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Manifestação de Interesse - Prestação de Serviços em projeto de investigação financiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian 

 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS  - 
Prestação de serviços de apoio ao Projeto de Investigação  

Práticas Culturais dos Portugueses 
 
1. O presente Caderno de Encargos dá suporte a um contrato de prestação de serviços com 
um(a) Colaborador(a), especialista em análise de dados estatísticos, para dar apoio a um 
Projeto de Investigação sobre Práticas Culturais dos Portugueses, em curso no ICS-ULisboa. 
 
2. O(a) Colaborador(a) exercerá as tarefas que a cada momento lhe forem solicitadas pelo 
coordenador responsável do Projeto, designadamente as que são listadas no Caderno de 
Encargos. 
 
3. A referida lista de tarefas e  respetiva calendarização, é a seguinte:  
 
 
TAREFAS (Bloco 1): FEVEREIRO A JULHO DE 2020:   

* Constituição de uma pasta de ficheiros contendo informação de Inquéritos recentes sobre 
Práticas Culturais, de âmbito nacional e internacional. Para cada Inquérito deve ser elaborada 
uma ficha-resumo, com edição separada do questionário. A seleção dos Inquéritos é realizada 
por toda a equipa do Estudo, incluindo o(a) Colaborador(a). Lista-se abaixo a primeira leva de 
Inquéritos a inserir. 
 
Bélgica francófona: http://www.opc.cfwb.be/index.php?id=14370 
Espanha:  www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/cultura/mc/culturabase/encuesta-

de-habitos/metodologia-habitos.html 
EUA:  https://www.arts.gov/sites/default/files/sppa-questionnaire-2012.pdf 
França: http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08questionnaire.pdf 
Itália:  https://www.istat.it/it/files//2011/01/20065.zip 
Malta: https://www.artscouncilmalta.org/pages/guidance-advice/resources/cultural-participation-survey-

2016/ 
Reino Unido: https://www.gov.uk/government/collections/questionnaires-from-taking-part 
UE: ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf   

 
 

* Apoio na edição do questionário de um Inquérito às Práticas Culturais dos Portugueses. 
 
* Proposta de modelos de gráficos e quadros para representação dos dados do Inquérito, com 
indicação e justificação das melhores opções.  
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* Construção de uma base de dados de um pequeno Inquérito realizado em 1984 e seu 
depósito no Arquivo Português de Informação Social. 
 
* Participação, em coautoria, na elaboração e redação dos conteúdos de duas áreas temáticas 
do Inquérito: a) aspetos metodológicos relacionados com a constituição da amostra e o 
trabalho de campo; b) sociografia da população inquirida. 
 
* Outras tarefas solicitadas pelo coordenador responsável do Estudo  e necessárias para o seu 
desenvolvimento, designadamente tarefas de secretariado: marcação de reuniões, fotocópia 
e digitalização de documentos, processamento de texto, acompanhamento do trabalho da 
empresa de sondagens, etc. 
 
PAGAMENTO em julho de 2020: 8.000 € (IVA incluído). 
 
 
TAREFAS (Bloco 2): SETEMBRO DE 2020 A JULHO DE 2021  

* Modelação dos gráficos e quadros selecionados para representação dos dados do Inquérito.  
 
* Apoio formativo e executivo à equipa de investigação na análise estatística de dados 
(descritiva e analítica). 
 
*  Atualização da pasta de ficheiros contendo informação de Inquéritos recentes sobre 
Práticas Culturais, de âmbito nacional e internacional, com incorporação de resultados e 
questionários de novos Inquéritos selecionados pela equipa do Projeto, incluindo o prestador 
de serviços. 
 
* Participação, em coautoria, na elaboração e redação de conteúdos das duas áreas temáticas 
do Inquérito  referidas no bloco anterior de tarefas, tendo em vista a publicação de uma 
brochura dos principais resultados do Inquérito. 
 
* Apoio na edição integral da brochura e na preparação dos slides para apresentação pública 
dos principais resultados do Inquérito. 
 
* Outras tarefas solicitadas pelo coordenador responsável do Estudo e necessárias para o seu 
desenvolvimento, designadamente tarefas de secretariado: marcação de reuniões, fotocópia 
e digitalização de documentos, processamento de texto e acompanhamento do trabalho da 
empresa de sondagens. 
 
PAGAMENTO em julho de 2021: 8.000 € (IVA incluído). 
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TAREFAS (Bloco 3): AGOSTO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022:  

* Participação, em coautoria, na elaboração e redação de conteúdos das duas áreas temáticas 
do Inquérito referidas no bloco anterior de tarefas, tendo em vista a edição de um relatório e 
a sua posterior publicação. 
 
* Apoio à equipa de investigação na análise estatística de dados (descritiva e analítica). 
 
* Apoio na  edição integral do relatório e sua posterior publicação. 
 
 * Apoio na preparação dos slides para apresentação pública do lançamento do livro e da 
Base de Dados do Inquérito. 
 
* Outras tarefas solicitadas pelo coordenador responsável do Estudo  e necessárias para o seu 
desenvolvimento, designadamente tarefas de secretariado: marcação de reuniões, fotocópia 
e digitalização de documentos de documentos, processamento de texto. 
 
PAGAMENTO em março de 2022: 8.000 € (IVA incluído). 
 
 
 
 
4.  Para cada  bloco de tarefas acima listadas corresponde a emissão de uma fatura/recibo 
verde do prestador de serviço, após cumprimento das tarefas. 
 
 
5. O valor total a adjudicar para a duração do projeto, em 2 anos estimada, é de 24.000€ (IVA 
incluído). 
 
 
6. As manifestações de interesse, acompanhadas de um breve curriculum vitae, devem 
ser enviadas até ao próximo dia 24 de fevereiro para o e-mail: 

pedro.magalhaes@ics.ulisboa.pt 

 
 
Lisboa, 17 de fevereiro de 2020 
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