==========================================================
<RO3>: Existem quatro formulações diferentes para a questão <RO3>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 25% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
===============================================================

N<RO3a> Algumas pessoas consideram que o Governo deve assegurar que todas as pessoas
têm uma habitação adequada, enquanto outras consideram que cada pessoa deve assegurar
a sua própria habitação. Qual destas opções está mais próxima da sua opinião?
O Governo deve garantir uma habitação adequada 1
Cada pessoa deve garantir a sua própria habitação 2

N<RO3b> Algumas pessoas consideram que cada um deve assegurar a sua própria habitação,
enquanto outros consideram que o governo deve garantir que todas as pessoas têm uma
habitação adequada. Qual destas opções está mais próxima da sua opinião?
Cada pessoa deve garantir a sua própria habitação 1
O Governo deve garantir uma habitação adequada 2

N <RO3c> Qual destas opções está mais próxima da sua opinião: O Governo deve assegurar
que todas as pessoas têm uma habitação adequada, ou considera que cada pessoa deve
assegurar a sua própria habitação?
O Governo deve garantir uma habitação adequada 1
Cada pessoa deve garantir a sua própria habitação 2

N <RO3d> Qual destas opções está mais próxima da sua opinião: Considera que cada pessoa
deve assegurar a sua própria habitação, ou o Governo deve assegurar que todas as pessoas
têm uma habitação adequada?
Cada pessoa deve garantir a sua própria habitação 1
O Governo deve garantir uma habitação adequada 2

===============================================================
<AQ2>: Existem quatro formulações diferentes para a questão <AQ2>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 25% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
===============================================================

N <AQ2a> Acha que o governo deve ou não garantir que cada indivíduo tenha um emprego e
um bom nível de vida?
O governo deve garantir 1
O governo não deve garantir 2

N <AQ2b> Concorda ou discorda da seguinte afirmação: O Governo deve garantir que todas
as pessoas tenham um emprego e um bom nível de vida.
Concordo 1
Discordo 2

N <AQ2c> Concorda ou discorda da seguinte afirmação: O Governo não deve garantir que
todas as pessoas tenham um emprego e um bom nível de vida.
Concordo 1
Discordo 2

N <AQ2d> Pensa que o Governo não deve, ou deve, garantir que todas as pessoas tenham
um emprego e um bom nível de vida?
O Governo não deve garantir 1
O Governo deve garantir 2

===============================================================
<AQ4>: Existem duas formulações diferentes para a questão <AQ4>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 50% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
===============================================================

N<AQ4a> Concorda ou discorda da seguinte frase: Por vezes a política e a governação
parecem tão complicadas para uma pessoa como eu não consegue perceber o que se está a
passar.
Concordo 1
Discordo 2

N<AQ4b> Diria que, por vezes, a política e a governação parecem tão complicadas que uma
pessoa como você não consegue perceber o que se está a passar, ou que você consegue de
facto acompanhar o que se está a passar?
Por vezes é tão complicado que não se consegue perceber 1
Consegue‐se perceber sempre 2

===============================================================
<NO3>: Existem quatro formulações diferentes para a questão <NO3>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 25% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
===============================================================

N <NO3a> Pensa que algumas das pessoas no governo são corruptas, poucas são, que quase
nenhumas são corruptas, ou não tem uma opinião sobre isso?
Algumas 1
Poucas 2
Quase nenhuma 3
Sem opinião 4

N <NO3b> Pensa que algumas das pessoas no governo são corruptas, que poucas são, que
quase nenhumas são corruptas, ou não tem informação suficiente sobre o Governo para o
poder dizer?
Algumas 1
Poucas 2
Quase nenhuma 3
Não tenho informação suficiente 4

N <NO3c> Pensa que algumas das pessoas no governo são corruptas, que poucas são, que
quase nenhumas são corruptas, ou não sabe?
Algumas 1
Poucas 2
Quase nenhuma 3
Não sabe 4

N <NO3a> Pensa que algumas das pessoas no governo são corruptas, que poucas são, ou que
quase nenhumas são corruptas?

Algumas 1
Poucas 2
Quase nenhuma 3

===============================================================
<RO6>: Existem duas formulações diferentes para a questão <RO6>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 50% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
===============================================================
N <RO6a> Concorda ou discorda que a desigualdade continua a existir porque beneficia os
ricos e poderosos? Diria que…
Concorda totalmente 1
Concorda 2
Não concorda nem discorda 3
Discorda 4
Discorda totalmente 5

N <RO6a> Discorda ou concorda que a desigualdade continua a existir porque beneficia os
ricos e poderosos? Diria que…
Discorda totalmente 1
Discorda 2
Não concorda nem discorda 3
Concorda 4
Concorda totalmente 5

===============================================================
<QO11> e <QO12>: Existem duas formulações diferentes para as questões <QO11> e <QO12>.
Cada uma destas questões deve ser apenas realizada a 50% da amostra. Nenhum respondente
deve ser questionado mais do que uma vez sobre cada formulação. Deve utilizar‐se um
método aleatório para determinar a que formulação da questão cada respondente deverá
responder. Os respondentes a quem é pedido que respondam à questão <QO11a> devem
apenas ser questionados com a questão <QO12a>. Os respondentes a quem é pedido que
respondam à questão <QO12b> devem apenas ser questionados pela <QO11b>
===============================================================

N <QO11a> Acha que deveria ser possível a uma mulher grávida fazer um aborto legal se ela
for casada e não quiser mais filhos?
Sim 1
Não 2

N <QO12a> Acha que deveria ser possível a uma mulher grávida fazer um aborto legal se
existir uma forte possibilidade de o bebé ter deficiências graves?
Sim 1
Não 2

N <QO12B> Acha que deveria ser possível a uma mulher grávida fazer um aborto legal se
existir uma forte possibilidade de o bebé ter deficiências graves?
Sim 1
Não 2

N <QO11B> Acha que deveria ser possível a uma mulher grávida fazer um aborto legal se ela
for casada e não quiser mais filhos?
Sim 1
Não 2

===============================================================
<RO2>: Existem quatro formulações diferentes para a questão <RO2>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 25% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
==============================================================

<RO2a> Concorda ou discorda com esta ideia sobre a como os preços da gasolina e do
petróleo são decididos? Cada empresa define os seus próprios preços para fazer face à
competição.
Concordo 1
Discordo 2

<RO2b> Concorda ou discorda com esta ideia sobre a como os preços da gasolina e do
petróleo são decididos? As empresas petrolíferas reúnem‐se e definem os preços para os
seus produtos.
Concordo 1
Discordo 2

<RO2c> Qual destas afirmações está mais próxima da sua ideia sobre como os preços do
petróleo e da gasolina são decididos? Cada empresa define os seus próprios preços para
fazer face à competição, ou as empresas petrolíferas reúnem‐se e definem os preços para os
seus produtos.
Cada empresa define os seus próprios preços 1
As empresas petrolíferas reúnem‐se 2

<RO2d> Qual destas afirmações está mais próxima da sua ideia sobre como os preços do
petróleo e da gasolina são decididos? As empresas petrolíferas reúnem‐se e definem os
preços para os seus produtos, ou cada empresa define os seus próprios preços para fazer
face à competição.
As empresas petrolíferas reúnem‐se 1
Cada empresa define os seus próprios preços 2

===============================================================
<QB1>: Existem quatro formulações diferentes para a questão <QB1>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 25% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
==============================================================

<QB1a> Se existir uma grave falta de combustível neste Inverno, acha que deve haver uma
lei que exija às pessoas que baixem o aquecimento nas suas casas, ou opõe‐se a esta lei?
Deve haver uma lei 1
Oponho‐me a tal lei 2

<QB1b> Se existir uma grave falta de combustível neste Inverno, acha que deve haver uma
lei que exija às pessoas que baixem o aquecimento nas suas casas?
Sim, deve haver uma lei 1
Não, não deve haver uma lei 2

<QB1c> Se existir uma grave falta de combustível neste Inverno, acha que deve haver uma
lei que exija às pessoas que baixem o aquecimento nas suas casas, ou opõe‐se a esta lei
porque seria demasiado difícil de ser aplicada?
Deve haver uma lei 1
Oponho‐me a tal lei 2

<QB1d> Se existir uma grave falta de combustível neste Inverno, opõe‐se a que haja uma lei
que exija às pessoas que baixem o aquecimento nas suas casas, ou pensa que tal lei deveria
existir?
Oponho‐me a tal lei 1
Deve haver uma lei 2

===============================================================
<RO4>: Existem duas formulações diferentes para a questão <RO4>. Cada uma das
formulações deve ser realizada a 50% da amostra. Nenhum respondente deve ser questionado
mais do que uma vez sobre esta questão. Deve utilizar‐se um método aleatório para
determinar a que formulação da questão cada respondente deverá responder.
===============================================================

<RO4a> Tanto quanto é do seu conhecimento, diria que nos últimos três anos as
temperaturas médias a nível mundial foram mais altas do que anteriormente, mais baixas ou
mais ou menos as mesmas?
Mais altas 1
Mais baixas 2
Mais ou menos as mesmas 3

<RO4b> Tanto quanto é do seu conhecimento, diria que nos últimos três anos as
temperaturas médias a nível mundial foram mais baixas do que anteriormente, mais altas ou
mais ou menos as mesmas?

Mais baixas 1
Mais altas 2
Mais ou menos as mesmas 3

