
Sem Cerimónia nem Papéis – Um estudo sobre as Uniões de facto em Portugal 
 
 

Ficha de Caracterização dos Entrevistados e Cônjuges 
Parte I 

 
Q1. Sexo          M                     F           Concelho de Residência / Distrito --------------- 

 
Q2. Situação conjugal actual        União de facto  casado/a após ------- de coabitação 
          
Q3. Duração da União ----------------------- 
  
Q4. Idade                                                                                                               
 

                             
 
 

Entrevistado/a Cônjuge 
No começo 

 
 
 

              

da coabitação Actualmente No começo   
da coabitação Actualmente

    

Q5. Estado Civil                                                              Entr. Cônj.
   1. Solteiro 
   2. Casado 
 
                                                                            3. Divorciado 

                                                                                                                                              
Qual ?   4.Outra Situação

 
 

Q6. O Sr./A Sra e o seu companheiro/a têm filhos? Pode-me dizer se o seu companheiro/a   

        tem filhos de uniões ou relações anteriores ? E o senhor / a senhora? 

                                                                                                                 
Filhos do casal                         Sim   Não   

Filhos de relações anteriores   Sim   Não       

Filhos dela                                                                                                                                                          

Filhos dele                                                          

 
 
Q6.1. Com quem vivem os filhos de uniões anteriores (dela ou dele)? 
 
 
Q7. Para além de vocês os dois (e dos filhos), vive mais alguém convosco? Gostaria que    
       me descrevesse todas as pessoas que vivem actualmente consigo (à excepção do  
       entrevistado e cônjuge). 
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Agregado Doméstico (quem são)              Quantos são –------------ 
Nome/sexo Laço c/ ele ou ela Idade Situação conjugal Escolaridade filhos 

     
     
     
     

 
Q8. Do ponto de vista da religião considera-se... E o seu/sua companheiro(a)?        
 

Entr.   Cônj. 
1. Sem religião 

          
  

2. Católica(o) praticante (ir à missa, 
 

   
   participar em actividades religiosas)    

 
 

3. Católica (o) não praticante   
4. De outra religião. Qual ?   

 
Q9. Gostaria que me dissesse qual o seu grau de escolaridade e o do seu companheiro(a)  
        quando começaram a viver juntos e actualmente  
 

 ENTREVISTADO CÔNJUGE 
INÍCIO ACTUAL/ INÍCIO ACTUAL/ 

1.Não sabia ler nem escrever     
2. Sabia ler e escrever     
3. Ensino básico primário     
4. Ensino básico preparatório     
5. Ensino básico unificado     
6.Ens. secundário complementar     
7. Curso médio, bacharelato     
8. Licenciatura incompleta     
9. Licenciatura completa     
10. Pós-graduação, mestrado,    
      doutoramento 

  

 
Q.10 Gostaria que me dissesse qual a sua profissão e a do seu companheiro(a) quando  
         começaram a viver juntos e actualmente  
 

 Entrevistado Cônjuge 
 
 

  
ACTUALMENTE

 
INÍCIO 

 
ACTUALMENTE INÍCIO 

Condição perante 
  o trabalho 

 
 

 
 

  

 
 

Profissão 
 
 

    

Situação na 
profissão 
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Grelhas 
 

Condição perante o trabalho Situação na profissão 
1.  Estudante 
2. Exerce uma profissão 
3. Trabalhador e Estudante  
4. Desempregado/a 
5. Emprego temporário (biscates) 
6. Doméstica/o 
7. Doméstica/o com algum trabalho remunerado 
8. A cumprir o serviço militar obrigatório 
9. Incapacitado/a permanentemente para o trabalho 
10. Reformado(a)/pensionista 

1. Assalariado por conta de outrem 
2. Isolado/trabalhador por conta própria 
3. Patrão (com menos de 5 pessoas ao serviço) 
4. Patrão (com 5 ou mais pessoas ao serviço) 
5. Trabalhador familiar não remunerado 
6. Outra situação 

11. Outra situação 
 
 
Q.11 Antes desta união, a senhora / o senhor já tinha alguma vez vivido com alguém  
         (Casada/o ou junto/a) ? E o seu companheiro/a?  
 
 
                                     Entr.      Cônjuge                                                Entr.      Cônjuge 
Não, é a primeira vez                     
 
Sim, já foi casada/o                              e/ou viveu em união de facto                
 
 
Q11.1 Gostaria que me dissesse quantas vezes é que já viveu em casal, incluindo esta  
             união actual. E o seu/sua companheiro/a ?   
 
 

           
Entr.   

            
Cônj   

   
 

Parte II (Questões fechadas integradas no guião de entrevista) 
 

V 
                 Relação do casal 

 
1. Assumir um compromisso de longa duração 
2. Repartir igualmente as tarefas domésticas 
3. Manter, sobretudo, uma relação de amor e paixão 
4. Manter uma relação de amigos e companheiros um do outro  
5. O homem e a mulher terem cada um diferentes deveres e responsabilidades  
6. Apoio/ suporte económico por parte do companheiro/a 
7. Atracção física e sexual 
8. Apoio afectivo 
9. Manifestações de ternura/afecto 
10. Comunicação entre o casal 
11. Fidelidade     
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A visão sobre o casamento  
 

• Gostaria que me dissesse quais são as frases (no máximo duas) que 
descrevem melhor os seus sentimentos e aquilo que pensa acerca do 
casamento: 

 
 

1. O casamento é uma cerimónia bonita que consagra um momento importante 
na vida de duas pessoas 

2. O casamento é uma prova de amor («provar ao outro que o ama 
verdadeiramente» e vice versa)  

3. O casamento é uma forma de consolidar a relação do casal  
4. O casamento é uma forma de tornar a relação mais segura  
5. O casamento em si não tem grande importância, é apenas uma formalidade 

prática   
6. O casamento não é obrigatório e pode ser realizado a qualquer momento 

quando os dois entenderem  
 
 

IDEAIS 
 
Comunicação a dois 

1. um casal deve contar tudo um ao outro   
2. há certas coisas (pensamentos, acontecimentos) que se deve guardar para si   

 
Decisões 

1. um casal deve tomar todas as decisões em conjunto  
2. há decisões que cada um deve tomar sem consultar o outro  

 
Tempo Juntos 

1. um casal deve passar todo o tempo possível em conjunto  
2. guardar também algum tempo para si separadamente  

 
 
Casal ideal 

• Vou-lhe apresentar a seguir dois tipos de casal-ideal e gostaria que me 
dissesse qual dos dois está mais próximo da sua forma de encarar a relação 
do casal:  

 
 
1. O casal partilha totalmente os vários aspectos da vida quotidiana: os 

sentimentos, as ideias, os tempos livres, as amizades, as decisões e os bens.  
 

2. O casal partilha um certo número de gostos e sentimentos mas cada um 
toma algumas decisões individualmente e cada um tem interesses, 
actividades de lazer e amizades em parte diferentes.  
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A ORGANIZAÇÃO DO DINHEIRO 
 

• Com qual destas frases está de acordo: 
1. Num casal o dinheiro que cada um ganha deve ser de cada um.  
2. O dinheiro que cada um ganha deve ser dos dois. 
3. O dinheiro que cada um ganha deve ser dos dois mas cada um deve poder 

fazer o que quiser com uma parcela do dinheiro que ganha sem precisar de 
consultar o outro. 

 
 
AS TAREFAS DOMÉSTICAS 

 
Quem ..................    sempre ou muitas vezes? Mulher Homem Outro 

Fazia  as compras em sua casa  
   - Fazia a lista das compras 

   

Tratava das refeições e decidia o quê    
Lavava a loiça / punha a loiça na máquina    
Lavava a roupa / entendia a roupa na corda    
Passava a ferro    
Arrumava a roupa depois de lavada e engomada    
Tratava da limpeza da casa (casa de banho, etc)    
Tratava da manutenção da arrumação e limpeza da casa  
(varrer, aspirar, arrumar objectos fora do lugar, brinquedos) 

   

Fazia pequenas reparações em casa / bricolage    
Tratava de pagar as contas, renda de casa, prestações... 
   - Pagava à empregada/mulher da limpeza 

   

Lavava e tratava da manutenção do(s) carro(s)    
Tratava de despejar o lixo    
 
 
 
 
 
 
 
Data:                                           Local:                                                    Nº da Entrevista : 
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