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2.2

Práticas de Leitura na atualidade
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Gráfi co 2.14
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Quadro 5.1

Inquiridos que frequentam bibliotecas, segundo o tipo de biblioteca (%) 
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INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

Pedimos o favor de responder com toda a verdade às perguntas que lhe vamos fazer, na 
certeza que tudo o que nos disser é confidencial. O inquérito é anónimo e as suas respostas 
serão utilizadas apenas para fins estatísticos. 

*** 
Entrevistador: Data:

*** 
Idade:  Género:  ☐ Masculino  ☐ Feminino  ☐ Outro 

Freguesia:

Habilitações Literárias: Estado Civil:

Profissão/ ocupação:

A. ANTECEDENTES DA PRÁTICA DE LEITURA 

A.1. Socialização primária para a leitura 

Q.1 - Sabe ler? 

Sim __----------------------------------------------------------------------------------
Não __---------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr __⇒ (passar para Q. 36) -------------------------------------------------------------------------------

Q.2 - Com que idade começou a aprender a ler? | |
  Ns/Nr __-------------------------------------------------------------------------------

ℹ (Se aprendeu a ler depois dos 14 anos ⇒ saltar para Q.6)

Q3 - Quando era criança… 

Muitas vezes Algumas vezes Raramente Nunca Ns/Nr

1. Via os seus pais ou familiares a ler

2. Os seus pais ou familiares 
costumavam ler para si

3. Os seus pais ou familiares 
costumavam dar-lhe livros 
ilustrados

4. Costumava trocar livros com 
outras crianças 
(da família / amigos / colegas)

 de 1 19
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Q.4 - Quando era criança, alguém o incentivou a ler? 

Sim ___--------------------------------------------------------------------------------------
Não ___--------------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr      ⇒ (passar para Q.7) ---------------------------------------------------------------------------------

ℹ (só para os que foram incentivados por alguém a ler) (Resposta múltipla)
Q.5 - QUEM O(A) INCENTIVOU A LER? 

Pai __----------------------------------------------------------------------------------------
Mãe __---------------------------------------------------------------------------------------
Outros familiares __------------------------------------------------------------------------
Professores __------------------------------------------------------------------------------
Amigos __-----------------------------------------------------------------------------------
Outra (s) pessoa (s) Quem? _______________________

ℹ (só para os que foram incentivados por alguém a ler) 
Q.6 - De que modo (s) o (a) incentivaram? 

Q.6.1 - Outros incentivos, Quais?_______________________

TODOS  

ℹ (para todos) (Resposta única)
Q.7 - Em casa dos seus pais ou familiares havia/há muitos, alguns, poucos ou nenhum livro?

Muitos __------------------------------------------------------------------------------------
Alguns __------------------------------------------------------------------------------------
Poucos __-----------------------------------------------------------------------------------
Nenhum __----------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr __-------------------------------------------------------------------------------------

Sim Não Ns/Nr

1. Lendo-lhe livros

2. Falando-lhe de livros e de leituras

3. Pedindo-lhe para ler em voz alta

4. Oferecendo-lhe livros

5. Levando-o(a) a bibliotecas

6. Levando-o(a) a livrarias
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A.2. Gosto pela leitura na infância 

Q.8 - Em criança gostava de ler, ou não?

Sim, gostava ___-----------------------------------------------------------------------------------------
Não, não gostava ___----------------------------------------------------------------------------------

ℹ (só para os que gostavam de ler)
Q.9 - Por que é que gostava de ler? 

Q.9_1 - Outras Razões, Quais?_______________________ 

ℹ (só para os que gostavam de ler)
Q.10 - Hoje em dia continua a gostar de ler ou deixou de gostar de ler? 

Continua a gostar ___ ⇒ Q.10_1 ----------------------------------------------------------------------
Deixou de gostar de ler ___ ⇒ Q.10_2 ---------------------------------------------------------------

Q.10_1 - E qual/quais a (s) razão (ões)? 

Sim Não Ns/Nr

1. Porque era um divertimento

2. Porque era incentivado(a) pela escola

3. Por curiosidade

4. Pela atração por certos tipos de histórias

5. Porque era incentivado(a) pela família

6. Porque gostava de aprender

Sim Não Ns/Nr

1. Porque é um divertimento

2. Porque é incentivado(a) pela escola/ trabalho

3. Por curiosidade

4. Pela atração por certos tipos de histórias

5. Porque é incentivado(a) pela família

6. Porque gosta de aprender

 de 3 19
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Q.10_2 - E qual/quais a (s) razão (ões)? 

ℹ (só para os que não gostavam de ler, Q.8 igual a Dígito 2)
Q.11 - E por que é que não gostava de ler?

ℹ (só para os que não gostavam de ler)
Q12 - Hoje em dia continua a não gostar de ler ou passou a gostar de ler? 

Continua a não gostar de ler ___ ⇒ Q.12_1 -----------------------------------------------
Passou a gostar de ler ___ ⇒ Q.12_2 ------------------------------------------------------

Q.12_1 - E qual/quais a (s) razão (ões)? 

Sim Não Ns/Nr

1. Porque gosta mais de outro tipo de lazer

2. Por falta de incentivo da escola/ trabalho

3. Por achar aborrecido

4. Por falta de incentivo familiar

5. Por ter começado a trabalhar

6. Porque tem dificuldade em compreender os livros

Sim Não Ns/Nr

1. Porque gostava mais de outro tipo de lazer

2. Por falta de incentivo da escola

3. Por achar aborrecido

4. Por falta de incentivo familiar

5. Por ter acesso reduzido a livros

6. Porque tem dificuldade em compreender os livros

Sim Não Ns/Nr

1. Porque gosta mais de outro tipo de lazer

2. Por falta de incentivo da escola/ trabalho

3. Por achar aborrecido

4. Por falta de incentivo familiar

5. Por ter começado a trabalhar

6. Porque tem dificuldade em compreender os livros

 de 4 19
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Q.12_2 - E qual/quais a (s) razão (ões)? 

B. PRÁTICA DE LEITURA DO INQUIRIDO NA ACTUALIDADE 

B.1. Suportes e frequência de leitura 

ℹ (Resposta única)
Q.13 - Com que frequência lê jornais?

Todos os dias __----------------------------------------------------------------------------
Pelo menos uma vez por semana __-----------------------------------------------------
Menos de 1 vez por semana __-----------------------------------------------------------
Raramente __-------------------------------------------------------------------------------
Nunca __ (Saltar para Q.15)------------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr __ (Saltar para Q.15)-------------------------------------------------------------------------------------

ℹ (só para os que leem jornais) (Resposta múltipla)  
Q.14 - Dos seguintes tipos de jornais, quais lê habitualmente? 

Generalistas/informação – diários ___----------------------------------------------------
Generalistas/informação – semanários ___----------------------------------------------
Económicos ___----------------------------------------------------------------------------
Desportivos ___-----------------------------------------------------------------------------
Culturais ___--------------------------------------------------------------------------------
Regionais/locais ___------------------------------------------------------------------------
Jornais de distribuição gratuita ___-------------------------------------------------------
Outro tipo de jornais.Qual/Quais? _______________________________________------

ℹ (Resposta única) 
Q.15 - Com que frequência lê revistas?

Todos os dias ___--------------------------------------------------------------------------
Pelo menos uma vez por semana ___----------------------------------------------------
Menos de 1 vez por semana ___----------------------------------------------------------
Raramente ___------------------------------------------------------------------------------
Nunca ___ (Saltar para Q.17)-----------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr ___ (Saltar para Q.17)------------------------------------------------------------------------------------

Sim Não Ns/Nr

1. Porque é um divertimento

2. Porque é incentivado(a) pela escola/ trabalho

3. Por curiosidade

4. Pela atração por certos tipos de histórias

5. Porque é incentivado(a) pela família

6. Porque gosta de aprender
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ℹ (só para os que leem revistas) (Resposta múltipla)
Q.16 - Dos seguintes tipos de revistas, quais lê habitualmente?

Banda desenhada ___---------------------------------------------------------------------
Científicas ou técnicas ___----------------------------------------------------------------
Cultura, arte, literatura, música, cinema ou fotografia ___-----------------------------
Desporto, automóveis ou motos ___-----------------------------------------------------
Eróticas ___--------------------------------------------------------------------------------
Femininas ___------------------------------------------------------------------------------
Masculinas ___-----------------------------------------------------------------------------
Informação geral ___----------------------------------------------------------------------
Moda/decoração/culinária ___------------------------------------------------------------
Natureza/animais/viagens ___------------------------------------------------------------
Vida social/ Televisão . ___----------------------------------------------------------------
Revistas incluídas nos jornais ___--------------------------------------------------------
Outro tipo de revistas.Qual/Quais? _______________________________________----

ℹ (Resposta única)
Q.17 - Com que frequência lê livros? 
Todos os dias ___--------------------------------------------------------------------------
Pelo menos uma vez por semana ___----------------------------------------------------
Menos de 1 vez por semana ___----------------------------------------------------------
Raramente ___------------------------------------------------------------------------------
Nunca ___ (Saltar para Q.23)-----------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr ___ (Saltar para Q.23)------------------------------------------------------------------------------------

ℹ (Resposta única)
Q.18 - De entre os seguintes géneros de livros da lista, qual o que lê mais frequentemente? 

Banda desenhada ___---------------------------------------------------------------------
Biografias ___-------------------------------------------------------------------------------
Enciclopédias/dicionários ___-------------------------------------------------------------
Ensaios políticos, filosóficos ou religiosos ___-------------------------------------------
Livros científicos e técnicos ___-----------------------------------------------------------
Livros de arte/fotografia ___---------------------------------------------------------------
Livros de culinária / decoração / jardinagem / bricolagem ___-------------------------
Livros de poesia ___------------------------------------------------------------------------
Livros de viagens / explorações / reportagens ___--------------------------------------
Livros escolares ___------------------------------------------------------------------------
Livros infantis/juvenis ___------------------------------------------------------------------
Policiais / espionagem ___-----------------------------------------------------------------
Ficção científica ___------------------------------------------------------------------------
Romances históricos ___------------------------------------------------------------------
Romances (ficção) ___---------------------------------------------------------------------
Autoajuda ___-------------------------------------------------------------------------------

 de 6 19

ENTREVISTADOR: 
Se Q.17 “Nunca lê livros” (Código 97) e Afirmou ler Jornais na Q.13 (Códigos 1 a 7 ou Outros) ou Lê 

Revistas na Q.15 (Códigos 1 a 19 ou Outros)
=> Saltar para Q.23

Se Q.17 “Nunca lê livros” (Código 97) e Afirmou não ler Jornais na Q.13 (Código 97) nem Revistas na Q.15 
(Código 97) 

 => Saltar para Q.24 
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ℹ (só para os que leem livros)
Q.19 - Costuma… 

ℹ (só para os que leem livros)
Q.20 - Quantos livros lê aproximadamente durante um ano, e por que razões? 

ℹ (só para os que leem livros) (Resposta única)
Q.21 - Há quanto tempo leu o último livro sem ser escolar ou profissional? 

Há menos de 1 mês ___-------------------------------------------------------------------
Há cerca de 1 mês ___---------------------------------------------------------------------
Há 2 ou 3 meses ___-----------------------------------------------------------------------
Há cerca de 6 meses ___------------------------------------------------------------------
Há cerca de 1 ano ___---------------------------------------------------------------------
Há mais de 1 ano ___----------------------------------------------------------------------
Só lê livros de estudo ou profissionais ___-----------------------------------------------

ℹ (só para os que leem livros) (Máximo 3 respostas) 

Q.22 -Qual o fator a que atribui mais importância na escolha ou seleção dos livros que lê, fora das 
necessidades escolares ou profissionais?  

Indicação de amigos, familiares ___------------------------------------------------------
Críticas lidas ___----------------------------------------------------------------------------
Programas literários na televisão ___-----------------------------------------------------
Consulta de catálogos ___-----------------------------------------------------------------
Publicidade ___-----------------------------------------------------------------------------
Gosto pessoal ___--------------------------------------------------------------------------
Indicação do livreiro/vendedor ___--------------------------------------------------------
Prémios atribuídos à obra ou ao autor ___-----------------------------------------------
Agrado pela capa, título ou índice ___----------------------------------------------------
Nome do autor ___-------------------------------------------------------------------------
Outro (s) factor (es), Qual/quais?_____________________________________________
Ns / Nr ___----------------------------------------------------------------------------------

Sim Não Ns/Nr

1. Ler livros de autores portugueses

2. Ler livros de autores estrangeiros traduzidos para 
a língua portuguesa

3. Ler livros de autores estrangeiros em língua 
estrangeira

1-3  
Livros

4-7  
Livros

8-12 
Livros

13 Livros 
ou mais Nenhum

1. Por razões profissionais

2. Por razões educativas/ académicas

3. Por lazer
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Q.23 - Em que suporte lê habitualmente? 

ℹ (só para os que não leem nem jornais, nem revistas, nem livros) 
Q.24 - Disse que sabe ler, mas que não tem por prática ler livros, jornais ou revistas. Porquê? 

B.2. Locais de Leitura 

Q.25 - Onde costuma ler habitualmente livros, jornais e revistas?  

Q.23_1 Jornais Q.23_2 Revistas Q.23_3 Livros

1. Digital

2. Impresso

Sim Não Ns/Nr

1. Falta de tempo

2. Atividade pouco atrativa

3. Falta de incentivo

4. Pouca acessibilidade

5. Prioridade a outras atividades

6. Porque tenho dificuldade em compreendê-los

Q.27_1 
Livros

Q.27_2 
Jornais

Q.27_3 
Revistas

1. Em casa

2. Nos transportes públicos

3. No local de emprego / trabalho

4. No café ou restaurante

5. Em bibliotecas, mediatecas ou arquivos

6. Em casa de amigos/colegas

7. Em casa de familiares

8. Na escola

9. Salas de Espera

10. Ar livre

Noutro local, Qual?

97. Não lê

99. Ns/Nr
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ℹ (Resposta múltipla) 
Q.26 - Das seguintes Bibliotecas, costuma frequentar alguma (s) delas?

Nacional ___--------------------------------------------------------------------------------
Municipal ___=> Faz Q.26_1 -------------------------------------------------------------------------------
Escolar ___=> Faz Q.26_2 ----------------------------------------------------------------------------------
Fundação Lapa do Lobo ___=> Faz Q.26_3 --------------------------------------------------------------
Universitária ___----------------------------------------------------------------------------
Da empresa ___-----------------------------------------------------------------------------
Associação/ Junta de Freguesia ___------------------------------------------------------
Não vai a bibliotecas ___=> Faz Q.27 -------------------------------------------------------------------

ℹ(restantes saltam para Q.28) 

ℹ (só para os que frequentam a Biblioteca Municipal)
Q.26_1 - Que tipo de secções procura nas bibliotecas municipais e com que frequência o faz?  

ℹ (para os que frequentam bibliotecas escolares)
Q.26_2 -Que tipo de secções procura nas bibliotecas escolares e com que frequência o faz? 

Muitas 
vezes

Algumas 
vezes

Poucas 
vezes Nunca Ns/Nr

1. Pesquisa bibliográfica

2. Sala de Leitura

3. Secção de periódicos (jornais e revistas)

4. Multimédia – Música e Filmes

5. Acesso à Internet

6. Secção Infantil /Juvenil

7. Serviço de empréstimo domiciliário

Muitas 
vezes

Algumas 
vezes

Poucas 
vezes Nunca Ns/Nr

1. Pesquisa bibliográfica

2. Sala de Leitura

3. Secção de periódicos (jornais e revistas)

4. Multimédia – Música e Filmes

5. Acesso à Internet

6. Secção Infantil /Juvenil

7. Serviço de empréstimo domiciliário
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ℹ (para os que frequentam a Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo)

Q.26_3 - Que tipo de secções procura na Biblioteca da Fundação Lapa do Lobo e com que frequência 
o faz?  

ℹ (para os que não vão a bibliotecas). (Resposta múltipla) 

Q.27 - Quais os principais motivos para não frequentar bibliotecas? 
Não conhece nenhuma ___----------------------------------------------------------------
Não há nenhuma por perto ___-----------------------------------------------------------
Falta de tempo ___-------------------------------------------------------------------------
Desinteresse ___----------------------------------------------------------------------------
Prioridade a outras atividades ___--------------------------------------------------------
Falta de iniciativas atraentes ___----------------------------------------------------------
Prefere comprar e ler os seus livros ___--------------------------------------------------
O horário da (s) biblioteca (s) não lhe é conveniente ___--------------------------------
Porque se sente pouco à vontade em bibliotecas ___----------------------------------
Não gosta de frequentar bibliotecas ___-------------------------------------------------
Outros motivos, Quais? ____________________________________________________

C. POSSE E COMPRA DE LIVROS 

C.1. Volume e género de livros que o inquirido possui/existem em casa 

Q.28 - Tem livros em casa? 

Sim ___--------------------------------------------------------------------------------------
Não ___⇒ Saltar para Q.32 -------------------------------------------------------------------------------------

ℹ (apenas para os que têm livros em casa) (Resposta única) 

Q.29 - Os livros que tem em casa são sobretudo livros de estudo ou profissionais, livros de lazer, ou 
tanto de uns como de outros? 

Sobretudo livros de estudo ou profissionais ___-----------------------------------------
Sobretudo livros de lazer ___--------------------------------------------------------------
Tanto de uns como de outros ___---------------------------------------------------------
Ns/Nr ___------------------------------------------------------------------------------------

Muitas 
vezes

Algumas 
vezes

Poucas 
vezes Nunca Ns/Nr

1. Pesquisa bibliográfica

2. Sala de Leitura

3. Secção de periódicos (jornais e revistas)

4. Multimédia – Música e Filmes

5. Acesso à Internet

6. Secção Infantil /Juvenil

7. Serviço de empréstimo domiciliário
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ℹ (apenas para os que têm livros em casa) (Resposta múltipla)  
Q.30 - De entre os seguintes géneros de livros da lista, quais os que tem em casa?

E quais os três géneros que possui em maior quantidade?
ℹ(máximo 3 respostas) 

ℹ (apenas para os que têm livros em casa) (Resposta única) 

Q.31 - Quantos livros existem aproximadamente na sua casa, sem contar com os livros escolares?
Até 20 livros ___----------------------------------------------------------------------------
De 21 a cerca de 50 livros ___-------------------------------------------------------------
De 51 a cerca de 100 livros ___-----------------------------------------------------------
De 101 a cerca de 500 livros ___----------------------------------------------------------
De 501 a cerca de 1000 livros ___--------------------------------------------------------
Mais de 1000 livros ___--------------------------------------------------------------------
Ns/Nr ___------------------------------------------------------------------------------------

Q.30_1 
... tem em casa

Q.30_2 
… possui em maior 

quantidade

Banda desenhada

Biografias

Enciclopédias/dicionários

Ensaios políticos, filosóficos ou religiosos

Livros científicos e técnicos

Livros de arte/fotografia

Livros de culinária / decoração / jardinagem / 
bricolagem

Livros de poesia

Livros de viagens / explorações / reportagens

Livros escolares

Livros infantis/ juvenis

Policiais/ espionagem

Ficção científica

Romances históricos

Romances (ficção)

Ns/Nr
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C.2. Frequência e locais de aquisição 

TODOS 

ℹ (Resposta única)

Q.32 - Nos últimos 12 meses, quantos livros comprou, aproximadamente, sem serem escolares ou 
profissionais?

1 a 5 ___-------------------------------------------------------------------------------------
6 a 10 ___-----------------------------------------------------------------------------------
11 a 15 ___----------------------------------------------------------------------------------
16 a 20 ___----------------------------------------------------------------------------------
21 a 30 ___----------------------------------------------------------------------------------
Mais de 30 ___------------------------------------------------------------------------------
Nenhum ___ Saltar para Q.36 --------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr ___ Saltar para Q.36 ------------------------------------------------------------------------------------

ℹ (para os que compraram livros no último ano)
Q.33 - Com que frequência compra livros sem serem escolares ou profissionais nos seguintes locais? 

ℹ (para os que compraram livros no último ano) (Resposta única) 

Q.34 - Com que frequência costuma comprar livros para oferecer?

Muitas vezes ___---------------------------------------------------------------------------
Algumas vezes ___-------------------------------------------------------------------------
Raramente ___------------------------------------------------------------------------------
Nunca ___-----------------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr ___------------------------------------------------------------------------------------

Muitas 
vezes

Algumas 
vezes

Poucas 
vezes Nunca Ns/Nr

1. Livrarias em centros comerciais

2. Outras livrarias

3. Quiosque/tabacaria

4. Super/hipermercado

5. Feiras do livro

6. Alfarrabista/livros em segunda mão

7. Através de algum clube do livro

8. Pela Internet/ Encomenda postal

Outro lugar, Qual? ____________________
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Q.35 - Com que frequência costuma utilizar os seguintes meios de acesso a livros, partes de livros, 
artigos, etc? 

D. PRÁTICAS CULTURAIS DO INQUIRIDO 

D.1. Diferentes atividades e sua frequência 

Q.36 - Indique com que frequência realiza atualmente cada uma das seguintes atividades. 

Muitas 
vezes

Algumas 
vezes

Poucas 
vezes Nunca Ns/Nr

1. Pede livros emprestados

2. Requisita livros em bibliotecas

3. Faz fotocópias

5. Faz download na Internet

Diariamente 
ou quase

Pelo 
menos 
1 vez 
por 

semana

Raramente Nunca Ns / 
Nr

1. Ver televisão

2. Ouvir rádio

3. Ouvir música gravada em suporte áudio

4. Ver filmes/ séries em vídeo ou DVD

5. Ler livros (excluindo escolares ou 
profissionais)

6. Ler jornais ou revistas

7. Jogar jogos eletrónicos (consolas, 
telemóvel, computador)

8. Jogar outros jogos (cartas, jogos 
tabuleiro, etc.)

9. Usar a Internet

10. Ouvir plataformas streaming  
(ex.: Spotify)

11. Ver plataformas digitais (ex.: Netflix)

12. Adquirir produtos culturais on-line
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Q.37 - Indique com que frequência realiza atualmente cada uma das seguintes atividades. 

Q.38 - Costuma praticar alguma das seguintes atividades? 

Atuar num grupo de teatro __-------------------------------------------------------------
Tocar um instrumento musical / cantar __------------------------------------------------
Fazer ballet/ dança __----------------------------------------------------------------------
Pintar/desenhar/esculpir __----------------------------------------------------------------
Escrever __----------------------------------------------------------------------------------
Fazer fotografia __--------------------------------------------------------------------------
Fazer vídeo/cinema __---------------------------------------------------------------------
Realizar uma atividade desportiva __-----------------------------------------------------
Participar/manter um blog/ site __--------------------------------------------------------
Manter um perfil em Redes Sociais __---------------------------------------------------
Outro__ Qual? _____________________________________________________________

Pelo menos 1 
vez por 

mês

Pelo 
menos 1 
vez por 

trimestre

De 6 em 6 
meses Raramente Nunca

1. Ir ao teatro

2. Ir a espetáculos de dança

3. Ver exposições

4. Ir a bibliotecas

5. Ir a museus

6. Visitar monumentos, sítios 
arqueológicos

7. Ir a concertos de música erudita/
clássica

8. Ir a concertos de música popular/
moderna

9. Ir ao cinema

10. Assistir a eventos desportivos

11. Ir a festas populares

12. Ir a Feiras Industriais/ culturais

13. Ir a discotecas e/ou bares

 de 14 19
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Q.39 - Ao longo de um dia normal, excluindo o período de férias e fim-de-semana, quanto tempo 
gasta aproximadamente a…  

Q.40 - Ao longo de um dia de férias ou fim-de-semana, quanto tempo gasta aproximadamente a…  

Q.41 - Indique uma atividade em que tenha participado recentemente na Biblioteca... 

Q.41_1 - Municipal ___________________________________________________________________
Q.41_2 - Escolar _____________________________________________________________________
Q.41_3 - Fundação Lapa do Lobo ______________________________________________________

Até 
½ hora 
por dia

Entre ½
e 1 

hora 
por 
dia

Entre 1 
e 2 

horas 
por dia

Entre 2 
e 4 

horas 
por dia

Mais de 
4 horas 
por dia

Nenhum 
tempo

Ns / 
Nr

1. Ler

2. Ouvir música

3. Ver televisão

4. Utilizar a Internet

5. Ouvir Plataformas streaming

6. Ver plataformas digitais

Até 
½ hora 
por dia

Entre ½
e 1 

hora 
por 
dia

Entre 1 
e 2 

horas 
por dia

Entre 2 
e 4 

horas 
por dia

Mais de 
4 horas 
por dia

Nenhum 
tempo

Ns / 
Nr

1. Ler

2. Ouvir música

3. Ver televisão

4. Utilizar a Internet

5. Ouvir Plataformas streaming

6. Ver plataformas digitais
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E. REPRESENTAÇÕES DO INQUIRIDO SOBRE A PRÁTICA DE LEITURA 

E.1. Evolução da prática em geral – fatores mobilizadores ou bloqueadores 

ℹ (Resposta única)

Q.42 - Na sua opinião, hoje lê-se mais, menos ou o mesmo do que há uma década atrás? 

Lê-se mais ___ ⇒ Segue para Q.43 -----------------------------------------------------------------------------
Lê-se menos ___ ⇒ Saltar para Q.44 ---------------------------------------------------------------------------
Lê-se o mesmo ___ ⇒ Saltar para Q.45 ------------------------------------------------------------------------
Ns/Nr ___ ⇒ Saltar para Q.45 ------------------------------------------------------------------------------------

ℹ (para os que consideram que se lê mais)

Q.43 -Por que acha que se lê mais?  

⇒ Saltar para Q. 45 

ℹ (para os que consideram que se lê menos)

Q.44 - Por que acha que se lê menos?  

Sim Não Ns/Nr

1. Apresentação dos livros mais atraente

2. Maior divulgação dos livros e dos autores nos media

3. Mais bibliotecas e mais apelativas

4. Maior utilização das novas tecnologias

5. Maior número de pessoas com boa formação escolar

6. Há mais estímulos para a leitura por parte da escola

7. Há mais estímulos para a leitura por parte da família

Sim Não Ns/Nr

1. Os livros são caros

2. Há mais distrações (televisão, vídeo, jogos, 
computador, etc.)

3. A vida escolar/profissional ocupa mais tempo

4. Maior presença do audiovisual

5. Falta de boa formação escolar

6. Não há estímulos para a leitura por parte da escola e 
outras entidades

7. Não há estímulos para a leitura por parte da família
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TODOS 

Q.45 - Ao longo da sua vida provavelmente tem vindo a ler umas vezes mais, outras vezes menos. A 
que circunstâncias associa o período em que leu mais e o período em que leu menos? 

Q.45_1. Circunstâncias em que leu mais  ______________________________________________________ 

Isso nunca lhe aconteceu ___----------------------------------------------------------
NS/NR ___----------------------------------------------------------------------------------

Q.45_2. Circunstâncias em que leu menos  ______________________________________________________ 

Isso nunca lhe aconteceu ___-----------------------------------------------------------
NS/NR ___---------------------------------------------------------------------------------

F. POSICIONAMENTO SOBRE AS PRÁTICAS DE LEITURA DE TERCEIROS 

F.1. Estímulo à leitura e a outras práticas culturais 

Q.46 - Para estimular as práticas de leitura de pessoas mais novas (filhos, irmãos, sobrinhos, 
amigos...), já tomou alguma (s) das seguintes iniciativas?  

Sim Não Ns/Nr

1. Ter hábitos de leitura

2. Iniciar o contacto com os livros através de ‘livros-
brinquedo’

3. Ler para eles antes de terem aprendido a fazê-lo

4. Levá-los a livrarias ou Feiras do Livro

5. Oferecer-lhes livros que acha adequados

6. Levá-los a bibliotecas da zona de residência

7. Aconselhá-los a que reservem tempo para ler

8. Conversar com eles sobre os livros que leem

9. Participar em programas de estímulo à leitura 
promovidos pela escola

10. Participar em programas de estímulo à leitura 
promovidos pela Biblioteca Municipal

11. Participar em programas de estímulo à leitura 
promovidos pela Fundação Lapa do Lobo
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G. POSICIONAMENTO SOBRE AS ACTIVIDADES DAS BIBLIOTECAS 

G.1. Importância atribuída às atividades de promoção da leitura 

Q.47 - Qual a sua opinião sobre o grau de importância das seguintes ações a promover pelas 
Bibliotecas no sentido de estimular a leitura? 

Muito 
importante Importante Pouco 

importante
Nada 

Importante
Ns/
Nr

1. Promover atividades lúdicas à 
volta de livros e autores

2. Dedicar mais tempo à promoção 
da literatura

3. Promover sites na Internet sobre 
a leitura em geral

4. Promover clubes de leitura

5. Promover concursos, jogos e 
prémios sobre a leitura

6. Realizar feiras de livros

7. Incentivar o intercâmbio de 
livros entre interessados

8. Realizar iniciativas conjuntas 
entre as bibliotecas da região

9. Aconselhar livros 
adequados às pessoas

10. Promover mais as atividades 
das bibliotecas

11. Associar a leitura a outras 
atividades culturais (teatro, conto, 
cinema, etc.)

12. Associar a leitura às TIC

13. Oferecer um ambiente atrativo

14. Dar apoio à realização de 
trabalhos e projetos a outras 
entidades (associações, etc...)

15. Oferecer condições para 
desenvolver projetos pessoais 
(edição de autor, etc...)

16. Outra atividade. 
Qual?____________________
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H. PRÁTICAS CULTURAIS DO INQUIRIDO DURANTE OS CONFINAMENTOS 

H.1. Diferentes atividades e sua frequência 

Q.48 - Durante o(s) confinamento(s), com que frequência, em relação ao período pré-pandémico, 
realizava cada uma das seguintes atividades? 

Fim do Questionário. Muito obrigado pela sua colaboração

Mais Menos Igual Ns / Nr

1. Ver televisão

2. Ouvir rádio

3. Ouvir música gravada em suporte áudio

4. Ver filmes/ séries em vídeo ou DVD

5. Ler livros (excluindo escolares ou 
profissionais)

6. Ler jornais ou revistas

7. Jogar jogos eletrónicos (consolas, 
telemóvel, computador)

8. Jogar outros jogos (cartas, jogos tabuleiro, 
etc.)

9. Usar a Internet

10. Ouvir plataformas streaming  
(ex.: Spotify)

11. Ver plataformas digitais (ex.: Netflix)

12. Adquirir produtos culturais on-line
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TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

No âmbito de uma parceria entre a Fundação Lapa do Lobo, os Agrupamentos de 
Escolas de Canas de Senhorim, Carregal do Sal e Nelas e os Municípios de Carregal do 
Sal e Nelas, com a cooperação do Plano Nacional de Leitura, estamos a desenvolver um 
estudo sobre os hábitos de leitura das populações dos concelhos de Nelas e Carregal do 
Sal. 

Para tal, solicito a sua participação no preenchimento de um inquérito por questionário, 
com uma duração total de aproximadamente 30 minutos. Não existem respostas certas 
nem erradas, o que interessa é o que pensa e sente realmente. As respostas devem ser 
referentes ao período antes do estado de pandemia causado pela Covid-19. É 
importante que leia ou ouça atentamente e responda a todas as questões.  

A participação neste estudo tem um carácter voluntário, pelo que pode negá- la ou 
decidir interromper o preenchimento do questionário, a qualquer momento, se assim o 
entender. Todos os dados recolhidos são anónimos e confidenciais.  

Se pretender algum esclarecimento sobre este estudo, por favor contacte a coordenação 
pelo e-mail: biblioteca@fundacaolapadolobo.pt  

 

Tendo tomado conhecimento sobre a informação acerca do estudo, declaro que tenho 
mais de 18 anos e que aceito participar nesta investigação.  

____/____/_____   □ Aceito participar □ Não aceito participar  

 

        Assinatura 

 

         ________________________________ 

 

Obrigada pela sua colaboração!  

54



55



56




