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O Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon- School of Business 

and Economics (CATÓLICA-LISBON) realizou em novembro de 2016 um estudo de 

modo a caracterizar fatores que influenciam a vida das pessoas que pertencem à 

Sociedade Portuguesa. Os dados foram recolhidos utilizando o Painel de Estudos 

Online (PEO). 

Objetivo: O principal objetivo deste estudo é aferir indicadores gerais de felicidade 

e satisfação com a vida, posição na sociedade, perceção de saúde, solidão e 

qualidade de vida, confiança no sistema de saúde, e rendimento e poupança nos 

membros da Sociedade Portuguesa. 

Metodologia: Entre 4 e 15 de novembro de 2016, 983 participantes do Painel de 

Estudos Online da CATÓLICA-LISBON responderam a um questionário de resposta 

online onde diferentes constructos foram aferidos. 

 

Solidão 

Os resultados sobre perceção de solidão dos participantes deste estudo são 

apresentados nesta secção. 

A solidão foi medida através de dez afirmações10, 11 e utilizando uma escala de 

frequência de 7 pontos, com 1 a corresponder a “Nunca” e 7 a “Sempre”n.  

Os participantes indicaram baixo nível de isolamento social, reportando baixos 

níveis de frequência de ocorrência em itens relacionados com sentimento de 

solidão: “Sinto-me excluído” (73% nunca ou quase nunca), “Sinto-me isolado(a) das 

outras pessoas” (68% nunca ou quase nunca), “Sinto que não há ninguém a quem 

possa recorrer” (67% nunca ou quase nunca), “Sinto-me infeliz de estar tão 

afastado(a) dos outros” (66% nunca ou quase nunca), “As pessoas estão à minha 

volta mas não estão comigo”(60% nunca ou quase nunca), e “Sinto falta de 

companhia” (53% nunca ou quase nunca). 

De igual modo, os participantes reportaram elevados níveis de frequência de 

ocorrência em itens relacionados com uma boa inserção social: em relação a 

“Não me sinto sozinho” (47% sempre ou quase sempre) “Consigo encontrar 

companhia quando quero” (59% indicaram sempre ou quase sempre), “Sinto-me 

em sintonia com as pessoas que estão à minha volta” (53% indicaram sempre ou 

quase sempre) e “Sou uma pessoa extrovertida” (52% sempre ou quase sempre) 

(Figura 29). 

Solidão- Sumário 

- Os participantes reportaram 

baixos níveis de frequência 

de ocorrência em itens 

relacionados com sentimento 

de solidão: grande parte dos 

participantes nunca ou quase 

nunca se sente excluído 

(73%), se sente isolado das 

outras pessoas (68%), sente 

que não há ninguém a quem 

possa recorrer (67%), se sente 

infeliz de estar tão afastado 

dos outros (66%), sente que 

as pessoas estão à sua volta 

mas não estão com eles 

(60%), sente falta de 

companhia (53%); 

- Os participantes reportaram 

elevados níveis de frequência 

de ocorrência em itens 

relacionados com uma boa 

inserção social: cerca de 

metade consegue sempre ou 

quase sempre encontrar 

companhia quando quer 

(59%), sente-se sempre ou 

quase sempre em sintonia 

com as pessoas que estão à 

sua volta (53%) e refere ser 

sempre ou quase sempre 

uma pessoa extrovertida 

(52%); 
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No estudo do ESS realizado em 2014, os participantes reportaram a frequência com 

que se sentiram sozinhos na semana anterior, utilizando uma escala que varia entre 

nunca ou quase nunca, algumas vezes, a maioria do tempo, e sempre ou quase 

sempre2. Os resultados do ESS de 2014 sugerem que Portugal tem uma posição 

mediana comparativamente aos restantes países da Europa (Figura 30).  
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NOTAS 

n A solidão foi medida através de 10 

afirmações e utilizando uma escala 

de frequência com 7 pontos, onde 1 

corresponde a “Nunca” e 7 a 

“Sempre”. 
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