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Flash 235 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

Sexo
[NÃO PERGUNTAR - ASSINALAR ONDE FOR APROPRIADO]

D2.

D3.

-

[1] ....................................................................................... Homem

-

[2] .........................................................................................Mulher

Que idade tem?
-

[_][_] ........................................................................................Anos

-

[00] ...........................................................[Recusa/Sem Resposta]

É um estudante a tempo inteiro actualmente?
-

sim ................................................................................................1

-

Não ...............................................................................................2

-

[Não sabe/ Não responde]............................................................9

D4.

Qual é a actual profissão da pessoa que mais contribui para o rendimento do agregado
familiar? Diria que ele/ela é empregado(a) por conta própria, empregado(a) por conta de
outrém, um(a) trabalhador(a) manual ou diria que ele/ela está sem actividade
profissional. Isso significa que ele/ela é um(a)...

[SE FOR DADA UMA RESPOSTA À CATEGORIA PRINCIPAL, LEIA AS SUB-CATEGORIAS
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

INTRODUÇÃO: Neste questionário, a palavra ‘criança’ deve ser entendida como uma
pessoa com menos de 18 anos. (definição das Nações Unidas)

Q1.

Tem conhecimento de que as pessoas com menos de 18 gozam de direitos específicos,
comparados com os adultos?
ENTREVISTADOR: Estes direitos são específicos a pessoas abaixo dos 18 anos de
idade:

Q2.

-

SIM, TEM CONHECIMENTO .......................................................1

-

NÃO, NÃO TEM CONHECIMENTO.............................................2

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

As pessoas com menos de 18 anos de idade têm direitos específicos, entre os quais por
exemplo,:
- o direito à protecção e aos cuidados necessários ao seu bem-estar
- o direito de expressar as suas opiniões livremente e serem levados em consideração
em assuntos que lhes digam respeito
- O direito de ter os seus interesses acautelados em primeiro lugar, em todas as acções
que lhes digam respeito, quer estas sejam tomadas por autoridades públicas ou por
instituições privadas
- ou o direito de manter, com regularidade, uma relação pessoal e um contacto directo
com ambos os pais, a menos que isso seja contrário aos seus interesses.
Pensa que os direitos específicos da criança são em PORTUGAL...?

Q3.

-

Muito bem protegidos ...................................................................1

-

Bastante bem protegidos..............................................................2

-

Protegidos de forma incompleta...................................................3

-

Não são protegidos.......................................................................4

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

Já tentou pedir ajuda para uma questão, quando achou que os seus direitos foram
violados, ou, conhece alguém, abaixo dos 18 anos, que já o tenha tentado ?
-

Sim, o próprio ...............................................................................1

-

Sim, alguém que conhece ............................................................2

-

Ambos, você e outro(s).................................................................3

-

Não ...............................................................................................4

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

Q4.

Quais são os problemas que pensa que as pessoas com menos de 18 anos de idade
podem enfrentar quando necessitam de ajuda para defender os seus direitos?
-

Referido ........................................................................................1

-

Não foi referido .............................................................................2

-

OUTRO .........................................................................................9

a)

Não têm conhecimento dos seus direitos.................................................... 1 2 9

b)

Não sabem como abordar a questão nem a quem devem
contactar.............................................................................................................. 1 2 9

c)

As autoridades (administração pública como, por exemplo, as
Câmaras, o provedor) não respondem ............................................................... 1 2 9

Q5.

d)

Os procedimentos são demasiado complicados ......................................... 1 2 9

e)

Os procedimentos são demasiado morosos ............................................... 1 2 9

f)

OUTRO ........................................................................................................ 1 2 9

Em que áreas pensa que o governo ou a administração pública deveria acautelar, de
forma mais particular, os interesses das crianças quando adopta legislação ou toma
decisões?
(3 escolhas entre os seguintes campos)
-

educação ....................................................................................01

-

saúde e assuntos sociais (por exemplo, acesso à assistência hospitalar ou
acesso a um transporte público).................................................02

-

justiça (por exemplo, assuntos da família e sector da justiça juvenil) 03

-

segurança (por exemplo, estar protegido contra a violência) ....04

-

imigração (por exemplo, as condições necessárias para que as famílias se
voltem a reunir) ...........................................................................05

-

os meios de comunicação ..........................................................06

-

desporto e lazer ..........................................................................07

-

o ambiente (por exemplo, a protecção ambiental das instalações para
crianças)......................................................................................08

-

[OUTRO] .....................................................................................09

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] .................................................99

Q6.

As seguintes afirmações estão correctas ou erradas?

a)

-

Correcta ........................................................................................1

-

Errada ...........................................................................................2

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

Se os pais estão divorciados e um dos pais vai para outro
estado-membro, deve ser tomada uma nova decisão sobre a
custódia e acesso aos direitos da criança. ......................................................... 1 2 9

b)

Os Jogos Vídeo (consolas ou online) recebem em todos os
países da União Europeia uma etiqueta e uma classificação que
especifica o grupo etário adequado para o jogo................................................. 1 2 9

Q7a.

Q7b.

Na sua opinião, qual dos seguintes problemas, deveria ser o primeiro a tentar ser
resolvido em PORTUGAL?
-

Violência contra as crianças .........................................................1

-

Discriminação e racismo...............................................................2

-

Drogas ..........................................................................................3

-

Abuso de álcool e dependência de nicotina .................................4

-

Trabalho infantil ............................................................................5

-

Exploração sexual de crianças.....................................................6

-

Pobreza e exclusão social ............................................................7

-

[OUTRO] .......................................................................................8

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

E qual deveria ser tratado em segundo lugar?
-

Violência contra as crianças .........................................................1

-

Discriminação e racismo...............................................................2

-

Drogas ..........................................................................................3

-

Abuso de álcool e dependência de nicotina .................................4

-

Trabalho infantil ............................................................................5

-

Exploração sexual de crianças.....................................................6

-

Pobreza e exclusão social ............................................................7

-

[OUTRO] .......................................................................................8

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

Q8.

Que acções deverão ser consideradas prioritárias, a nível Europeu, para promover e
proteger os direitos das crianças?

a)

-

Referido ........................................................................................1

-

Não foi referido .............................................................................2

Tornar operacional um sistema de alerta de crianças
desaparecidas em toda a União Europeia ............................................................. 1 2

b)

Dar mais apoio a organizações que trabalham no campo da
protecção dos direitos das crianças....................................................................... 1 2

c)

Fornecer mais informação a crianças sobre os seus direitos e
onde se podem informar sobre eles (por exemplo, através de
campanhas de informação, ou a criação de um website)...................................... 1 2

d)

Envolver mais as crianças na definição de políticas que lhes
digam respeito, por exemplo, organizando um Forum sobre esses
tópicos .................................................................................................................. 1 2

e)

Q9.

Promover os direitos das crianças em países fora da Europa ....................... 1 2

Que canal de informação lhe parece ser o mais fácil de usar para ficar a saber os seus
direitos?
-

A Internet ......................................................................................1

-

Material disponível em bibliotecas (na escola, em centros de informação, na
tua cidade) ....................................................................................2

-

Programas de TV..........................................................................3

-

[OUTRO] .......................................................................................4

-

[NÃO SABE/NÃO RESPONDE] ...................................................9

