
I- SOBRE SI

As primeiras questões são sobre si e sobre alguns aspectos da sua vida.

2. Qual é a sua idade ?

3. Nasceu em Portugal?

Sim

Não

------->

------->

(Avance para a Questão nº 4)

Se respondeu NÃO Responda às questões 3.1 - 3.2

3.1. Em que país nasceu? A Preencher
pelos serviços

3.2. Que idade tinha quando veio para Portugal? anos

5. Em que país nasceu o seu pai?

A Preencher
pelos serviços

7. Qual é a idade do seu pai?
    (se não tem a certeza da idade correcta, escreva a idade que considera ser a mais aproximada)

6. Qual é a idade da sua mãe?
    (se não tem a certeza da idade correcta, escreva a idade que considera ser a mais aproximada)

4. Em que país nasceu a sua mãe?

A Preencher
pelos serviços

8. Qual é a língua que fala mais frequentemente com as pessoas com quem vive?

A Preencher
pelos serviços

Feminino

Masculino

1. Sexo :

Nasceu em Portugal

Nasceu noutro país. Qual?

Nasceu noutro país, mas não sei em qual

Não sei

anosTenho

Nasceu em Portugal

Nasceu noutro país. Qual?

Nasceu noutro país, mas não sei em qual

Não sei

A minha mãe tem anos

O meu pai tem anos

Português

A minha língua de origem, que é o

Outra língua, diferente do português e da minha língua de origem. Qual?
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Tudo seria muito mais aborrecido sem violência

Se alguém me atacar, bato-lhe

Uma pessoa tem de usar a força para ser respeitado

Um pouco de violência faz parte do divertimento

Nunca Uma vez Algumas vezes Frequentemente

9. Alguma vez o trataram mal por causa da sua religião, da língua que fala ou pela cor da sua pele?
pele?

10. Que nível de ensino frequenta?
pele?

------->

------->

3º Ciclo do Ensino Básico

Ensino Secundário

Curso de Educação e Formação (CEF)

Curso de Educação e Formação para Adultos e Formações Modulares

Acções de Curta Duração

Ensino Recorrente do Ensino Básico

Ensino Recorrente do Ensino Secundário

Outro. Qual?

------->

------->

------->

------->

------->

------->

7º Ano 8º Ano 9º Ano

10º Ano 11º Ano 12º Ano

Qual o último ano de escolaridade
concluído?

1º Ano

2º Ano

3º Ano

4º Ano

5º Ano

6º Ano

7º Ano

8º Ano

9º Ano

10º Ano

Dependo totalmente Dependo parcialmente Sou totalmente independente

11. Depende economicamente dos seus pais (ou de outros adultos que desempenham um papel semelhante)?
pele?

12. Tem filhos?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 13)

Se respondeu SIM Responda às questões 12.1 - 12.2

12.1. Quantos filhos tem?

12.2. Que idade tinha quando nasceu o seu primeiro filho? anos

Um Dois Três Quatro

13. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações sobre o comportamento
 violento de jovens? Por favor, responda a todas as questões

Discordo
totalmenteDiscordoConcordo

Concordo
totalmente

Não tem mal tirar ou roubar desde que ninguém saiba

Não tem mal tirar pequenas coisas de uma loja sem pagar porque as lojas têm
elevados lucros (ganham muito dinheiro)

Não tem mal tirar ou roubar alguém quando a pessoa é rica e pode substituir
o que lhe foi tirado

É muito normal que os rapazes queiram afirmar-se através de
lutas entre eles

Não tenho
a certezaDiscordoConcordo

14. Em que situação pensa que não tem mal tirar ou roubar algo?
pele?
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II- A SUA FAMÍLIA E AS PESSOAS COM QUEM VIVE

As questões seguintes são sobre as pessoas com quem vive e sobre a casa onde reside.

1. Quais são as pessoas que vivem consigo a maior parte do tempo? Escolha apenas uma resposta

2. Quais destas pessoas vivem consigo na casa onde reside a maior parte do tempo?
    Escolha todas as respostas que correspondem às pessoas que vivem consigo a maior parte do tempo

Madrasta ou companheira do meu pai

Padrasto ou companheiro da minha mãe

Irmãos/irmãs

Filhos do meu padastro /companheiro da minha mãe

Filhos da minha madrasta /companheira do meu pai

Os meus filhos

Os meus enteados

Amigos/ colegas

O meu/ minha namorado/a

Outras pessoas da minha família (avós, tios, sobrinhos)

--------------------------------------------------------------------> Quantos?

---------------------------------------------------------------> Quantos?

------------------------------------------------------------------> Quantos?

---------------------> Quantos?

---------------------> Quantos?

----------------------------------------------------------------------> Quantos?

1

---------> Quem?

2 3 4 5 6 7 8 +

3. Responda às questões que se seguem sobre a casa onde reside a maior parte do tempo.
    Por favor, responda a todas as questões

Quantas pessoas vivem consigo na casa onde reside a maior parte do tempo?
(não conte consigo.)

A casa onde reside a maior parte do tempo quantas casas de banho tem?

A casa onde reside a maior parte do tempo quantos quartos de dormir tem?

casas de banho

quartos

pessoas

Vivo sozinho

Vivo com os meus pais

Vivo com a minha mãe

Vivo com o meu pai

Vivo parte do tempo com a minha mãe e parte do tempo com o meu pai.

Vivo com uma família de acolhimento

Vivo numa instituição (lar, centro de acolhimento....)

Vivo com a minha esposa/companheira ou com o meu marido/ companheiro

Vivo com outras pessoas

--> Desde que idade vive sozinho? anos
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4. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações acerca da casa onde reside a maior
    parte do tempo? Por favor, responda a todas as questões

Discordo
totalmenteDiscordoConcordo

Concordo
totalmente

Gosto da casa onde vivo

Se pudesse mudava para outra casa na mesma zona

Gostava que a minha casa tivesse melhores condições

Na casa onde vivo pode-se estudar sossegado

Preferia que a minha casa fosse noutra zona

Sim Não

5. Na casa onde vive a maior parte do tempo, há um computador que pode utilizar?
pele?

Um leitor de CD ou aparelho Hi-Fi (aparelhagem de som)

Um aparelho de videojogos (playstation...)

Uma televisão

Um video

Um computador

Um computador com acesso à Internet

6. Tem no quarto onde dorme algum(ns) dos seguintes equipamentos?

9. Como é a relação que tem com a sua mãe (ou com o adulto do sexo feminino que vive consigo e que
    desempenha um papel semelhante)?

Em geral, dou-me muito bem

Em geral, dou-me bem

Em geral, não me dou muito bem

Em geral, dou-me mal

Não vivo com adultos do sexo feminino que desempenhem esse papel

10. Como é a relação que tem com o seu pai (ou com o adulto do sexo masculino que vive consigo e que
 desempenha um papel semelhante)?

Em geral, dou-me muito bem

Em geral, dou-me bem

Em geral, não me dou muito bem

Em geral, dou-me mal

Não vivo com adultos do sexo masculino que desempenhem esse papel

Sim Não, eu partilho o meu quarto com outra(s) pessoa(s)

7. Na casa onde vive a maior parte do tempo, tem um quarto só para si?
pele?

Sim Não

8. A sua família (ou as pessoas com quem vive a maior parte do tempo) têm carro?
pele?

As questões seguintes são sobre a sua família e as pessoas com quem vive e sobre a relação que tem com elas.

- Se não vive com os seus pais, mas vive com adultos que desempenham um papel semelhante, responda às questões
  que se seguem pensando nessas pessoas e na relação que tem com elas.

- Se não vive com os seus pais nem com adultos que desempenhem um papel semelhante, responda às questões que
  se seguem pensando no último ano em que viveu com eles.
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11. O seu pai (ou o adulto do sexo masculino que vive consigo e que desempenha esse papel) tem emprego ou
      trabalho pago?

12. Qual é actualmente a profissão do seu pai (ou do adulto do sexo masculino que vive consigo e que
 desempenha esse papel)? Se actualmente ele não trabalha, indique o que fazia no último emprego ou trabalho
 que teve.

Não vivo com o meu pai (nem com um adulto do sexo masculino que desempenhe esse papel)

Tem um emprego estável

Trabalha por conta própria de modo estável

Ás vezes tem emprego ou trabalho

Não trabalha ---------------------------> Porquê? Porque prefere não trabalhar

Porque tem uma doença crónica ou deficiência

Ele gostaria de trabalhar, mas não arranja emprego

Ele está reformado

Não sei

13. A sua mãe (ou o adulto do sexo feminino que vive consigo e que desempenha esse papel) tem emprego ou
 trabalho pago?

Não vivo com a minha mãe (nem com um adulto do sexo feminino que desempenhe esse papel)

Tem um emprego estável

Trabalha por conta própria de modo estável

Ás vezes tem emprego ou trabalho

Não trabalha ---------------------------> Porquê? Porque prefere não trabalhar

Porque tem uma doença crónica ou deficiência

Ela gostaria de trabalhar, mas não arranja emprego

Ela está reformada

Não sei

14. Qual é actualmente a profissão da sua mãe (ou do adulto do sexo feminino que vive consigo e que 
 desempenha esse papel)? Se actualmente ela não trabalha, indique o que fazia no último emprego ou trabalho
 que teve.

15. Quanto tempo por dia costuma ocupar em actividades com os seus pais (ou com os adultos com quem
 vive e que desempenham um papel semelhante), como conversar, ir às compras, passear, praticar
 desporto...)? Por favor, responda a todas as questões

... nos dias de semana (de segunda a sexta)

... ao fim-de semana (sábado e domingo)

Mais de
4 horas

Até
4 horas

Até
2 horas

Até
1 horaNenhum

A Preencher
pelos serviços

A Preencher
pelos serviços
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16. Com que frequência costuma sair com os seus pais (ou os adultos com quem vive e que desempenham um
 papel semelhante) para irem ao cinema, dar um passeio, visitar familiares, assistir a um acontecimento
 desportivo ou outra actividade desse tipo?

Mais do que uma vez por semana

Uma vez por semana

Uma vez por mês

Algumas vezes por ano

Uma vez por ano

Quase nunca

17. Quantas vezes por semana costuma jantar com os seus pais (ou com os adultos com quem vive e que
 desempenham um papel semelhante), ou pelo menos, com o seu pai ou com a sua mãe?

Nunca Uma vez Duas vezes Três vezes Quatro vezes Cinco vezes Seis vezes Todos os dias

18. Alguma vez passou a noite fora de casa sem que os seus pais (ou os adultos com quem vive
 e que desempenham um papel semelhante) soubessem onde estava?

Não, nunca Sim, uma ou algumas vezes Sim, muitas vezes Eu não saio à noite

19. Geralmente, os seus pais (ou os adultos com quem vive e que desempenham um papel semelhante) sabem
 com quem está quando sai?

Sempre Às vezes Raramente/Nunca Eu não saio

20. Em geral, quando sai à noite, os seus pais (ou os adultos com quem vive e que desempenham um papel
 semelhante) dizem-lhe a que horas deve chegar a casa?

Não, não dizem

Sim, dizem

Eu não saio à noite

------->

------->

(Avance para a Questão nº 21)

Se respondeu SIM Responda às questões 20.1 - 20.2

------->

20.2. Quando chega mais tarde, os seus pais apercebem-se disso?

Sempre Às vezes Raramente ou Nunca

20.1. Costuma cumprir a hora estabelecida?

Sempre Às vezes Raramente ou Nunca

21. Com que frequência costuma ter discussões com os seus pais (ou com os adultos com quem vive e que
 desempenham um papel semelhante) acerca dos seguintes assuntos? Por favor, responda a todas as questões

Nunca ou
quase nunca

Menos de 1 vez
por semana

Pelo menos 1
vez por semana

Quase todos
os dias

Discutimos sobre o que faço quando saio

Discutimos sobre a arrumação do meu quarto

Discutimos sobre o dinheiro que me dão ou sobre o que gasto

Discutimos sobre os estudos e os meus resultados escolares

Discutimos sobre as minhas roupas e a minha aparência

Discutimos sobre as horas a que chego a casa

Discutimos sobre os meus amigos

22. Geralmente, os seus pais (ou os adultos com quem vive e que desempenham um papel semelhante) sabem
 onde vai quando sai?

Sempre Às vezes Raramente/Nunca Eu não saio
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23. Os seus pais ou as pessoas com quem vive costumam dar-lhe dinheiro regularmente (mesada ou
 semanada…)?

Não

Sim, dão-me dinheiro quando preciso

Sim, dão-me uma quantia mais ou menos
fixa todos os dias, semanas, ou meses

------->

------->

(Avance para a Questão nº 24)

Se respondeu SIM Responda à questão 23.1

------->

23.1. Quanto dinheiro recebe, em média, por semana?

,

24. Em que situação pensa que não tem mal magoar ou lutar com alguém?
 Por favor, responda a todas as questões

Não tenho
a certezaDiscordoConcordo

Não tem mal lutar com alguém se ele insultou os meus amigos ou familiares

Não tem mal lutar com alguém se ele me bateu primeiro

Não tem mal lutar porque toda a gente da minha idade o faz

25. Os outros vêm-no como alguém que arranja problemas?

Sim, os meus amigos Sim, algumas pessoas da minha idade Sim, os meus pais Sim, outros adultos Não

26. Em que medida concorda ou discorda destas afirmações? Por favor, responda a todas as questões
Discordo

totalmenteDiscordoConcordo
Concordo
totalmente

Planear tira o prazer das coisas

Devemos viver o presente sem nos preocuparmos com o futuro

Eu arranjo problemas porque faço coisas sem pensar

Excitação e aventura são mais importantes para mim do que me
sentir seguro

Procurarei atingir os meus objectivos mesmo que possa causar
problemas aos outros

Perco a cabeça com muita facilidade

Por vezes infrinjo as regras porque faço coisas sem pensar

III- TEMPOS LIVRES

As questões seguintes são sobre o modo como passa os seus tempos livres e sobre
a sua opinião acerca de alguns comportamentos que às vezes as pessoas têm.

1. Com quem passa a maior parte do seu tempo livre? Escolha apenas uma resposta

Sozinho Com a minha família Com um a três amigos Com quatro ou mais amigos

Euros

Se o que eu faço desagrada às outras pessoas, isso é um
problema delas e não meu
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2. Nos dias de escola, quando não está na escola, quanto tempo gasta, em média, em cada uma destas
    actividades durante um dia? Por favor, responda a todas as questões

A praticar desporto

A sair com amigos

Na Internet, a frequentar chats ou a jogar no computador

A ver televisão ou videos

A ouvir música

A ler livros, banda desenhada, jornais ou revistas

A fazer os trabalhos da escola

A tocar um instrumento musical ou noutra actividade artística
(teatro, pintura...)

4 horas
ou +

3 horas2 horas1 hora½ horaNada

A realizar tarefas domésticas (limpar, cozinhar, cuidar dos irmãos...)

3. Como passa a maior parte dos seus tempos livres? Escolha apenas uma resposta

Fico em casa Fico em casa de amigos Saio com amigos Saio com familiares Saio sozinho

4. Quantas vezes por semana costuma sair à noite, sozinho ou com os seus amigos, para ir a uma festa
    ou discoteca, ir a casa de alguém ou apenas para “dar umas voltas” pela rua.

Raramente ou nunca saio à noite

Uma vez por semana

Duas vezes por semana

Três vezes por semana

Quatro vezes por semana

Cinco vezes por semana

Seis vezes por semana

Todos os dias

Não conhecem nenhum dos meus amigos Conhecem um ou alguns dos meus amigos Conhecem a maioria ou todos

5. Os seus pais (ou os adultos com quem vive e que desempenham o mesmo papel) conhecem os seus amigos?
    Escolha apenas uma resposta

6. Quando sai com os seus amigos, o que é que costumam fazer? Por favor, responda a todas as questões

Tocamos num grupo/banda musical

Bebemos muita cerveja e outras bebidas alcoólicas e/ou
consumimos drogas

Nunca
totalmente

Ás
vezes

Com
frequênciaSempre

totalmente

Provocamos distúrbios

Vamos ao cinema

Assistimos a espectáculos desportivos ao vivo (por exemplo, ir ao
futebol)

Destruimos ou danificamos coisas (edifícios, paragens de
autocarro/metro; contentores de lixo, carros...)

Vamos a concertos de música

Incomodamos ou assustamos outras pessoas

Praticamos desporto

Tiramos coisas das lojas sem pagar

Vamos a discotecas, a bares ou festas rave
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Algumas pessoas têm um grupo de amigos com quem passam uma parte do seu tempo, com quem realizam
actividades ou com quem simplesmente “saem para dar uma volta por aí” (por exemplo, andar pelo bairro onde

reside, pelas ruas, ver montras ou passear no centro comercial, num parque ou jardim público).

Não

Sim

7. Tem um grupo de amigos deste tipo?

(Avance para a secção seguinte do questionário (IV))

Menos de 12 anos De 12 a 15 anos De 16 a 18 anos De 19 a 25 anos Mais de 25 anos

8. Qual das opções descreve melhor as idades das pessoas do seu grupo? Escolha apenas uma resposta
pele?

São todos rapazes São todos raparigas É um grupo misto

9. Os elementos do grupo são todos rapazes ou são raparigas, ou é um grupo misto?
pele?

Não Sim

10. O seu grupo passa muito tempo junto em lugares públicos como jardim/parques, na rua, em centros
 comerciais ou na zona onde residem?

11. Chamaria ao grupo com quem costuma andar um “gang”?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a secção seguinte do questionário (IV))

Se respondeu SIM Responda às questões 11.1 - 11.2

11.1. Quantas pessoas pertencem a esse grupo?

11.2. O seu “gang” tem um nome?

pessoas

Não

Sim. Qual?
A Preencher

pelos serviços

IV- ALGUMAS SITUAÇÕES DIFÍCEIS ...

Seguem-se algumas questões acerca de situações que podem ter-lhe acontecido nos últimos 12 meses.

1. Nos últimos 12 meses, aconteceu-lhe algumas das seguintes situações na escola? Se no último ano
    não frequentou a escola passe à questão seguinte. Por favor, responda a todas as questões

Alguém foi desagradável consigo por causa da sua cor de pele? Não Sim,

Alguém tentou roubar ou roubou algo que lhe pertencia, através de ameaças ou à
força? Não Sim,

Alguém lhe roubou alguma coisa que tivesse deixado em algum local? Não Sim,

Alguém o magoou ou tentou magoá-lo com uma arma (navalha, bastão...)? Não Sim,

Alguém ameaçou bater-lhe ou magoá-lo? Não Sim,

Alguém pôs a circular (por telemóvel ou por computador) imagens ou fotografias
suas sem o seu consentimento? Não Sim,

Alguém o magoou batendo-lhe, dando-lhe pontapés ou atirando-lhe pedras? Não Sim,

Alguém fez troça de si, chamou-lhe nomes, ou espalhou boatos desagradáveis
sobre si? Não Sim,

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes
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2. Nos últimos 12 meses, aconteceu-lhe algumas das seguintes situações noutro local (diferente da
    escola)? Por favor, responda a todas as questões

Alguém foi desagradável consigo por causa da sua cor de pele? Não Sim,

Alguém o magoou batendo-lhe, dando-lhe pontapés ou atirando-lhe pedras? Não Sim,

Alguém o magoou ou tentou magoá-lo com uma arma (navalha, bastão...)? Não Sim,

Alguém tentou roubar ou roubou algo que lhe pertencia, através de ameaças ou à
força? Não Sim,

Alguém ameaçou magoá-lo? Não Sim,

Alguém lhe roubou uma coisa que deixou em algum local? Não Sim,

Alguém pôs a circular (por telemóvel ou por computador) imagens ou fotografias
suas sem o seu consentimento? Não Sim,

Alguém fez troça de si, chamou-lhe nomes, humilharam-no ou espalharam boatos
desagradáveis sobre si? Não Sim,

V- ESCOLA

Esta parte do questionário é sobre os estudos e sobre a escola que frequenta.
Se não frequenta a escola (ensino básico, secundário ou superior), responda às questões

que se seguem reportando-se ao último ano em que a frequentou.

1. Em geral, gosta de estudar? (Se já não frequenta a escola, esta questão refere-se ao último ano em que a
    frequentou)

Gosto muito Gosto Gosto pouco Não gosto nada

2. Como avalia os seus resultados escolares quando os compara com os dos seus colegas?

São melhores do que o da maioria dos meus colegas de turma

Sou um aluno médio

São pior do que a maioria dos meus colegas de turma

3. Reprovou alguma vez?

Não Sim, uma vez Sim, mais do que uma vez

4. Alguma vez foi suspenso da escola?

Não

Sim, uma vez

Sim, mais do que uma vez. Quantas?

5. Como se sente nas seguintes situações? Por favor, responda a todas as questões
Muito

SeguroSeguro
Pouco
Seguro

Nada
Seguro

Na sala de aula, sinto-me…

No recreio da escola, sinto-me…

No caminho até à escola, sinto-me…

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes

vezes
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Sempre / Quase todos os dias

Mais de metade do tempo

Menos de metade do tempo

Quase nunca

No último ano, nunca fui à escola

6. Nos últimos 12 meses, com que frequência foi às aulas?
pele?

8. Durante o último ano, com que frequência os seus pais ou adultos que desempenham um papel
    semelhante, fizeram as seguintes coisas? Por favor, responda a todas as questões

Raramente
ou NuncaÁs vezes

Com
frequênciaSempre

Encorajaram-me e apoiaram-me nos estudos

Foram às reuniões de pais na escola

Verificaram se tinha feito os trabalhos de casa

Foram demasiado exigentes comigo relativamente às notas
escolares

7. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações acerca da escola? Por favor, responda a
    todas as questões

Discordo
totalmenteDiscordoConcordo

Concordo
totalmente

É importante esforçarmo-nos nos estudos

A escola ensina-me coisas que me vão ajudar no futuro

A escola é uma perda de tempo

Se pudesse, desistia de estudar

A escola ajudar-me-á a arranjar um bom emprego

9. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações acerca da sua escola? Por favor, responda
    a todas as questões

Discordo
totalmenteDiscordoConcordo

Concordo
totalmente

Os professores reparam quando faço coisas bem feitas e
dizem-me
Na minha escola, há outras actividades para além das aulas
(desportos, música, teatro…)

Os professores tratam-me como alguém que causa problemas

Há muito consumo de álcool e drogas na minha escola

Na minha escola, há muita indisciplina nas salas de aula

Há muitas coisas partidas ou vandalizadas na minha escola

Há muitas brigas/lutas na minha escola

Há muitos roubos na minha escola

Se mudasse de escola sentiria pena
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Não

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, pelos meus pais ou adultos que desempenham o mesmo papel

Sim, por outra pessoa

10. Nos últimos 12 meses, alguma vez faltou às aulas, pelo menos durante um dia inteiro, sem uma razão
 séria que o justificasse?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 11)

Se respondeu SIM Responda às questões 10.1 - 10.5

10.1. Nos últimos 12 meses, quantas vezes aconteceu isso?

10.2. Da última vez, quanto tempo faltou?

vezes

Um dia Dois dias Três dias Quatro dias Cinco dias Mais de uma semana

10.3. Da última vez, fez isso sozinho ou acompanhado?

10.4. Da última vez, foi descoberto?

Sozinho Com outros

10.5. Da última vez, foi castigado?

Sim Não

. ,

11. Nos últimos 12 meses, para além de frequentar a escola, teve algum trabalho pago (não incluir estágio
 escolar)? Se actualmente não trabalha, responda em função do último trabalho que teve nos últimos 12 meses.

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Secção seguinte  do questionário (VI))

Se respondeu SIM Responda às questões 11.1 - 11.5

11.1. É um trabalho a tempo inteiro ou a tempo parcial (part-time)?

Tempo inteiro Tempo parcial (part-time)

11.2. Qual é o seu trabalho? A Preencher
pelos serviços

Antes das aulas

Durante o tempo de aulas

Depois das aulas

Aos fins-de-semana

Nas férias da escola

11.3. Quando é que trabalha?

11.4. Quantas vezes faltou às aulas por causa do seu trabalho?

Nunca 1 ou 2 vezes 3 a 5 vezes 6 a 10 vezes Mais de 10 vezes

11.5. Em média, quanto ganha por mês? Euros
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VI-  Coisas que por vezes os jovens fazem

Muitos jovens, por vezes, fazem coisas que não são permitidas. As questões que se seguem
referem-se a alguns desses comportamentos.

Lembre-se que o questionário é anónimo e que todas as suas respostas são confidenciais.

  1. Algum dos seus amigos fez alguma das seguintes coisas? Por favor, responda a todas as questões

Não seiNãoSim

Tirar dinheiro ou outra coisa que não lhe pertencia na escola

Tirar alguma coisa de uma loja sem pagar

Danificar ou destruir propositadamente alguma coisa que não lhe pertencia

Bater, pontapear ou dar um soco a alguém com intenção de magoar ou ferir

Vender drogas a si ou a outras pessoas

  2. Algum dos seus amigos fez alguma das seguintes coisas? Por favor, responda a todas as questões

Não seiNãoSim

Penetrar num edifício com a intenção de roubar alguma coisa

Roubar um(a) carro/mota ou conduzir um carro/ mota roubado(a)

Ameaçar com uma arma ou usar da força para conseguir dinheiro ou outra
coisa de alguém
Bater ou causar ferimentos noutra pessoa com uma arma ( pau, bastão,
navalha...)

Andar armado com uma faca/navalha ou com arma de fogo

Assaltar um carro para roubar alguma coisa do seu interior
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3. Alguma vez bebeu cerveja ou vinho?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 4)

Se respondeu SIM Responda às questões 3.1 - 3.4

3.1. Com que frequência costuma beber cerveja ou vinho?

Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Raramente

3.2. Já alguma vez ficou embriagado (bêbado) com estas bebidas (cerveja ou vinho)?

3.3. Da última vez que bebeu cerveja ou vinho, quantos copos bebeu? copos

3.4. Geralmente, onde é que costuma beber cerveja ou vinho?

Nunca bebo

Em minha casa

Em casa de amigos

Em bares, pubs

Em discotecas

Em festas

Em espaços públicos ao ar livre (na rua, jardins, parques)

Não Sim, Quantas ? vezes

4. Alguma vez bebeu bebidas fortes (vodka, whisky, aguardente, gin, rum, shots,...)

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 5)

Se respondeu SIM Responda às questões 4.1 - 4.5

4.1. Que idade tinha quando bebeu estas bebidas pela primeira vez? anos

4.2. Com que frequência costuma beber bebidas fortes?

Pelo menos uma vez por semana Pelo menos uma vez por mês Raramente

4.3. Já alguma vez ficou embriagado (bêbado) com estas bebidas?

4.4. Da última vez, quantos copos bebeu? copos

4.5. Geralmente, onde é que costuma beber bebidas fortes?

Nunca bebo

Em minha casa

Em casa de amigos

Em bares, pubs

Em discotecas

Em festas

Em espaços públicos ao ar livre (na rua, jardins, parques)

Não Sim, Quantas ? vezes

As questões que se seguem são sobre si e sobre comportamentos que possa ter tido.
Lembre-se que o questionário é anónimo e que todas as suas respostas são confidenciais.
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5. Alguma vez consumiu erva, marijuana ou haxixe?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 6)

Se respondeu SIM Responda às questões 5.1 - 5.5

5.1. Que idade tinha quando consumiu pela primeira vez? anos

5.2. Consumiu durante as últimas quatro semanas?

Não Sim, Quantas ? vezes

5.3. Da última vez, consumiu sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho(a) Com adulto(s) Só com outros jovens

5.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

5.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

6. Alguma vez consumiu ecstasy ou “speeds”?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 7)

Se respondeu SIM Responda às questões 6.1 - 6.5

6.1. Que idade tinha quando consumiu pela primeira vez? anos

6.2. Consumiu durante as últimas quatro semanas?

Não Sim, Quantas ? vezes

6.3. Da última vez, consumiu sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho(a) Com adulto(s) Só com outros jovens

6.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

6.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

7. Alguma vez consumiu drogas como LSD, heroína ou cocaína?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 8)

Se respondeu SIM Responda às questões 7.1 - 7.5

7.1. Que idade tinha quando consumiu pela primeira vez? anos

7.2. Consumiu durante as últimas quatro semanas?

Não Sim, Quantas ? vezes

7.3. Da última vez, consumiu sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho(a) Com adulto(s) Só com outros jovens

7.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

7.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

8. Alguma vez danificou ou destruiu, propositadamente, uma coisa que não lhe pertencia?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 9)

Se respondeu SIM Responda às questões 8.1 - 8.6

8.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez?

8.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

8.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

anos

8.4. Da última vez, o que é que danificou ou destruiu?

Paragem de autocarro/metro/comboio

Caixote/contentor do lixo

Candeeiro de iluminação pública

Mota/motorizada

Mobiliário escolar

Um carro

Janela(s)

Banco de autocarro/metro/comboio

Outra coisa. O quê?
A Preencher

pelos serviços

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

8.5. Da última vez, foi descoberto(a)?

8.6. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

9. Alguma vez tirou alguma coisa sem pagar num estabelecimento comercial (loja, supermercado)?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 10)

Se respondeu SIM Responda às questões 9.1 - 9.6

9.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

9.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

9.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

9.4. Qual era o preço da(s) coisa(s) que tirou?

9.5. Da última vez, foi descoberto(a)?

Euros. ,

9.6. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

10. Alguma vez recebeu, comprou ou vendeu alguma coisa que soubesse que tinha sido roubada?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 11)

Se respondeu SIM Responda às questões 10.1 - 10.5

10.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

10.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

10.3. Da última vez, o que é que recebeu, comprou ou vendeu?
A Preencher

pelos serviços

Não Sim, Quantas ? vezes

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

10.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

10.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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11. Alguma vez conduziu um carro, motociclo ou ciclomotor sem ter carta de condução (não inclua a
 situação de aula de condução)?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 12)

Se respondeu SIM Responda às questões 11.1 - 11.8

11.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

11.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

11.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

11.5. Da última vez, a quem pertencia o veículo?

Era meu Aos meus pais A outros familiares A amigos A desconhecidos

11.4. Da última vez, que tipo de veículo conduziu?

Ciclomotor Mota ou motorizada Carro

11.6. Da última vez, onde conduziu a maior parte do tempo?

Numa estrada/terreno particular Na rua/estrada pública

Não Sim, Quantas ? vezes

11.7. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

11.8. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

12. Alguma vez roubou uma peça ou acessório de um carro ou algo do seu interior?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 13)

Se respondeu SIM Responda às questões 12.1 - 12.5

12.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

12.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

12.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

12.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

12.5. Da última vez, foi castigado?

Não Sim

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

Não Sim, Quantas ? vezes
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14. Alguma vez roubou uma mota ou motorizada?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 15)

Se respondeu SIM Responda às questões 14.1 - 14.5

14.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

14.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

14.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

Não Sim, Quantas ? vezes

14.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

14.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

13. Alguma vez penetrou num edifício com o propósito de roubar alguma coisa?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 14)

Se respondeu SIM Responda às questões 13.1 - 13.5

13.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

13.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

13.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

Não Sim, Quantas ? vezes

13.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

13.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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15. Alguma vez roubou um carro?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 16)

Se respondeu SIM Responda às questões 15.1 - 15.5

15.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

15.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

15.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

Não Sim, Quantas ? vezes

15.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

15.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

16. Alguma vez feriu ou maltratou animais propositadamente?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 17)

Se respondeu SIM Responda às questões 16.1 - 16.7

16.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

16.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

16.3. Da última vez, que tipo de animal feriu ou maltratou?

A Preencher
pelos serviços

16.4. Da última vez, de quem era o animal?

Era meu Era de alguém que conheço Era um animal vadio/abandonado

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

16.5. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

16.6. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

16.7. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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17. Alguma vez vendeu drogas ou foi intermediário na venda de drogas?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 18)

Se respondeu SIM Responda às questões 17.1 - 17.5

17.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

17.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

17.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

Não Sim, Quantas ? vezes

17.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

18. Alguma vez andou armado, por exemplo com um pau/bastão, navalha ou outra arma?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 19)

Se respondeu SIM Responda às questões 18.1 - 18.5

18.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

18.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

18.3. Da última vez, que arma usou?

Pau, bastão ou taco

Faca ou navalha

Corrente ou outro objecto metálico

Spray

Arma de fogo

Outra

18.4. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

18.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim

17.5. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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19. Alguma vez participou numa luta de grupo na escola, num estádio de futebol, na rua ou num espaço
 público?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 20)

Se respondeu SIM Responda às questões 19.1 - 19.6

19.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

19.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

19.3. Da última vez, que tipo de luta foi?

Foi uma luta entre jovens Também havia adultos

19.4. Da última vez, onde aconteceu?

Na rua

Na escola

Nos transportes públicos

Numa loja

Num local de diversão (discoteca, cinema, estádio...)

Noutro lugar

19.6. Da última vez, foi castigado(a)? Não Sim

20. Alguma vez bateu, deu pontapés ou socos em alguém propositadamente?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 21)

Se respondeu SIM Responda às questões 20.1 - 20.7

20.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

20.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

20.3. Da última vez, quem era a pessoa em quem bateu?

Meu irmão /irmã

Outro familiar

Meu amigo/colega

Num professor

Outra pessoa minha conhecida

Em alguém desconhecido

20.4. Da última vez, onde foi?

Em minha casa

Na rua

Na escola

Nos transportes públicos

Numa loja, centro comercial

Num local de diversão (discoteca, concerto de música, estádio...)

Noutro lugar

Sim Não Não Sei

20.7. Da última vez, foi castigado(a)? Não Sim

20.5. Da última vez, a pessoa em quem bateu precisou de receber cuidados médicos?

20.6. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

19.5. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa
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21. Alguma vez ameaçou bater em alguém ou ameaçou alguém com uma arma para conseguir dinheiro
 ou outra coisa?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a Questão nº 22)

Se respondeu SIM Responda às questões 21.1 - 21.7

21.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

21.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

21.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

21.4. Da última vez, onde fez isso?

Na rua

Na escola

Nos transportes públicos

Numa loja

Num local de diversão (discoteca, cinema, estádio...)

Noutro lugar

21.5. Da última vez, que arma usou para ameaçar?

Não usei arma.

Pau, bastão ou taco

Canivete, faca ou navalha

Corrente ou outro objecto metálico

Spray

Arma de fogo

Outra

21.6. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

21.7. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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22. Alguma vez magoou ou feriu intencionalmente alguém com um pau, navalha ou outra arma?

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a questão nº 23)

Se respondeu SIM Responda às questões 22.1 - 22.7

22.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

22.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

22.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

22.4. Da última vez, onde fez isso?

Na rua

Na escola

Nos transportes públicos

Numa loja

Num local de diversão (discoteca, cinema, estádio...)

Noutro lugar

22.5. Da última vez, que arma usou?

Pau, bastão ou taco

Canivete, faca ou navalha

Corrente ou outro objecto metálico

Spray

Arma de fogo

Outra

22.6. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

22.7. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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23. Alguma vez tirou dinheiro ou outra coisa de valor superior a 5€ (euros) pertencente a outra pessoa,
sem que esta, no momento, desse conta? (não considere objectos ou produtos expostos para venda).

Não

Sim

------->

------->

(Avance para a secção seguinte do questionário (VII))

Se respondeu SIM Responda às questões 23.1 - 23.6

23.1. Que idade tinha quando fez isso pela primeira vez? anos

23.2. Fez isso nos últimos 12 meses?

Não Sim, Quantas ? vezes

23.3. Da última vez, fez isso sozinho(a) ou acompanhado(a)?

Sozinho Com outro(s) jovens Com adultos

23.4. Da última vez, onde fez isso?

Em casa

Na escola

Nos transportes públicos

Num local de diversão (discoteca, cinema, estádio...)

Noutro lugar

23.5. Da última vez, foi descoberto(a)?

Não

Sim, pelos meus pais

Sim, pela polícia

Sim, por um professor

Sim, por outra pessoa

23.6. Da última vez, foi castigado(a)?

Não Sim
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VII- A ZONA ONDE RESIDE

Esta secção do questionário é sobre a zona onde reside, ou seja, sobre o bairro ou a área onde vive.

1. Há quanto tempo vive na zona onde reside actualmente?

Há menos de 1 ano Entre 1 e três anos Há mais de 3 anos Sempre vivi nesta zona

2. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações acerca da zona onde reside?
    Por favor, responda a todas as questões

Discordo
totalmenteDiscordoConcordo

Concordo
totalmente

As pessoas que vivem aqui são de confiança

Os meus vizinhos reparam quando me porto mal e dizem-mo

Se tivesse de ir viver para outra zona sentiria pena

Há muito tráfico de droga

A zona onde vivo é geralmente vista como uma boa zona para se
viver

As pessoas que vivem aqui são muito unidas

Há muitas discussões violentas entre vizinhos

3. Se, na zona onde reside, estiverem jovens na rua a gritar ou a insultar as pessoas que passam,
    em que medida é provável…? Por favor, responda a todas as questões

Muito
ProvávelProvávelNão sei

Pouco
Provável

… serem abordados por um adulto que tenta
impedi-los?

Nada
Provável

… que alguém chame a polícia?

4. Em que medida concorda ou discorda das seguintes afirmações acerca da zona onde reside?
    Por favor, responda a todas as questões

Discordo
totalmenteDiscordoConcordo

Concordo
totalmente

Há edifícios e paragens de autocarro vandalizados na zona onde
vivo

Há espaços verdes (jardim, árvores) na zona onde vivo

Há muita criminalidade na zona onde vivo

Há muitos graffitis na zona onde vivo

Há muitos edifícios vazios e abandonados na zona onde vivo

Há desordeiros e gente que “arma confusão” na zona onde vivo

5. Como é que se sente quando caminha sozinho(a) na sua zona de residência?
    Por favor, responda a todas as questões

Muito
SeguroSeguroInseguro

Muito
Inseguro

... Durante a noite

... Durante o dia
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6. Se, na zona onde reside, estiverem jovens a escrever ou a pintar a parede de um edifício, em que
medida é provável… Por favor, responda a todas as questões

Muito
ProvávelProvávelNão sei

Pouco
Provável

… serem abordados por um adulto que tenta
impedi-los?

Nada
Provável

… que alguém chame a polícia?

VIII - POLÍCIA

As questões desta secção do questionário são sobre eventuais contactos que tenha tido com a polícia.

1. Quantos dos seus amigos já teve problemas com a polícia ?

Nenhum Alguns A maioria Não tenho a certeza

Nunca

Uma vez

Duas vezes

Três vezes

Quatro vezes

Cinco vezes

Entre 6 e 10 vezes

Mais de 10 vezes

2. Alguma vez teve problemas com a polícia por alguma coisa que tenha feito?

3. Alguma vez foi a tribunal por alguma coisa que tenha feito ou da qual tenha sido acusado?

Nunca Uma vez Duas vezes Três vezes Mais de 3 vezes

As questões que se seguem são sobre si e sobre a sua opinião acerca de algumas
situações ou de comportamentos que por vezes as pessoas têm.

4. Esta é uma lista de comportamentos que por vezes as pessoas têm. Qual é para si o grau de
    gravidade de cada uma destas acções? Por favor, responda a todas as questões

Muito
GraveGrave

Pouco
Grave

Nada
Grave

Entrar num carro para roubar algo do seu interior

Faltar às aulas sem motivo sério que o justifique

Danificar propositadamente algo que não lhe pertence

Tirar dinheiro ou algo que não lhe pertence em casa ou na escola

Tirar alguma coisa de uma loja sem pagar

5. Qual é para si o grau de gravidade de cada uma destas acções? Por favor, responda a todas as questões

Muito
GraveGrave

Pouco
Grave

Nada
Grave

Bater em alguém com a intenção de magoar ou ferir

Entrar numa casa ou edifício para roubar

Roubar um carro ou conduzir um carro roubado

Usar da força, ameaçar ou usar uma arma para obter dinheiro ou
outra coisa de alguém

Ser rude num espaço público de tal modo que as pessoas se
queixam ou de modo a arranjar problemas

Muito obrigado pelo seu esforço
e pelos seus contributos!
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