
  
 

 
Marktest – Dir.Estudos Sectoriais   1 25-09-2012 
 

Universo do estudo: O Universo deste estudo é constituído por indivíduos de ambos os sexos com idade igual ou 

superior a 18 anos, residentes em Portugal Continental.  

8 973 776 Indivíduos  Fonte: DGAI dados de 31 de Dezembro de 2011. 

 
Amostra:  A amostra deste estudo é constituída por um total de 805 inquiridos  

A amostra apresenta-se distribuída geograficamente da seguinte forma : 

 Gr.Lisboa    164 entrevistas 

Gr.Porto      86 entrevistas 

Litoral Norte   151 entrevistas 

Litoral Centro   131 entrevistas 

Interior Norte   182 entrevistas 

Sul       91 entrevistas 

                    
Quanto às variáveis sexo e idade, a amostra apresenta-se distribuída da seguinte forma: 

  Sexo: 

                          Masculino  381 entrevistas 

                          Feminino   424 entrevistas 

          

 Idade: 

                         18/34 anos    255 entrevistas 

                         35/54 anos   276 entrevistas 

                         Mais de 54 anos   274 entrevistas 

    

 
Metodologia da selecção da amostra 
 

A selecção dos lares contactados foi efectuada aleatoriamente, a partir da base de telefones residenciais disponíveis 

em Portugal Continental.  Esta base foi construída pela Marktest, a partir dos números de telefones residenciais 

disponíveis em Portugal Continental. 

 

Os telefones seleccionados foram extraídos aleatoriamente desta base, através de um software proprietário 

desenvolvido para o efeito, de forma proporcional ao número de entrevistas a realizar em cada Região 

Marktest/Distrito/Concelho. Os entrevistadores não tiveram qualquer participação na selecção dos números de 

telefone. Existe um condicionalismo que impõe que o número seleccionado não tenha sido utilizado neste mesmo 

estudo num período recente (12 meses). 

 

A selecção dos entrevistados, um em cada lar, foi efectuada através do método de quotas tendo em consideração as 

seguintes variáveis: sexo, idade e região do entrevistado.   
A amostra prevista era de 800 entrevistas e a amostra final do estudo é de 805 entrevistas. 
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Recolha da Informação 
A recolha da informação foi efectuada através do método da entrevista telefónica com recurso ao Sistema CATI 

(Computer Assisted Telephone Interview).  

Foi utilizado um questionário estruturado contendo perguntas fechadas e abertas. 

 
O processo de recolha de informação decorre da seguinte forma : 

1º - O entrevistador selecciona a Região Marktest e o Distrito/Concelho onde irá realizar a entrevista; 

 

2º - O computador automaticamente selecciona e apresenta um número de telefone no écran. Esse nº é digitado pelo 

entrevistador no aparelho telefónico. Feita a tentativa de contacto com o lar o entrevistador aguarda pelo resultado: 

- se não é estabelecido contacto com o lar regista-se o tipo de Comunicação Não Estabelecida e reinicia-se o 

processo de marcação de novo nº de telefone; 

- se é estabelecido o contacto telefónico, o entrevistador, após uma breve apresentação de si próprio e da empresa, 

confirma  : 

 se aquele nº de telefone corresponde a uma casa particular; em caso afirmativo prossegue, caso contrário 

este nº de telefone passa a estar indisponível porque é considerado como Fora de Universo; 

 se o seu interlocutor reside naquele lar e faz parte daquele agregado familiar; em caso afirmativo prossegue, 

caso contrário pede-se para falar com alguém que reside naquele agregado e dele faça parte , se tal não fôr 

possível é registada  um contacto com ausência ou seja o nº de telefone voltará a estar disponível mais 

tarde, para novo contacto (com alguém que faça parte desse agregado familiar) ; 

 se o seu interlocutor ou alguém daquele agregado trabalha ou tabalhou numa empresa de estudos de 

mercado, numa agência de publicidade ou em algum orgão de comunicação social: em caso afirmativo e 

porque esta pergunta constitui filtro para a continuação da entrevista, este nº de telefone passa a estar 

indisponível porque é considerado como Fora de Universo. 

 
3º - Após este primeiro processo de selecção, o entrevistador pode prosseguir com a entrevista, obdecendo às 

quotas pré-definidas para selecção do entrevistado e aqui surgem 4 situações possíveis: 

- no lar não reside ninguém com a quota de sexo e idade pretendida e o nº telefone é abandonado, registando-se um 

contacto Fora de Quotas; 

- no lar reside alguém com a quota de sexo e idade pretendida, mas que de momento não se encontra e o nº telefone 

é abandonado temporariamente ou registado uma nova hora para recontacto, registando-se um contacto de 

Ausência; 

- no lar reside alguém com a quota de sexo e idade pretendida, mas que de momento não quer conceder a entrevista 

e o nº telefone é abandonado definitivamente, registando-se um contacto de Recusa; 

- no lar reside alguém com a quota de sexo e idade pretendida, e que acede a colaborar respondendo à entrevista; 

concluída a entrevista este nº de telefone fica obviamente indisponível para realizar mais entrevistas neste estudo. 

Esta entrevista embora válida, poderá tornar-se não válida posteriormente, caso sejam detectadas incongruências ou 

ausência de dados no processo de validação que mais à frente detalharemos. 
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A recolha da informação foi realizada nos escritórios da Marktest em Lisboa. Trabalharam neste estudo um total de 

68 entrevistadores da Marktest, formados para a condução deste tipo de inquéritos telefónicos e que receberam um 

treino específico para a  realização deste estudo. 

 

Métodos de controlo (pessoal, telefónico, postal, outro) e percentagem de entrevistas 
controladas 
 
Todo o trabalho foi supervisionado in loco, nas nossas instalações, através do acompanhamento permanente da 

equipa de coordenadores de estudos telefónicos, tendo ainda sido efectuado supervisão telefónica a 10% do 

trabalho realizado, mediante a realização de um 2º contacto telefónico para os lares dos entrevistados.  

A supervisão telefónica realizada através de um 2º contacto telefónico, processa-se no próprio dia ou no dia seguinte 

ao de realização da entrevista e tem por objectivo aferir a qualidade e veracidade do desempenho dos 

entrevistadores, confirmando-se parte dos dados recolhidos. É conduzida a partir dos nossos escritórios, no 

departamento técnico, e por uma equipa de supervisores formados para o efeito. 

Qualquer erro ou incongruência que seja detectada na confrontação das respostas obtidas no momento da entrevista 

versus momento de supervisão, é motivo para a não validação da mesma, que passa ao estado de Anulada, sendo 

efectuada supervisão a todo o trabalho do entrevistador em causa. 

 

Datas de  recolha de informação 
A recolha da informação decorreu nos dias 17 a 20 de Setembro de 2012. 
 


