  

(Se respondeu 1 na pergunta 1, responder à Q62.1.) 
(Se respondeu 2 na pergunta 1, responder à Q62.2 e Q62.3.) 

(Se respondeu 3 na pergunta 1, responder à Q62.4.) 
(Se respondeu 4 na pergunta 1, responder à Q62.5.) 

 
Q62.1. Por que é que queria ter filhos mas não sabia quantos?__________ 
Q62.2. Quantos filhos?_________________________________________ 
Q62.3. Por que é que queria ter esse número de filhos?________________ 
Q62.4. Por que é que não queria ter filhos?_________________________ 
Q62.5. Por que é que não sabia se queria ter filhos?__________________ 

 
(SE EGO SÓ TÊM FILHOS DA UNIÃO ACTUAL, PASSAR À Q64) 

 
Q63. Quando começou a viver com o seu actual marido, queria ter filhos? 

1. Sim, mas não sabia quantos  
2. Sim e sabia quantos  
3. Não queria  
4. Não sabia  
NR  

(Se respondeu 1 na pergunta 1, responder à Q63.1.) 
(Se respondeu 2 na pergunta 1, responder à Q63.2 e Q63.3.) 

(Se respondeu 3 na pergunta 1, responder à Q63.4.) 
(Se respondeu 4 na pergunta 1, responder à Q63.5.) 

 

Q63.1. Por que é que queria ter filhos mas não sabia quantos?___________________ 
Q63.2. Quantos filhos?__________________________________________________ 
Q63.3. Por que é que queria ter esse número de filhos?_________________________ 
Q63.4. Por que é que não queria ter filhos?__________________________________ 
Q63.5. Por que é que não sabia se queria ter filhos?___________________________ 
 

Q64. Quantos filhos teve até agora?____________    NS/NR   �  
 
TB64. Agora relativamente a todos os filhos, gostaria que nos dissesse se eles foram ou  
não planeados. INDICAR OS FILHOS DO MAIS VELHO PARA O MAIS NOVO. 

Filhos 1. Planeado (procurou engravidar) 2. Não Planeado (aconteceu) NS/NR 
1º    
2º    
3º    
4º    
...    

 
Q65. Pretende vir a ter mais filhos? 

1. SIM  2. NÃO  NS  
 
Q65.1.Porquê? _________________________________________________ 

 
(Se respondeu SIM na pergunta anterior, responder à Q65.2.) 

 
Q65.2. E quantos filhos pretende ter? 

  NS  
 
Q66. E para si qual é o número ideal de filhos numa família? 

  NS  
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Q67(intro). Os filhos são muito importantes na nossa vida. Das razões abaixo  
indicadas, e pensando concretamente nos seus filhos, gostaria que me dissesse  
porque é que hoje eles são importantes para si. 

MOSTRAR GRELHA 5 
OS SEUS FILHOS SÃO IMPORTANTES PORQUE… SIM NÃO NS/NR 

Q67.1 são uma fonte de alegria na sua vida    
Q67.2 são uma ajuda em casa e no trabalho    
Q67.3 são o símbolo do amor entre os pais    
Q67.4 são uma companhia para toda a vida    
Q67.5 tratar deles no dia-a-dia é um prazer    
Q67.6 poderão realizar sonhos que a senhora não 

conseguiu realizar – estudos, profissão, bom 
nível de vida 

   

Q67.7 são o único amor que dura para toda a vida    
Q67.8 poderá contar com eles em caso de doença e 
de necessidade económica 

   

Q67.9 ser mãe realiza-a plenamente como mulher    
Q67.10 são uma fonte de alegria para os familiares 
(avós, tios…) 

   

Q67.11 darão continuidade à família (aos costumes, 
ao nome, ao património) 

   

Q67.12 com eles pode aprender coisas novas    
Q67.13 são bons companheiros com quem gosta de 
se divertir 

   

Q67.14 são alguém que lhe tem respeito e que pode 
educar à sua maneira 

   

Q67.15 Os seus filhos são importantes por mais 
alguma razão? 
Q67.15a  (especifique) 

   

 

 
 
 
 
Q68. Das razões que assinalou, gostaria que me dissesse quais as duas fundamentais para 

que eles sejam hoje tão importantes na sua vida: 
 

   

 
 

Quando teve o primeiro filho do seu actual casamento, com quem ou onde é que ele ficava durante  
o dia entre os 3 e os 6 meses? E entre os 7 e os 12 meses? E entre 1 e 2 anos? SE HOUVER  
MAIS DO QUE UMA SITUAÇÃO HABITUAL INDIQUE AS 2 PRINCIPAIS. 
 

 Q69.1 Q69.2 Q69.3 
Soluções de guarda 3 a 6 meses 7 a 12 meses 1 a 2 anos 

1. Em casa com a senhora (ego)    

2. Em casa com uma empregada    

3. Com a mãe de ego    

4. Com uma irmã de ego    

5. Com a sogra    

6. Com uma irmã do cônjuge    

7. Numa creche/jardim de infância    

8. Numa ama    

10.Outra situação (especifique)   
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Q70. O nascimento de um filho pode introduzir alterações na vida de uma pessoa. Gostaria que me dissesse se o nascimento do seu primeiro filho do actual casamento  
provocou alguma das alterações que abaixo se indicam e se essas alterações foram para si positivas, negativas ou indiferentes: 

  MOSTRAR GRELHA 6    E acha que isso foi para si:  

Acha que o nascimento do seu primeiro filho 
do actual casamento alterou… 

Para 
mais 

Para 
menos 

Ficou 
igual 

positivo negativo indiferente NA 

Q70.1. a quantidade de tarefas domésticas que passou a realizar        
Q70.2. a sua vontade de estudar/investir na sua formação (estudos)        
Q70.3. a importância que tinha para si o seu trabalho fora de casa / a sua profissão        
Q70.4. a sua relação com a casa, ou seja o tempo que passou a estar em casa        
Q70.5. os contactos com os seus familiares (pais/irmãos)        
Q70.6. as suas saídas a espaços de lazer (café/jardim/ c. comercial) e o contacto com os seus amigos        
Q70.7. a sua imagem pessoal (o cuidar de si: roupa, cabelo, corpo…)        
Q70.8. a sua saúde (física e mental)        
Q70.9. o seu tempo pessoal para fazer o que lhe apetecia        
Q70.10. a sua relação íntima com o seu marido (o sentir-se desejada/querida por ele)        
Q70.11. o diálogo, a conversa sobre o seu dia-a-dia com o seu marido        
Q70.12. a sua independência (nas decisões, na gestão do seu quotidiano)        
Q70.13. seu sentimento de ser adulta        

(SE EGO NÃO TIVER FILHOS DE UNIÕES/RELAÇÕES ANTERIORES – SE RESPONDEU NÃO À QUESTÃO 4– PASSAR À Q74) 
 
 
 

Q71. Considerando que o seu actual marido é padrasto dos seus filhos do casamento/união anterior, diga como classifica o relacionamento entre eles. 
1. Bom  
2. Às vezes bom, às vezes difícil  
3. Difícil  
     NS/NR  

 

Q72. Os seus filhos tratam o padrasto por:                  Q73. E como é que eles consideram o padrasto? 
1. Pai ou diminutivo de pai (papá, paizinho...)   1. É o marido/namorado da mãe, a quem não  
2. Apelido       se sentem ligados  
3. Padrinho   2. É um amigo  

4. Tio   3. É um segundo pai  
5. Nome próprio ou diminutivo   4. É uma pessoa aparentada (tio...)  
6. Outro   5. Outro (especifique)  
      NS/NR         NS/NR  
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NUMFIL. Quantos filhos vivem consigo actualmente (incluindo enteados) com 6 anos ou mais? ____________________ 
 
� Q74intro. Gostaria agora que me falasse acerca desses filhos, começando pelo mais velho. 
� Qual é o nível de ensino que o seu filho frequenta ou qual o máximo que frequentou? 
� O que faz actualmente (estuda, trabalha...)? 
� Tem rendimentos próprios (salário, bolsa...)? 
� Contribui para as despesas da casa da senhora? 
 

O que fazem? Têm 
rendimentos 

próprios (salário, 

bolsas...)?* 

Contribuem 
para as 

despesas da 
casa da 

senhora? 

Filhos por 
ordem 

decrescente 
de idades 

Nível de 
ensino  

1. Só 
estuda  

2. Trabalha 3. Ajuda emp. 
familiar 

4. Estuda e 
trabalha 

5. Estuda e 
ajuda em 
empresa 
familiar 

6. Desemp. 
ou à procura 
do 1º emp. 

 

7. Não 
tem 

ocupação 
 

8. 
Doméstica/

o 

9. 
Outra 

1.SIM 2. NÃO 1.SIM 2.NÃO 

1º               

2º               

3º               

4º               

5º               

               

               

 
GRELHA 

NÍVEL DE ENSINO DOS FILHOS 

1. 1º/2º ano 
2. 3º/4º ano 
3. 5º/6º ano 
4. 7º/8º/9º ano 
5. 10º/11º/12º ano 
6. Ensino médio 
7. Ens. Superior 
8. Ens. pós-licenciatura 
NA (não se aplica) 
NS/NR 
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Q75. Gostava que falássemos sobre os apoios ou ajudas que a senhora e a sua família costumavam receber ... 
NOS PRIMEIROS TEMPOS DO VOSSO CASAMENTO…        INDICAR ATÉ 3 HIPÓTESES 

TIVERAM ALGUÉM QUE… E QUEM ERAM AS 
PESSOAS/ 

E ESSAS PESSOAS MORAVAM ONDE?    MOSTRAR GRELHA 7 

 NÃO INSTITUIÇÕES QUE VOS 
DAVAM ESSE APOIO? 

 
E TIVERAM ESSE APOIO 

DE MAIS ALGUÉM? 

1.Mesma 
casa/aparta

mento 

2.Mesmo 
prédio ou 
edifício 

3.prédio
/casa 

vizinho 

4.mesma 
rua 

5.mesmo 
bairro ou 

lugar 

6.mesma 
cidade ou 

locais 
próximos 

7. 
mesma 
região 

8.noutra 
região 

9.noutro 
país 

VOS DESSE APOIO 
FINANCEIRO 

           

- dar ou emprestar dinheiro;            
- pagar contas, despesas            

VOS DESSE APOIO MATERIAL            
- dar roupa, objectos e alimentos             
para a família e para a casa            

.VOS DESSE APOIO NOS             
SERVIÇOS DOMÉSTICOS            
- fazer tarefas domésticas 
- dar comida feita para levar 

           

VOS DESSE APOIO NOUTROS 
SERVIÇOS 

           

pequenas reparações na casa;            
- transporte a pessoas, recados            

VOS DESSE APOIO MORAL            
- desabafar;             
- conversar sobre problemas            
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Q75.2. NA ALTURA EM QUE NASCEU O VOSSO PRIMEIRO FILHO…     INDICAR ATÉ 3 HIPÓTESES 
TIVERAM ALGUÉM QUE… E QUEM ERAM AS 

PESSOAS/INSTITUIÇÕES 
E ESSAS PESSOAS MORAVAM ONDE?      MOSTRAR GRELHA 7 

 NÃO QUE VOS DAVAM 
ESSE APOIO? 

 
E TIVERAM ESSE 
APOIO DE MAIS 

ALGUÉM? 

1.  Mesma 
casa/apart

amento 

2. Mesmo 
prédio ou 
edifício 

3.  prédio/
casa 

vizinho 

4.  mesma 
rua 

5. mesmo 
bairro ou 
lugar 

6. mesma 
cidade ou 
locais 
próximos 

7. mesma 
região 

8. noutra 
região 

9. noutro 
país 

VOS DESSE APOIO FINANCEIRO            
- dar ou emprestar dinheiro;            
- pagar contas, despesas            

VOS DESSE APOIO MATERIAL            
- dar roupa, objectos e alimentos             
para a família e para a casa            

VOS DESSE APOIO NOS             
SERVIÇOS DOMÉSTICOS            
- fazer tarefas domésticas,  
- dar comida feita para levar 

           

VOS DESSE APOIO NOUTROS            
SERVIÇOS (não contar com serviços às 
crianças) 

           

- transporte a pessoas, recados 
- pequenas reparações na casa; 

           

VOS DESSE APOIO MORAL            
- desabafar;             
- conversar sobre problemas            

VOS DESSE APOIO NOS CUIDADOS ÀS 
CRIANÇAS 

           

- tomar conta de dia ou de noite            
- levar ao médico, à escola              
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Q75.3. ACTUALMENTE... 
TÊM ALGUÉM QUE… E QUEM SÃO AS 

PESSOAS/INSTITUIÇÕES 
E ESSAS PESSOAS MORAVAM ONDE?      MOSTRAR GRELHA 7 

 NÃO QUE VOS DÃO ESSE 
APOIO? 

 
E TÊM ESSE APOIO DE 

MAIS ALGUÉM? 

1. Mesma 
casa/aparta

mento 

2. Mesmo 
prédio ou 
edifício 

3.  prédio/
casa 

vizinho 

4.  mesma 
rua 

5. mesmo 
bairro ou 
lugar 

6. mesma 
cidade ou 
locais 
próximos 

7. .mesma 
região 

8.  noutra 
região 

9.  noutro 
país 

VOS DÊ APOIO            
FINANCEIRO            
- dar ou emprestar dinheiro;- 
pagar contas, despesas 

           

VOS DÊ APOIO MATERIAL            
- dar roupa, objectos e alimentos             
para a família e para a casa            

VOS DÊ APOIO NOS             
SERVIÇOS DOMÉSTICOS            
- fazer tarefas domésticas,             
- dar comida feita para levar            

VOS DÊ APOIO NOUTROS            

SERVIÇOS (não contar com 
serviços às crianças) 

           

- pequenas reparações na casa;            
- transporte a pessoas, recados            

VOS DÊ APOIO MORAL            
- desabafar;             
- conversar sobre problemas            

VOS DÊ APOIO NOS             

CUIDADOS ÀS CRIANÇAS            

- tomar conta de dia ou de noite            
- levar ao médico, à escola              
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Q76.  Ao longo da sua vida que outras grandes ajudas e ofertas é que teve e por parte de quem? 
(Indicar apenas as três principais pessoas de quem tenha recebido cada tipo de ajuda/oferta). 

Ajudas NÃO QUEM? 
Ajudar em grandes festas (casamento,   
baptizado), teve alguém?   
   

Dar dinheiro (quantias elevadas) , teve alguém?   
   
   

Oferecer ou ajudar na compra de   
móveis e electrodomésticos, etc.    
para a casa e para o bebé, teve alguém?   

Dar um carro, teve alguém?   
   
   

Deixar  uma herança, teve alguém?   
   
   

Dar sociedade/oferecer um negócio, teve alguém?   
   
   

Emprestar dinheiro / ser fiador de grandes compras, teve    
alguém?   
   

 
TB76.1 NÃO QUEM? Em que momento da sua vida familiar? 

   (Quando casou, quando nasceu o vosso 1º filho....) 
Dar uma casa, um andar, um terreno     
ou outros bens imóveis, teve alguém?    
    

Alojar por um período de tempo    
mais ou menos longo ou emprestar uma     

casa, teve alguém?    

Arranjar um emprego, teve alguém?    
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76.2.  Neste momento, a senhora, ou o seu marido, dão alguma ajuda importante a um familiar, amigo ou vizinho?         SIM    ����     NÃO    ����    NS/NR    ����  
(Se respondeu NÃO ou NS/NR passar à Q77) 

 

76.3. Quem são essas pessoas? (INDICAR ATÉ 5 PESSOAS) 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  

 

 
Q77INTRO. Falemos agora sobre os vossos convívios e lazeres (seus e das pessoas que vivem consigo).........MOSTRAR GRELHA 8 
 
Q77.  IR AO CINEMA. 

 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? 
E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ir ao cinema                    

                    

                    

 
Q77.2. IR A EXPOSIÇÕES E MUSEUS. 

 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? 
E há mais alguém cá de casa que o faça? 

Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ir a exposições,                    

e museus                    
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Q77.3. IR A ESPECTÁCULOS DESPORTIVOS (FUTEBOL, ETC...). 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? 
E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃ
O 

Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ir a espectáculos                     

desportivos                     

(futebol, etc.)                    

Q77.4 PARTICIPAR EM ACTIVIDADES RELIGIOSAS. 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Participar em                    

actividades                    

religiosas                    

 
Q77.5. PARTICIPAR EM ACTIVIDADES POLÍTICAS E SINDICAIS. 

 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades N
Ã
O 

Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Participar em                    

actividades                    

político-sindicais                    
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Q77.6 FAZER DESPORTO. 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Fazer                    

desporto                    

                    

 
Q77.7. IR AO CAFÉ/PASTELARIA. 

 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃ
O 

Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ir ao café/                    

pastelaria                    

                    

 
 
Q77.8. REALIZAR ACTIVIDADES DE APOIO SOCIAL. 

 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 

Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades N
Ã
O 

Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Realizar actividades                    

de apoio social                    
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Q77.9. IR AO RESTAURANTE. 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 

Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ir ao                     

restaurante                     

                    

                    

                    

Q77.10. COMER EM CASA DE ALGUÉM OU ALGUÉM COMER EM SUA CASA. 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 

Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Comer em casa                    

de alguém ou                    

alguém comer                    

em sua casa                    

                    

Q77.11. IR A CASA DE ALGUÉM, PASSAR EM CASA DE... ALGUÉM IR A SUA CASA. 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 

Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades N
Ã
O 

Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 
(todos dias, 
1-2 vezes / 

semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ir a casa de alguém,                    

passar em casa de...                    

alguém ir a sua casa.                    
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Q77.12. FICAR A DORMIR EM CASA DE ALGUÉM OU PASSAR ALGUNS DIAS. 
 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades N
Ã
O 

Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 

(todos dias, 1-2 
vezes / semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Ficar a dormir em                    

casa de alguém ou                    

passar alguns dias                    

 
Q77.13. SAIR, DAR UMA VOLTA. 

 Há alguém da sua casa que o faça com alguma frequência? 
 Quem o faz e com quem cá de casa? E vão com outras pessoas exteriores à casa (familiares, amigos...)? E vão com que frequência? E há mais alguém cá de casa que o faça? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? Frequência 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 1. Muita 
frequência 

(todos dias, 1-2 
vezes / semana) 

2. De vez em 
quando 

(15 em 15 
dias; 1 vez 
por mês) 

3. Pouca 
frequência 
(algumas 
vezes por 

ano) 

Sair, dar uma                     

volta                    

                    

 
Q78.1. ÚLTIMAS FÉRIAS GRANDES. 

Quem, da sua casa, passou em conjunto? E com quem do exterior (amigos, familiares...)? E houve mais alguém? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 

Últimas                 

férias grandes                 
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Q78.2 ÚLTIMO NATAL (Consoada e Dia de Natal). 
Quem, da sua casa, passou em conjunto? E passaram-no com quem do exterior (amigos, familiares...)? E houve mais alguém? 
Convívios/ Quem do seu grupo doméstico Com Quem do exterior? 

Actividades NÃO Ego Cônj. Fos Fas Pai Mãe Sogro Sogra F.am
Masc 

Fam 
Fem. 

Nâo 
F.am
Masc 

Não 
Fam. 
Fem. 

Emp. 
resid 

Emp. 
não 
resid 

(Lista) 

Último Natal                 

                 

                 

 
Lista de pessoas 
do exterior 

1.Mãe 
2.Pai 
3.Sogro 
4.Sogra 
5. Irmãos de ego e cônjuges 
6.Irmãos do cônjuge e cônjuges 
7. Tios de ego 
8.Tios do cônjuge 
9.Familiares de ego (todos os restantes familiares de ego) 
10.Familiares do cônjuge (todos os restantes familiares do cônjuge) 
11.Amigos 
 

12.Amigos e namorados dos filhos 
13.Colegas de trabalho/estudo 
14.vizinhos 
15.Ex-marido 
16.Ex-sogro 
17.Ex-sogra 
18.Outros familiares do ex-marido 
19.Outros 
20. Não, com ninguém 
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Q79. Da seguinte lista, gostaria que me dissesse os 3 domínios da sua vida que, hoje em 

dia, mais gosto e satisfação lhe dão.  MOSTRAR GRELHA 9 
 

ENTREVISTADOR:  Não registe ainda a resposta 

(Peça agora à pessoas para os indicar POR ORDEM DE IMPORTÂNCIA e 
registe essa resposta). 
 

1. As tarefas domésticas, o cuidar do lar  
2. Os seus estudos, os cursos de formação ou diploma  
3. A sua actividade profissional  
4. O convívio com os seus amigos  
5. O convívio com os seus colegas de trabalho  
6. A relação com os seus filhos  
7. A sua relação com os seus parentes mais próximos (pais, 

irmãos…) 
 

8. A sua vida em casal  
9. As suas actividades de lazer e de desporto  
10. As suas actividades religiosas (de culto)  
11. A sua actividade político-partidária ou sindical  
12. A sua participação em movimentos ou associações de 

intervenção social (paróquia, associações não lucrativas…) 
 

13. Outro(s) domínio(s) de realização 
Q79a (especifique) 

 

NS/NR  
 
Q81. Actualmente quais são os principais problemas e dificuldades que afectam a sua 
vida familiar e o seu dia-a-dia? 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q82. Agora gostaria que olhasse para a sua vida até hoje e dissesse 3 dos  
seguintes momentos que a tenham marcado mais significativamente: 
MOSTRAR GRELHA 10 
 

1. A saída de casa dos seus pais  
2. Casar ou o início da vida conjugal  
3. O nascimento dos filhos  
4. A obtenção de um diploma escolar  
5. O início da vida profissional ou outro momento da vida profissional  
6. A aquisição e o arranjo de casa própria  
7. A alteração do local de residência   
8. A doença ou a morte de uma pessoa próxima  
9. Momentos de grandes problemas com os filhos  
10. Momentos de grandes problemas com o marido  
11. O divórcio ou separação  
12. Ficar viúva  
13. Voltar a casar  
14. Outro(s) 
Q82a (especifique) 

 

NS/NR  
 
Q83. Gostaria agora de lhe fazer algumas perguntas acerca dos seus pais e dos 
seus sogros. 

Os seus pais e os seus sogros ainda são vivos? Se não, em que ano faleceram? 
 

 SIM NÃO  Ano de falecimento NS/NR 
Pai     
Mãe     
Sogro     
Sogra     
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Q84. Qual o grau de escolaridade do seu pai? E da sua mãe? E do seu sogro? E da sua 
sogra? 
 

Grau de Escolaridade Pai Mãe Sogro Sogra 

1.Não sabe/sabia ler nem escrever     
2.Sabe/sabia ler e escrever     
3.Ensino básico primário ou equivalente (4ª classe)     
4.Ensino básico preparatório ou equivalente      
5.Ensino básico unificado ou equivalente     
6.Ensino secundário complementar ou equivalente     
7.Curso pós-secundário (curso médio, bacharelato ou 
licenciatura incompleta) 

    

8.Curso superior (licenciatura completa)      
9.Formação pós-licenciatura (mestrado, doutoramento)     
NS/NR     

 
Q85.1. a Q85.8. Qual a profissão principal dos seus pais e dos seus sogros? (Se, estão 
reformados, desempregados ou já faleceram diga a última profissão que tiveram). E qual 
a sua situação na profissão? 
 

 Profissão 
(explicitar bem) 

Situação na profissão 
(principal) 

Pai   
Mãe   
Sogro   
Sogra   

Grelha 
Situação na profissão 

1. Assalariado por conta de outrem 
2. Isolado/trabalhador por conta própria 
3. Patrão 
4. Trabalhador familiar não remunerado 
5. Outra 
6. Nunca trabalhou 

 
 
 
 
 

SÓ PARA AS MULHERES QUE RESPONDERAM 1 OU 3 NA  
QUESTÃO 5. 
 
Q86. Falando agora dos filhos que teve antes do seu actual casamento/união, algum  
desses filhos é fruto de um casamento/união anterior (ou seja, em que a senhora vivia 
 com o pai desse filho)? 
 

SIM  NÃO  NS/NR  
 

(SE EGO RESPONDEU NÃO OU NS/NR, TERMINAR AQUI O INQUÉRITO) 
 
Gostava agora que falássemos um pouco acerca do seu casamento/ 
união, anterior ao actual,  em que tenham nascido filhos. 
 
Q87. Nos primeiros tempos do vosso casamento/união, quantas pessoas viviam  
consigo na mesma casa (contando com a senhora)?    ___________ pessoas.   
Nº ENTRE 1 E 20 
 
Quem eram essas pessoas (laço de parentesco com a senhora)? 
Qual o estado civil? 
Qual o ano de nascimento? 

 Laço com Ego Estado civil Ano de 
nascimento 

 

Pessoa 1 Ego   ano nasc. de ego  

Pessoa 2    entre 1950 E 1974 
Pessoa 3     
Pessoa 4     
Pessoa 5     

....     
 

 
Q87a. ENTREVISTADOR: Tratava-se de uma família nuclear (só casal ou pais com 

filhos)? 

SIM  �    NÃO  �  
 (Se SIM, passar à Q90) 
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Q88. Em relação a essas pessoas que viviam consigo, faziam vida em comum ou em 
separado (refeições, convívios)?  
 

1. Em comum  
2. Em separado  
3. Outra  
NS/NR  

 
Q89. Por que razão vivia com essas pessoas? 
_______________________________________________________________________ 

 
Q90. Agora gostaria que me dissesse onde nasceu o seu último marido (concelho, ou 

país no caso de ser no estrangeiro.  
________________________________________________________________________ 
 
Q90.1. a Q92.2. Gostava que me dissesse onde moravam... 
     (concelho ou país, no caso de ser no estrangeiro) 

 
  Concelho (ou País) 

Antes de viver com o seu  Ego  
último marido Cônj.  
Nos primeiros tempos do vosso  Ego  
casamento/união Cônj.  

 
Q93 Onde, ou em que situação, conheceu o seu último marido? 

17. No liceu ou faculdade  
18. No trabalho  
19. No local de férias  
20. Numa discoteca ou bar  
21. Num baile  
22. Numa festa entre amigos  
23. Numa festa de família  
24. Numa reunião de família  
25. Em casa de amigos  
26. Numa ida ao cinema, ao teatro, a um concerto, etc.  
27. No bairro ou aldeia onde viviam  
28. Numa associação recreativa, desportiva ou cultural  
29. Num clube reservado  
30. Num local público  

31. Sempre se conheceram  
32. Noutra situação ou local  
NS/NR  

 
 
Q94. E que idade é que a senhora tinha quando começou a namorar com ele? 
 

Idade_______ anos NS/NR  
 
Q95. A senhora e o seu último marido começaram a viver juntos sem casar? 
 

SIM  NÃO  NS/NR  
 
(Se Ego respondeu NÃO, passar à Q96.) 
 

Q95.1. E que idade é que tinha na altura? 
 

Idade_______ anos NS/NR  
 
Q96. A senhora e o seu último marido... 
 

1. Nunca casaram  
2. Casaram só pelo civil  
3. Casaram pela Igreja  
4. Casaram primeiro pelo civil e passado algum tempo 

pela Igreja 
 

NS/NR  
(Se Ego respondeu 1 e NS/NR, passar à Q97.) 
(Se Ego respondeu 2 ou 3, passar à Q96.1.) 
(Se Ego respondeu 4, passar à Q96.2e Q96.3.) 
 

 

  
Q96.1. Que idade tinha na altura? 
 

anos 

anos Q96.2. Que idade tinha quando casou pelo civil? 
Q96.3 E que idade tinha quando casou pelo religioso? anos 
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Q97. E o vosso casamento/união terminou (deixaram de viver juntos) porque.... 
 

1. Se separaram ou divorciaram  
2. O seu marido faleceu  

NS/NR  
 

Q97.1. Que idade a senhora  tinha na altura?___________________________ 
 

 
Q98. Qual era o seu grau de escolaridade quando começou a viver com o seu último marido? 
Q98.1. E o do seu último marido? 

 Ego Cônj 

1.Não sabia ler nem escrever   
2.Sabia ler e escrever   
3.Ensino básico primário ou equivalente(4ª classe)   
4.Ensino básico preparatório ou equivalente   
5.Ensino básico unificado ou equivalente   
6.Ensino secundário complementar ou equivalente   
7.Curso pós-secundário (curso médio, bacharelato, licenciatura incompleta)   
8.Curso superior (licenciatura completa)   
9.Formação pós-licenciatura (mestrado, doutoramento)   

 
 
Q99.1. Qual era a sua condição perante o trabalho quando começou a viver com o seu último 
marido? 

E a sua profissão principal? E a sua situação na profissão (principal)? E quantas horas 
trabalhava profissionalmente, por dia, contando com as horas extraordinárias? 
E qual era a condição perante o trabalho do seu último marido? E a profissão principal)? E 
a situação na profissão (principal)? E quantas horas trabalhava, o seu anterior marido, 
profissionalmente, por dia, contando com as horas extraordinárias? 

  Condição 
perante o 
trabalho 

Profissão Situação na 
profissão 

(principal) 

Horas de 
trabalho 

profissional 

Nos 1os tempos do vosso Ego     
casamento/ união Cônj.     

 
 
 
 
 
 
 
 

Grelhas 
Condição perante o Trabalho Situação na profissão 

1. Estudante 1. Assalariado por conta de outrem 
2. Exerce uma profissão 2. Isolado/trabalhador por conta própria 
3. Trabalhador e Estudante 3. Patrão 
4. Desempregada/o 4. Trabalhador familiar não remunerado 
5. Doméstica/o 5. Outra 
6. Doméstica/o com algum trabalho remunerado  
7. Reformada(o)/pensionista(o)  
8. A cumprir serviço militar obrigatório  
9. Incapacitada/o permanentemente para o trabalho  
10. Emprego temporário (biscates)  
11. Outra situação  
 

 

 

(O INQUÉRITO TERMINA AQUI PARA QUEM RESPONDEU 2 NA Q97) 
 

Q106(intro) Para terminar, gostaria que me falasse acerca do seu 
divórcio/separação do anterior casamento/união em que nasceram 
filhos. 

 
Q106. É divorciada ou apenas se separou? 

1. Divorciou-se  
2. Separou-se  
NS/NR  

(Se é apenas SEPARADA passar à Q108) 
 
Q107. O seu divórcio foi: 

1. Por mútuo consentimento  
2. Litigioso  
NS/NR  

 
Q108. Em termos de guarda das crianças, esta foi concedida: 

1. À mãe (guarda única)  
2. Ao pai (guarda única)  
3. A ambos (guarda conjunta)  
4. A outras pessoas (especifique)  
5. Outra situação (especifique)  
NS/NR  
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Q109. Mais ou menos com que frequência o 
seu ex-marido fica com os filhos (no dia-a-dia, 
sem contar com as férias)? 

MOSTRAR GRELHA 11 

  Q110. E durante as férias 
(incluindo todos os períodos 
de férias do ano), quanto 
tempo passa com eles? 

1. Metade da semana e um fim-de-semana de 15 
em 15 dias 

  1. Nunca  

2. Durante uma semana, semana sim semana não   2. Menos de uma semana  
3. Todos os fins-de-semana   3. 1 semana  
4. Um fim-de-semana de 15 em 15 dias   4. 2 semanas (15 dias)  
5. Um fim-de-semana e/ou alguns dias por mês   5. 3 a 4 semanas  
6. Um fim-de-semana e/ou alguns dias por ano   6. Mais de 4 semanas  
7. Nunca fica com os filhos, mas vê-os às vezes    7. Outra  
8. Nunca fica com os filhos, nem os vê   NS/NR  
9. Outra     
NS/NR     

 

Q111. Quanto à pensão de alimentos... 
1.  Recebe-a sempre  

2.  Recebeu no início e depois deixou de receber  

3.  Recebe às vezes  

4.  Quase nunca recebe  

5.  Nunca recebe, porque não ficou acordado  

6.  Nunca recebe, porque ele não envia  

NS/NR  
 

(SE RESPONDEU 2, 5 OU 6 PASSAR À Q113) 
 

Q112. A pensão de alimentos que recebe para os seus filhos é, para o seu orçamento 
familiar, uma quantia: 

1. Muito importante  
2. Importante  
3. Pouco importante  
NS/NR  

 

Q113. O relacionamento entre a senhora e o seu ex-marido tem sido: 
1.  De amizade  

2.  Um relacionamento formal (só por causa dos filhos)  

3.  Conflituoso  

4.  Não há relacionamento  

NS/NR  

 

Q114. E em relação aos filhos, considera que o pai tem sido: 
1. Um pai que se interessa bastante pelos filhos  
2. Um pai que se interessa pouco pelos filhos  
3. Um pai que não quer saber dos filhos  
NS/NR  
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ANEXO II – Quadro-síntese da operacionalização dos conceitos 

 

Quadro A.1 – Operacionalização dos conceitos-chave da fecundidade e das funções dos filhos (quadro-síntese) 

Conceitos Dimensões Componentes Indicadores 

Momento inicial Projecto inicial 
Projectos procriativos 

Momento actual Projecto actual 
Aspirações 

procriativas 
Ideal situado Momento inicial Ideal inicial 

Descendência modelo   Ideal abstracto 

Momento inicial Razões iniciais 
Representações 

procriativas Motivações (filho único) 
Momento actual Razões actuais 

Planeamento dos nascimentos  Planeamento de cada nascimento 

Idade no início da conjugalidade 

Idade no primeiro nascimento Etária 

Idade no último nascimento 

Intervalo entre o início da conjugalidade e o primeiro nascimento 

Intervalo entre o primeiro e o último nascimento 

Intervalo entre o primeiro e o segundo nascimento 

Calendário da fecundidade 

Intervalos 

Intervalo entre o segundo e o terceiro nascimento 

Práticas 

procriativas 

Descendência actual  Descendência actual 

Entre descendência modelo e ideal situado  Tensão entre ideal abstracto e ideal inicial 

Entre descendência modelo e descendência actual  Tensão entre ideal abstracto e descendência actual 
Tensões 

procriativas 
Entre ideal situado e descendência actual  Tensão entre ideal inicial e descendência actual 

(cont.) 
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(cont.) 

Conceitos Dimensões Componentes Indicadores 

 Função afectiva 

 Função afectiva extrema 

 Função afectiva alargada 
Afectiva 

 Função simbólica de coesão 

 Função de papel 

 Função de sociabilidade lúdica Expressiva 

 Função socializadora 

 Função identitária 

 Função de aquisição de autoridade 

 Função de mobilidade social 
Estatutária 

 Função de linhagem 

 Função produtiva 

 Função de solidariedade material 

Funções 

simbólicas 

Instrumental 

 Função de solidariedade emocional 

Participação nas tarefas 

Intensidade da participação 

Autonomia da participação 

Tipo de tarefas 

Participação na divisão do 

trabalho doméstico 

Norma situada de partilha das tarefas 

Ocupação actual 

Rendimentos 

Funções 

práticas 
Produtiva 

Participação na divisão do 

trabalho profissional 
Contribuição para as despesas 
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ANEXO III – Quadro-síntese de indicadores, perguntas e categorias de resposta 

 

Quadro A.2 – Indicadores, perguntas e categorias de resposta do Inquérito FPC (quadro-síntese) 

Indicadores de… Perguntas Categorias de resposta 

Aspirações procriativas   

Projecto inicial Q62. Antes de ter o seu primeiro filho:  

1- queria ter filhos, mas não sabia quantos; 2- queria ter filhos e 

sabia quantos; 3- não queria ter filhos; 4- não sabia se queria ter 

filhos; 5- NR 

Ideal inicial 
Q62.2. Quantos filhos [queria ter]?  

(apenas para quem respondeu 2 na Q62) 
aberta 

Projecto actual Q65. Pretende vir a ter mais filhos?  1- sim; 2- não; 3- NS 

Representações procriativas   

Ideal abstracto Q66. E para si qual é o número ideal de filhos numa família? aberta 

Razões iniciais 
Q63.2. Por que é que queria ter esse número de filhos? 

(apenas para quem respondeu 1 filho na Q62.2) 
aberta 

Razões actuais 
Q65.1. Porquê [não pretende ter mais filhos]? 

(para quem respondeu 2 na Q65) 
aberta 

Práticas procriativas   

Planeamento dos nascimentos 
Q64. Agora, relativamente a todos os filhos, gostaria que nos dissesse se eles 

foram ou não planeados: o 1º, o 2º, … 

1- planeado (procurou engravidar); 2- não planeado (aconteceu); 

3- NS/NR 

Descendência actual Q7.3. Quantos filhos a senhora teve (deu à luz) até hoje? aberta 

(cont.) 
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(cont.) 

Indicadores de… Perguntas Categorias de resposta 

Funções simbólicas   

Função afectiva Q67.1. São uma fonte de alegria na sua vida 1- sim; 2- não; 3- NS/NR 

F. afectiva extrema Q67.7. São o único amor que dura para toda a vida idem 

F. afectiva alargada Q67.10. São uma fonte de alegria para os familiares (avós, tios…) idem 

F. simbólica de coesão Q67.3. São o símbolo do amor entre os pais idem 

F. de papel Q67.5. Tratar deles no dia-a-dia é um prazer idem 

F. de sociabilidade lúdica Q67.13. São bons companheiros com quem gosta de se divertir idem 

F. socializadora Q67.12. Com eles pode aprender coisas novas idem 

F. identitária Q67.9. Ser mãe realiza-a plenamente como mulher idem 

F. de aquisição de autoridade Q67.14. São alguém que lhe tem respeito e que pode educar à sua maneira idem 

F. de mobilidade social 
Q67.6. Poderão realizar sonhos que a senhora não conseguiu realizar 

(estudos, profissão, nível de vida) 
idem 

F. de linhagem Q67.11. Darão continuidade à família (aos costumes, ao nome, ao património) idem 

F. produtiva Q67.2. São uma ajuda em casa e no trabalho idem 

F. de solidariedade material Q67.8. Poderá contar com eles em caso de doença e de necessidade económica idem 

F. de solidariedade emocional Q67.4. São uma companhia para toda a vida idem 

Funções práticas   

Participação nas tarefas 

Intensidade da participação 

Autonomia da participação 

Tipo de tarefas 

Q60. Actualmente, quem… Faz as compras sempre ou muitas vezes? Trata das 

refeições? Lava a loiça/põe em loiça na máquina? Trata da roupa? Trata da 

limpeza da casa? Faz pequenas reparações em casa? Trata das tarefas 

administrativas? Ajuda os filhos nos trabalhos escolares? Leva os filhos à 

escola? Leva os filhos ao médico? Está com os filhos na hora de deitar? 

1- Ego; 2- cônjuge; 3- filhos; 4- filhas; 5- pai; 6- mãe; 7- sogro; 8- 

sogra; 9- outro familiar do sexo masculino; 10- outro familiar do 

sexo feminino; 11- não familiar do sexo masculino; 12- não 

familiar do sexo feminino; 13- empregada residente; 14- 

empregada não residente; 15- não se aplica; 16- NS/NR 

(cont.) 
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(cont.) 
Indicadores de… Perguntas Categorias de resposta 

Norma situada de partilha das 

tarefas 

Q50. No que respeita à participação dos seus filhos (a partir de uma certa 

idade) nas tarefas domésticas, a senhora tem tentado… 

1- dividir com os seus filhos todas as tarefas domésticas; 2- fazer as 

tarefas domésticas com alguma ajuda dos filhos; 3- que eles sejam 

poupados às tarefas domésticas. 

Ocupação actual 

Q74intro. Gostaria agora que me falasse acerca desses filhos [co-residentes, 

com 6 e mais anos, incluindo enteados], começando pelo mais velho. 

Q74.2. O que faz actualmente: o 1º, o 2º, … ? 

1- só estuda; 2- trabalha; 3- ajuda na empresa familiar; 4- estuda e 

trabalha; 5- estuda e ajuda na empresa familiar; 6- desempregado 

ou à procura do 1º emprego; 7- não tem ocupação; 8- 

doméstico(a); 9- outra. 

Rendimentos Q74.3. Tem rendimentos próprios (salário, bolsa): o 1º, o 2º, … ? 1- sim; 2- não 

Contribuição para as despesas 
Q74.4. Contribui para as despesas da casa da senhora: o 1º, o 2º, … ? 

(apenas para quem respondeu 1 na Q74.3) 
1- sim; 2- não 

 



 

 419 

 
 

ANEXO IV – Condição perante o trabalho nos três momentos 
 
 

Quadro A.3 – Condição das inquiridas perante o trabalho nos três momentos (%) 

 

Condição perante o trabalho 
Início da 

conjugalidade 

Nascimento 

do 1º filho 
Actualmente 

Exerce profissão 67,8 62,6 69,9 

Doméstica com algum trabalho remunerado 1,6 1,4 2,3 

Trabalhadora-estudante 1,5 0,5 0,5 

Emprego temporário (biscates) 0,5 0,4 0,5 

Trabalha (subtotal) 71,4 64,9 73,2 

Doméstica 20,1 25,8 18,6 

Desempregada 4,5 6,6 6,0 

Estudante 3,0 1,5 0,2 

Reformada/pensionista 0,1 0,1 0,8 

Incapacitada permanente 0,4 0,2 0,6 

Não trabalha (subtotal) 28,1 34,2 26,2 

Outra situação 0,5 0,9 0,6 

Total 100 100 100 
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ANEXO V – Quadro-síntese de perfis 

 

Quadro A.4 – Contextos sociais, perfis de fecundidade, perfis de funções (quadro-síntese) 

 

Contextos Sociais Perfis de Fecundidade Perfis de Funções 

Sem escolaridade + Camponesas tradicional inovado tradicional inovado 

Assalariadas agrícolas tradicional inovado tradicional (inovado) atenuado 

Ensino primário tradicional (inovado) atenuado tradicional (inovado) atenuado 

Independentes e pequenas patroas tradicional (inovado) atenuado de transição 

Empregadas não qualificadas + Operárias industriais de transição menos domesticado tradicional (inovado) atenuado 

Ensino preparatório/básico de transição mais domesticado de transição 

Empregadas executantes moderno dirigido de transição 

Ensino secundário + Profissionais técnicas e de enquadramento intermédio moderno dirigido moderno com contribuição (doméstica) 

Curso médio + Licenciatura + Empresárias, dirigentes e Profissionais 

intelectuais e científicas 
moderno ambicioso moderno sem contribuição 

 

 


