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Flash Eurobarometer 213
(European Citizenship)

Country Specific Questionnaire
Portugal

Flash 213 – Awareness of Citizen’s rights

Q1. Este estudo diz respeito à cidadania da União Europeia. O termo “cidadão da
União Europeia” é-lhe familiar?
- Sim e sei o que significa. .................................................................. 1
- Sim, já ouvi falar nisso, mas não tenho a certeza do que significa.. 2
- Não, nunca ouvi o termo “cidadão da União Europeia” ................... 3
- [Não sabe/Não responde]................................................................. 9

Q2. Até que ponto sente que está informado(a) sobre os seus direitos enquanto
cidadão da União Europeia?
APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL
- Muito bem informado(a) ................................................................... 4
- Bem informado(a) ............................................................................. 3
- Pouco informado(a) .......................................................................... 2
- Nada informado(a)............................................................................ 1
- [Não sabe/Não responde]................................................................. 9

Q3. Para cada uma das afirmações que lhe vou ler, por favor, diga-me se ela é
verdadeira ou falsa:
UMA RESPOSTA POR LINHA
- Verdadeira ......................................................................... 1
- Falsa.................................................................................. 2
- [Não sabe/Não responde .................................................. 9

a. Temos de pedir para nos tornarmos um cidadão da União Europeia...... 1 2 9
b. Somos ao mesmo tempo um cidadão da União Europeia e um
português (portuguesa). ......................................................................... 1 2 9
c. Se assim o quisermos, podemos escolher não ser um cidadão da
União Europeia....................................................................................... 1 2 9

Q4. De facto, todos os cidadãos dos Estados-Membros da UE são “cidadãos da União
Europeia”. Na sua opinião, que direitos tem um cidadão da União Europeia?
UMA RESPOSTA POR LINHA
- Sim, tem esse direito

...................................................... 1

- Não, não tem esse direito.................................................. 2
- [Não sabe/Não responde].................................................. 9

a) Um cidadão da União Europeia tem o direito de morar em
qualquer Estado-Membro da União Europeia, em certas
condições.............................................................................................. 1 2 9
b) Um cidadão da União Europeia tem o direito de obter a
nacionalidade de qualquer Estado-Membro onde tenha vivido
pelo menos 5 anos................................................................................ 1 2 9
c)

Um cidadão da União Europeia tem o direito de apresentar uma
queixa à Comissão Europeia, ao Parlamento Europeu ou a um
Procurador Europeu. ............................................................................ 1 2 9

d) Um cidadão da União Europeia de outro Estado-Membro, a
viver em PORTUGAL, tem o direito de votar ou de se
apresentar aqui como candidato em eleições locais............................ 1 2 9
e) Um cidadão da União Europeia de outro Estado-Membro, a
viver em PORTUGAL tem o direito de votar ou de se apresentar
aqui como candidato em eleições para a Assembleia da
República. ............................................................................................. 1 2 9
f)

Um cidadão da União Europeia de outro Estado-Membro, a
viver em PORTUGAL, tem o direito de votar ou de se
apresentar como candidato aqui em eleições para o Parlamento
Europeu. ............................................................................................... 1 2 9

g) Um cidadão da União Europeia que esteja fora da UE tem o
direito de pedir ajuda às embaixadas de outros países membros
da União Europeia, se o seu país não tiver uma embaixada lá. .......... 1 2 9
h) Um cidadão da União Europeia, a residir noutro EstadoMembro, tem o direito de ser tratado exactamente da mesma
forma como alguém cidadão desse Estado. ........................................ 1 2 9

Q5. Conhece a “Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia”, que também
garante direitos fundamentais aos cidadãos da União Europeia?
APENAS UMA RESPOSTA POSSÍVEL
- Sim e sei o que é.................................................................................................. 1
- Sim, já ouvi falar nisso, mas não tenho a certeza do que seja............................ 2
- Não, nunca ouvi falar sobre a “Carta dos Direitos Fundamentais da União
Europeia”. .......................................................................................................... 3
- [Não sabe/Não responde] .................................................................................... 9

D1.

Sexo [Não perguntar - Assinalar onde for apropriado]
[1]
[2]

D2.

Que idade tem?
[_][_]
[00]

D3.

Anos
[Recusa/Sem Resposta]

Que idade tinha quando parou de estudar a tempo inteiro
[Registe a idade em que tiver terminado a sua educação]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Homem
Mulher

Anos
[Ainda a frequentar o ensino a tempo inteiro]
[Nunca frequentou o ensino a tempo inteiro]
[Recusa/Sem Resposta]

Tendo em conta a sua ocupação actual, diria que é trabalhador(a) por conta própria,
um(a) empregado(a), um(a) trabalhador(a) manual, ou diria que não tem uma
actividade profissional? Quer dizer que é um(a)...
[SE FOR DADA UMA RESPOSTA À CATEGORIA PRINCIPAL, LEIA AS SUBCATEGORIAS RESPECTIVAS EM VOZ ALTA - ]
- TRABALHADOR(A) POR CONTA PRÓPRIA
Æ i.e. :
- agricultor(a), trabalhador(a) florestal, pescador(a) .......................................11
- dono(a) de uma loja, artífice ..........................................................................12
- profissional (advogado(a), médico(a), contabilista, arquitecto(a)...) ............13
- gestor(a) de uma empresa ............................................................................14
- outra................................................................................................................15
- Empregado(a)
Æ i.e. :
- profissional (médico(a), advogado(a), contabilista, arquitecto(a)...) ...........21
- direcção geral, director(a) ou gestor(a) de topo............................................22
- quadro médio .................................................................................................23
- funcionário(a) público(a) ................................................................................24
- empregado(a) de escritório............................................................................25
- outro(a) empregado(a) (vendedor(a), enfermeiro(a),etc...) ..........................26
- outra................................................................................................................27
- Trabalhador manual
Æ i.e. :
- supervisor(a)/chefe de secção (gestor(a) de equipa, etc...) ........................31
- Trabalhador manual .......................................................................................32
- trabalhador(a) manual não especializado(a).................................................33
- outra................................................................................................................34
- Sem actividade profissional
Æ i.e. :
- doméstica(o)...................................................................................................41
- estudante (a tempo inteiro) ............................................................................42
- reformado(a) ..................................................................................................43
- à procura de emprego....................................................................................44
- outra................................................................................................................45
- [Recusa] ............................................................................................................................99

D6. Diria que vive numa...?
- Área metropolitana...................................................................................... 1
- outras cidades/centros urbanos ................................................................. 2
- zona rural..................................................................................................... 3
- [Recusa]....................................................................................................... 9

