INQUÉRITO PORTUGUÊS À FECUNDIDADE E FAMÍLIA
QUESTIONÁRIO PARA MULHERES

IFF: SECÇÃO 0 - CARACTERÍSTICAS DO AGREGADO DOMÉSTICO
001 Para começar, gostaria de lhe perguntar quantas pessoas vivem habitualmente nesta residência, contando consigo?
002 Se 001=1 passar à 005. Se 001>1 passar à 003.
003 Agora gostaria de obter informações acerca de cada membro do seu agregado, começando por si.
004 Grau de parentesco com a entrevistada

Entrevistada

11 - Avós

41 - Filho(a)

21 - Pais/Padrastos

42 - Cônjuge/Comp. do(a) Filho(a)

22 - Pais do Cônjuge/Companheiro

43 - Filho(a) Adoptivo(a)

31 - Cônjuge/Companheiro

44 - Filho do Cônjuge/Comp.

32 - Irmão/Irmã do Cônjuge/Comp.

51 - Neto(a)

33 - Irmão/Irmã

61 - Outros Parentes

PREENCHER EM COLUNA DE 004 A 009

(2)

(3)

(4)

(5)

34 - Cônjuge/Comp. do(a) Irmão/Irmã
71 - Outros não pertencentes à família
005 Sexo
Masculino

1

Feminino

2

006 Idade (em anos completos)
007 Verificar 006

(Se <15, passar à 011)

008 Estado civil

Solteira(o)

1

Casada(o)
Legalmente
De facto

2
3

Viúva(o)

4

Divorciada(o)

5

Separada(o)

009 Condição perante
o trabalho

010 Verificar 001

Legalmente

6

De facto

7

Empregada(o)

1

Desempregada(o)

2

Doméstica(o)

3

Estudante

4

Reformada(o)

5

Outra

6

(Se 001=1, passar à 012)

011 Repetir o questionário de 004 a 009 para os restantes membros da família. Quando terminar passar à nº 012.
012 Esta casa é arrendada
ou comprada?

Comprada (presentemente sem encargos)

1

Comprada (existência de encargos)

2

Arrendada

3

Subarrendada

4

Outras situações (cedida; porteiros; etc.)

5

013 Quantas divisões tem a casa?
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IFF: MÓDULO 0 - EDUCAÇÃO E PROFISSÃO
014 De seguida encontram-se algumas questões sobre as suas habilitações literárias e profissionais e as do seu cônjuge/companheiro.
(ATENÇÃO: quando chegar ao fim desta secção, voltar ao início e repetir todas as perguntas relativamente ao cônjuge/companheiro
da entrevistada. Caso não tenha cônjuge/companheiro, passar à secção seguinte.)
015 Qual é o nível de ensino mais elevado que completou?
Entrevistada
Nenhum

Cônjuge/Companheiro

1

Básico:
1º ciclo (1º a 4º ano de escolaridade)

2

2º ciclo (5º a 6º ano de esc., Preparatório)

3

3º ciclo (7º a 9º ano de esc.)

4

Secundário:
10º a 12º ano de escolaridade

5

Superior não universitário: médio / politécnico

6

Superior universitário

7

016 Com que idade deixou de estudar?

Idade

Idade

(Se "ainda estuda", assinalar 99)
017 Passemos agora à sua carreira profissional.
Verificar 009: Qual a condição perante o trabalho?

(Se 009=1 ou 5, passar à 019)

018 Alguma vez esteve empregada durante 3 ou mais meses consecutivos, independentemente de ser ou não remunerada?
Sim

1

Não

2

(Se 018=2 ou 7 a 9, passar à 027)

019 Com que idade começou a trabalhar, pela primeira vez?
Idade

Idade
(Se 009=3, 4 ou 6, passar à 026)
(Se 009=5, passar à 025)

020 Qual é/era a sua profissão?

(Considerar a profissão principal.)

(A codificar posteriormente.)
021 Que tipo de trabalho faz/fazia (actividade principal)?

Registe uma descrição precisa.

(No caso em que 009=2, assinalar resposta e passar à 027)

022 Qual é a sua situação
na profissão?

Patrão

1

Por conta própria

2

Por conta de outrém

3

Não-remunerado

4

Memb. de cooperativa

5

Outra situação

6
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023 Quantas horas trabalha habitualmente por semana?
< 10h/sem

0

10 - 24 h/sem.

1

25 - 34 h/sem.

2

35 - 44 h/sem.

3

45 e + h/sem

4

variável

5

024 Alguma vez parou de trabalhar?
Sim

1

Não

2

(Se 024=1, passar à 026)
(Se 024=2 ou 7 a 9, passar à 027)

025 Antes de se reformar alguma vez parou de trabalhar?
Sim

1

Não

2

(Se 025=2 ou 7 a 9, passar à 027)

026 Porque parou de trabalhar?
Casou

01

Ficou grávida/teve um filho

02

Intensificação dos trabalhos domésticos

03

Tornou-se difícil por causa dos filhos

04

Deixou de ser necessário, em termos financeiros

05

O/A conjuge/comp. não quis que continuasse a trabalhar

06

Ficou desempregada (o)

07

Incapacidade, problemas de saúde

08

Reforma antecipada

09

Outra

10

027 Qual é a sua religião? E a do seu cônjuge/companheiro?
(Pergunta de resposta facultativa)
Católica

1

Ortodoxa

2

Protestante

3

Outra cristã

4

Judaica

5

Muçulmana

6

Outra não cristã

7

Sem religião

8
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IFF: SECÇÃO 1 - QUESTÕES SOBRE OS PAIS
100 Agora gostaria de lhe colocar algumas questões sobre a "casa dos seus pais".
101 Contando consigo, quantos filhos nascidos vivos teve a sua mãe?
102 Qual é a sua data de nascimento?

Dia

Mês

Ano

103 Até aos 15 anos com quem
viveu a maior parte do tempo?

Ambos os pais

1

Um progenitor e o cônjuge deste

2

Só com o pai

3

Só com a mãe

4

Avós

5

Outros

6

104 Os seus pais alguma vez se

Sim

1

separaram ou divorciaram?

Não

2

Não sabe

7
(Se 104 = 2 ou 7, passar à 106)

105 Que idade tinha quando isso aconteceu?
106 Alguma vez deixou de viver na casa dos seus pais?
Sim

1

Não

2
(Se 106 = 2, passar à 108)

107 Em que data saiu pela primeira vez?
Mês

Ano

Idade
(Passar à 110)

108 Isto quer dizer que ainda
vive com os seus pais?

Sim

1

Não

2
(Se 108 = 1, passar à 110)

109 Em que data, e com que idade deixou de viver com os seus pais?

Mês

Ano

Idade
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IFF: MÓDULO 1 - HISTÓRIA MIGRATÓRIA
110 Quantas vezes mudou de residência, por períodos superiores a 3 meses,
antes dos 15 anos?
e a partir dos 15 anos (inclusivé)?
(Se 00, passar à 200)
111 Depois dos 15 anos, qual o motivo que a levou a mudar de casa pela primeira vez?
Estudos

1

Casamento / Coabitação

2

Nascimento do primeiro filho

3

Vontade de viver sózinha / sair da casa dos pais

4

Motivos profissionais

5

Compra de casa

6

Preferência por outro tipo de área residencial

7

Outros

8

112 Em que data mudou de residência?

Ano

Idade

(Se só mudou de casa uma vez, assinalar a resposta e passar à 200.)
113 A última vez que mudou de casa qual foi a razão que a levou a isso?
Casamento / Coabitação

1

Nascimento do primeiro filho

2

Nascimento de outro(s) filho(s)

3

Divórcio / Separação

4

Morte do cônjuge/companheiro

5

Motivos profissionais

6

Razões de estudo

7

Compra de casa

8

Preferência por outro tipo de área residencial

9

Maior proximidade da família (filhos, etc.)

10

Outros

11

114 Em que data mudou de residência pela última vez?

Ano

Idade
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IFF: SECÇÃO 2 - SITUAÇÃO MARITAL
200 As questões seguintes relacionam-se com a vida conjugal ou situações similares
201 Gostaria de lhe perguntar em primeiro lugar se alguma vez
foi casada (legalmente ou de facto)?
(Se 008 > 1, assinalar a resposta sem perguntar)
Sim

1

Não

2

(Se 201 = 2 ou 7 a 9, passar à 207)

202 Quantas vezes já foi casada?
203 Verificar a 008: estado civil actual
(Se 008 = 2 ou 3 passar à 205)
(Se 008 = 4, passar à 207)
204 Quais foram as razões que levaram à separação/divórcio?
(Assinalar até 3 respostas por ordem de importância (1,2,3))
a) A existência de vícios (alcool; droga; etc.)
b) Falta de amor
c) Conflitos de personalidade
d) Comportamentos agressivos
e) Infidelidade
f) Incapacidade de ter filhos
g) Condições de vida insatisfatórias
(Passar à 207)
205 O seu marido vive consigo
nesta residência?

Sim

1

Não temporáriamente

2

Não definitivamente

3

Ainda não

4
(Se 205 = 1, passar à 208)

206 Posso perguntar-lhe porquê?
Problemas conjugais

1

Separação forçada (por motivos profissionais ou outros)

2

Opção amigável

3

(Se 205=2 ou 4 passar à 208)
(Se 205=3 e 206=2, passar à 208)

207 Vive com alguém com quem tenha uma relação íntima e não esteja casada?
Sim

1

Não

2

(Se 201=2 e 207=2 passar à 213)

208 Agora gostaria de lhe fazer algumas perguntas acerca do seu primeiro ou único cônjuge/companheiro.
209 Em que data começou a viver com o seu cônjuge/companheiro, na mesma casa?
Mês
Ano
Idade
(Se 201=2 passar à 210)
209A Nessa altura estavam casados legalmente?
Sim

1

Não

2
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210 Que idade tinha o seu cônjuge/companheiro quando começaram a viver juntos?
Idade

211 Nessa altura ele já tinha filhos (incluindo adoptados)?
Sim

1

Não

2
(Se 211=2, passar à 300)

212 Quantos filhos é que ele já tinha?

(Registar o nº e passar à 300)

213 Para evitar colocar-lhe questões desnecessárias, vou ter de lhe perguntar
se alguma vez teve relações sexuais?
Sim

1

Não

2

(Se 213=2, passar à 602)
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IFF: SECÇÃO 3 - FILHOS
300 Agora gostaria de lhe falar acerca dos seus filhos, incluindo
adoptados e enteados que possa ter tido.
301 Já alguma vez teve filhos que tivessem nascido vivos?
Sim

1

Não

2
(Se 301=2, passar à 303)

302 Quantos filhos teve?

303 Alguma vez adoptou uma criança?
Sim

1

Não

2

(Se 303=2, passar à 305)

304 Quantas crianças adoptou?

305 Alguma vez teve algum enteado a viver consigo?
Sim

1

Não

2

(Se 305=2, passar à 307)

306 Quantos enteados teve?
307 SOMAR 302, 304, 306

Total

308 Apenas para nos certificarmos de que está tudo correcto: teve no total ____ crianças, certo?
309 Sim

1

Não

2

(Se 309=1, passar à 310.)
(Se 309=2, verificar e corrigir, se necessário, da 301 à 308.)

310 Verificar 307. Se total=0 passar à 405.
311 Agora gostaria de ter algumas informações sobre cada uma das crianças.
Número de colunas a entrar primeiro no quadro da maternidade = Total 302 (Em branco = 0)
Número de colunas a entrar a seguir no quadro da maternidade = Total 304 (Em branco = 0)
Número de colunas a entrar a seguir no quadro da maternidade = Total 306 (Em branco = 0)
PREENCHER EM COLUNAS DE 312 A 320
Registar em primeiro lugar os dados referentes aos filhos naturais, seguindo-se-lhes os adoptivos e finalmente os enteados.
As crianças do mesmo tipo devem ser registadas por ordem crescente da data de nascimento.
312 Em que data nasceu cada uma dessas crianças?
(Primeira, segunda, ...)

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Mês
Ano
Idade
313 Foi rapaz ou rapariga?
Rapaz
Rapariga

1
2
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314 Esta criança ainda vive consigo?
(Se 314 = 1, passar à 317)
Sim

1

Não

2

315 Qual a razão para já não viver consigo?
1 - O filho foi viver sózinho
2 - O filho casou
3 - O filho mudou-se com um dos pais
4 - O entrevistado mudou-se e
o filho ficou no mesmo sítio
5 - O filho morreu
6 - O filho foi dado para adopção
7 - Outras razões
316 Desde que data?

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Mês
Ano
Idade

317 Codificar sem perguntar.
Natural

1

Adoptado

2

Enteado

3
(Se 317 = 2 ou 3, passar à 320. Repetir para cada item.)

318 Antes deste nascimento teve algum aborto espontâneo ou provocado,
ou teve um feto-morto?
Sim
Não

1
2
(Se 318 = 2, passar à 321. Repetir para cada item.)

319 Quantas gravidezes destas teve, antes deste filho ter nascido?
(Entrar com o número e passar para a 321)

320 Em que data começou esta criança a viver consigo?
(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Mês
Ano
Idade
321 Repetir 312 - 320 para as outras crianças, quando terminar passar à 400.
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IFF: SECÇÃO 4 - OUTRAS GRAVIDEZES
400 Verificar 301: Algum filho nascido vivo?
(Se 301=2, passar à 405)

401 Depois do nascimento do seu último filho, teve algum aborto espontâneo ou provocado,
ou teve um feto-morto?
Sim

1

Não

2

(Se 401=2, passar à 403)

402 Quantas gravidezes destas teve, depois do nascimento do seu último filho?
403 Somar as respostas 319 e 402.
404 Verificar 403: Total de outras gravidezes.
(Se total > 0, passar à 407)
(Se total = 0, passar à 412)
405 Alguma vez teve um aborto espontâneo ou provocado,
ou teve um feto-morto?

Sim

1

Não

2
(Se 405 = 2, passar à 412)

406 Quantas gravidezes destas teve, ao todo?
407 Agora gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre cada uma dessas gravidezes.
(Número de colunas a preencher igual ao total de 403 ou 406)
408 Em que mês e ano esta gravidez (primeira, segunda, .....) terminou?
(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Mês
Ano
Idade
409 Quantos meses durou (cada uma delas)?

410 Terminou em aborto provocado, espontâneo, ou feto-morto?
Aborto provocado
Aborto espontâneo
Feto-morto

1
2
3

411 Repetir da 408 à 410 para cada uma das gravidezes seguintes. Caso não haja mais, passar para a 412.
412 Presentemente encontra-se grávida?
Sim

1

Não

2

413 Para quando está previsto o nascimento?

(Se 412=2, passar à 502)
Mês

Ano
(Marcar o ano sem perguntar.)

414 Quando ficou grávida, desejava ficar grávida, preferia
ter esperado para mais tarde ou não queria de todo?

Desejada

1

Desejada para mais tarde

2

Indesejada

3
(Assinalar a resposta e passar à 502)
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IFF: SECÇÃO 5 - REGULAÇÃO E DISTÚRBIOS DA FECUNDIDADE
(Não sabe = 97)
502 Que idade tinha quando teve pela primeira vez relações sexuais?
503 A primeira vez que teve relações sexuais, você e/ou o seu parceiro,
fizeram ou usaram algo para evitar uma possível gravidez?
Sim

1

Não

2
(Se 503=1, passar à 506)

504 Alguma vez você e/ou o seu parceiro, fizeram ou usaram
algo para evitar uma gravidez?

Sim

1

Não

2
(Se 504=2, passar à 507)

505 Que idade tinha quando pela primeira vez usou ou fez algo

Idade

(ou o seu parceiro) para evitar uma gravidez?
506 Que método ou combinação de métodos contraceptivos usaram?
Esterilização da própria

1

Diafragma, Espuma, Cones

6

Esterilização do parceiro

2

Preservativo masculino

7

Método A

Pílula

3

Abstinência periódica, Ciclos, períodos seguros

8

Método B, se combinado

Dispositivo Intra-Uterino

4

Coito Interrompido

9

Injecção

5

Qualquer outro método

10

507 Verificar 412 e 504: Está grávida? Alguma vez usou contraceptivos?
(Se: "Está grávida"(412=1) e "Já usou contraceptivos"(504=1 ou em branco), passar à 517)
(Se: "Está grávida"(412=1) e "Nunca usou contraceptivos"(504=2), passar à 607)
(Se: "Não está grávida"(412=2), passar à 508)
508 Fez alguma operação que dificulte ou
a impossibilite de ter (mais) filhos?

Sim

1

Não

2
(Se 508 = 2, passar à 511)

509 Em que data realizou essa operação?
Mês
510 Realizou a operação por razões contraceptivas
ou médicas?

Ano

Idade

Contraceptivas
Médicas

1
2

Ambas

3

511 Sabe se, caso quisesse, lhe era possível ter um filho?
Provavelmente podia

1

Provavelmente não podia

2

Não

3

Não sei

7
(Se 508=1 e 511=3, passar à 517)

512 Já tentou ter filhos sem êxito?

512a Desde há quanto tempo?

Sim

1

Não

2

Meses

(Se 512=2, passar à 517)
Anos

513 Já consultou o médico?
Só a entrevistada

1

Só o cônjuge/companheiro

2

Ambos

3

Nenhum

4

(Se 513=4, passar à 515)
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513a A que tipo de consulta foi?

Hospital público

1

Hospital privado

2

Médico de família

3

Especialista

4

514 Há quanto tempo foi a primeira consulta?

Meses

Anos

515 Sabe os motivos porque não podem ter filhos?

Sim

1

Não

2

(Se 515=2, passar à 517)

516 Indique qual o motivo:
Anomalias femininas:

Anomalias masculinas:

1. Deficiência da ovulação

5. Ausência de espermatozóide

2. Alteração nas trompas

6. Poucos espermatozóides

AF

3. Defeitos no útero

7. Espermatozóide com pouca mobilidade

AM

4. Dificuldades de penetração do espermatozóide no útero

8. Muitos espermatozóides anormais

9. Sem causa conhecida
517 Agora gostaria que me falasse acerca dos principais métodos ou combinação de métodos que você e/ou o seu cônjuge/companheiro
possam ter utilizado, durante pelo menos 3 meses consecutivos, com fins contraceptivos.
Alguma vez usaram algum método, ou combinação de métodos durante este tempo?
Sim

1

Não

2

(Se 517=2, passar à 601)

518 Quantos métodos ou combinações de métodos utilizaram?
(Dois métodos quando combinados contam como se fosse só um)
519 Pode indicar, por favor, que método(s) contraceptivo(s) já usaram, começando pelo primeiro?
Esterilização da própria

1

Diafragma, Espuma, Cones

6

Esterilização do parceiro

2

Preservativo masculino

7

Pílula

3

Abstinência periódica, Ciclos, períodos seguros

8

Dispositivo Intra-Uterino

4

Coito Interrompido

9

Injecção

5

Qualquer outro método

10

520 Método(s) usados:

(01)

(02)

(03)

Método A
Método B (se combinado)
521 Em relação a cada método diga, por favor, porque deixaram de o usar?
Método falhou

(Escolha uma só razão, a principal)

1

Quer um filho

2

Parceiro desaprova

3

Efeitos secundários

4

Razões de saúde (indicação médica)

5

Difícil de encontrar

6

Prefere outro método

7

Uso incómodo

8

Não tem relações sexuais

9

Medo

10

Razões religiosas

11

Custo elevado

12

Pouco seguro

13

Outro

14

(01)

(02)

(03)

522 Repetir 520 e 521 para os métodos seguintes. Quando terminar passar para a 523.
523 Verificar 520: esterilização do parceiro?

(Se 520<>2, passar à 525)

524 Em que data é que o cônjuge/comp. realizou a esterilização?

Mês

Ano

Idade do comp.
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525 Confirmar 412: está grávida presentemente?

(Se 412=1, passar à 607)

526 Verificar 511: Pode ter filhos?
(Se 511=1, passar à 601)

(Se 511=2 ou 7 e 512=2, passar à 601)

(Se 511=3, passar à 615)

(Se 511=2 ou 7 e 512=1, passar à 615)
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IFF: SECÇÃO 6 - OPINIÕES SOBRE TER FILHOS
601 Confirmar 301: Filhos, nascidos vivos?
(Se 301 = 1, passar à 605)
(Se 301 = 2, passar à 602)
602 Pensa vir a ter filhos?
Sim

1

Não

2

Não sabe

7

(Se 602=2, passar à 610)
(Se 602=7, passar à 611)

603 Quantos filhos gostaria de ter?
Número
("Não sabe" = 97)
604 Em que idade, no máximo, quer ter o seu primeiro filho?

Idade
(Registar a idade e passar para 612, "Não sabe" = 97)

605 Quer ter outro filho?
Sim

1

Não

2

Não sabe

7

(Se 605=2, passar à 610)
(Se 605=7, passar à 611)

606 Quantos filhos mais deseja ter?
Número
("Não sabe" = 97)
(Passar para a 609)
607 Para além da criança de que está à espera,
gostaria de vir a ter outro filho?

Sim

1

Não

2

Não sabe

7

(Se 607=2, passar à 610)
(Se 607=7, passar à 611)

608 Para além da criança de que está à espera,
quantos filhos mais deseja ter?

( "Não sabe" = 97)

609 Em que idade, o mais tardar, deseja ter o seu próximo filho?

Idade
(Registar a idade e passar para 612, "Não sabe" = 97)

610 Agora vou indicar uma série de motivos possíveis para não querer ter (mais) filhos.
Diga, por favor, se cada um deles é ou não importante para si, neste momento?
Importante

1

Não é importante

2

Não sabe

7

(A) Ter crianças implica grandes custos, sobretudo quando crescem
(B) Ter crianças implica maior dificuldade para a mulher conseguir emprego
(C) A gravidez, o parto e os cuidados infantis são difíceis para a mulher
(D) Ter crianças implica ter menos tempo para outras coisas importantes na vida
(E) Educar uma criança traz muitos problemas e complicações
(F) A casa não permite ter uma família maior
(G) Por problemas de saúde
(H) Idade inadequada
(I) Dificuldades em conciliar família e trabalho

Pág. 14

611 Se ficasse grávida, sem o desejar, o que faria?
Teria o bébé e ficaria com ele

1

Teria o bébé e entregava-o para adopção

2

Talvez fizesse um aborto

3

Faria um aborto

4

Não sabe

7

(Assinalar a resposta e passar à 613)

612 Vou indicar algumas razões possíveis para desejar um ou mais filhos.
Por favor, diga-me se cada uma delas é ou não importante para si no momento.
Importante
Não é importante
Não sabe

1
2
7

(A) Ter crianças diminui as hipóteses de solidão na velhice
(B) Ter crianças aumenta o sentido de responsabilidade e a maturidade
(C) É óptimo ver as crianças crescerem e desenvolverem-se
(D) Dá uma enorme satisfação ver a família crescer
(E) Ter crianças dá um sentimento de alegria especial
(F) Ter crianças fortalece a relação do casal
(G) Ter um filho único não é bom
(H) O desejo de ter um rapaz
(I) O desejo de ter uma rapariga
613 (Se não viver com cônjuge/comp. passar à 615)
Falámos do seu desejo de ter ou não mais crianças. O seu cônjuge/companheiro deseja o mesmo, mais, ou menos?
O mesmo

1

Mais

2

Menos

3

Não sabe

7

(Se 613=7, passar à 615)

614 Pode dizer-nos quantos filhos quer o seu cônjuge/companheiro?
("Não sabe" = 97)
615 Qual é, para si, o número ideal de crianças numa família?
("Não sabe" = 97)
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IFF: SECÇÃO 7 - OUTRAS OPINIÕES
700 Agora gostaria de saber a sua opinião sobre outros assuntos.
701 Indique, por favor, até que ponto concorda com cada uma das ideias expressas nas seguintes frases:
Concorda fortemente

1

Concorda

2

Nem concorda nem discorda

3

Discorda

4

Discorda fortemente

5

(A) Um casal devia ter pelo menos um filho
(B) Um indivíduo (mulher ou homem) devia ter pelo menos um filho
para se realizar
(C) Não acredito que alguém possa ser realmente feliz sem um filho

702 (Se não viver com cônjuge/comp. passar à 703)
Actualmente fala-se muito da mudança de papéis do homem e da mulher. Pode dizer-me, na sua família, quem é que:
Mais o homem

1

Mais a mulher

2

Ambos na mesma medida

3

(A) Se ocupa das tarefas domésticas
(B) Se ocupa dos cuidados com os filhos
(C) Contribui mais para as despesas da casa
(D) Dedica mais tempo ao trabalho profissional
(E) Dedica mais tempo à família
(F) Dispõe de mais tempo de lazer

703 As questões seguintes são sobre problemas de população e políticas regularmente discutidas na rádio, televisão e jornais.
Gostaria de saber a sua opinião pessoal sobre estes temas.
704 Nos nossos dias as mulheres têm menos crianças do que as gerações anteriores. Qual a importância das seguintes circunstâncias?
Muito importante
Relativamente importante
Não é importante

1
2
3

Não sabe

7

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)

A crise económica e o desemprego
O aumento do número de mulheres a trabalhar fora de casa
O maior número de divórcios
Insuficientes condições de apoio aos cuidados infantis
Os encargos financeiros de educar uma criança
O crescente desejo de independência e promoção pessoal
Condições habitacionais
Receio do futuro
A ideia de que uma família pequena é melhor para a criança
A crescente facilidade de acesso aos anti-concepcionais
Dificuldade em conciliar família e trabalho
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705 Existem diversas formas de uma mulher conciliar o trabalho com a família, ou optar por um deles.Qual seria a sua escolha ideal? Nesta lista
existem várias possibilidades. Indique qual seria a sua primeira e segunda preferências.
(Assinalar as escolhas por ordem de importância (1,2))
(A)

Emprego a tempo inteiro e sem filhos

(B)

Emprego a tempo inteiro e filhos

(C)

Emprego em part-time e sem filhos

(D)

Emprego em part-time e com filhos

(E)

Sem emprego quando existem crianças até à idade da escolaridade obrigatória

(F)

Trabalho em casa quando existem crianças

706 Neste grupo encontram-se várias medidas políticas que alguns governos europeus implementaram recentemente ou estão a preparar-se
para o fazer, de forma a tornar mais fácil para as pessoas cuidarem dos seus filhos.
Indique, por ordem decrescente, as três que considera mais importantes:
(Assinalar as escolhas por ordem de importância (1,2,3))
(A) Melhoria das condições de licença de maternidade e paternidade para trabalhadores
(B) Redução dos impostos sobre o rendimento para famílias com crianças a seu cargo
(C) Melhores condições de acesso a creches e jardins de infância
(D) Uma pensão para os pais que não se podem empregar porque querem cuidar dos filhos enquanto são pequenos
(E) Um aumento substancial dos abonos de família
(F) Criação de centros de actividades de tempos livres para crianças fora do horário escolar e durante as férias
(G) Atribuição de horários de trabalho flexiveis aos empregados que tenham crianças pequenas
(H) Maiores e melhores oportunidades de trabalho em part-time para as pessoas com crianças pequenas
(I) Redução substancial dos custos relacionados com a educação
(J) Redução dos custos com a habitação para pessoas com mais filhos
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