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Country Specific Questionnaire
Portugal

Flash EB 189 – White Paper on Communication – Questionnaire
Public at large
Bom dia/boa tarde, Eu sou .... da Consulmark. Gostaria de lhe pedir para participar numa pequena
sondagem junto dos cidadãos europeus- sobre os seus pontos de vista da política em geral, e em
particular da União Europeia. Por favor ajude-me com as suas respostas, não lhe tomarei mais do
que 10 minutos. O questionário é anónimo; as suas respostas serão usadas apenas para melhor
compreender o ponto de vista dos cidadãos. Pode recusar responder a qualquer pergunta se assim o
desejar..
Q1.

Geralmente apoia ou opõe-se ao facto de Portugal ser membro da União Europeia?
LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS
- Apoia ................................................................................ 1
- Opõe-se ........................................................................... 2
- [Não se consegue decidir] ............................................... 3
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

Q2.

É importante para si ser informado acerca das políticas e assuntos Europeus?
LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS
-Sim, sobretudo por razões pessoais .............................. 1
- Sim, sobretudo por razões profissionais.......................... 2
- Sim, por ambas as razões ............................................... 3
- Não................................................................................... 4
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

FILTRO, PERGUNTAR SE Q2 = 1 OU 3 (‘RAZÕES PESSOAIS OU AMBAS’)
Q3a. Mencionou razões pessoais para ser informado acerca de politicas Europeias. Por favor digame para cada uma das razões que lhe vou ler se acha que é uma razão importante para si ou
não?
LER EM VOZ ALTA– RODAR– UMA RESPOSTA POR LINHA
- Importante ..................................................................... 1
- Não importante.............................................................. 2
- [Não sabe/Não responde] ............................................. 9
a) Sentir-se envolvido na construção da Europa/ sentir-se Europeu ............. 1 2 9
b) Ter todas as informações para participar nos debates Europeus, eleições, etc.
c) Conhecer melhor os meus direitos ou possibilidades como cidadão Europeu1 2 9
d) Conhecer melhor o que as Instituições da União Europeia fazem pelos cidadãos
................................................................................................................................
e) Ser capaz de verificar o que são as verdadeiras políticas da UE em certas áreas
f) Preocupar-se com o que se passa nos outros países Europeus................ 1 2 9
g) Poder ter alguma influência no desenvolvimento da cooperação Europeia1 2 9
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h) Saber qual o papel da Europa no mundo................................................... 1 2 9

FILTRO, PERGUNTAR SE Q2= 2 OU 3 (‘RAZÕES PROFISSIONAIS OU AMBAS’)
Q3b. Mencionou razões profissionais. Estar informado acerca da União Europeia é importante para...
FILTRO, SE Q2=3 PERGUNTAR
Mencionou também razões profissionais. Estar informado acerca da União Europeia é importante
para...
Sim................................................................................... 1
Não .................................................................................. 2
Não sabe/Não responde.................................................. 9
a) actualizar os meus conhecimentos gerais sobre assuntos Europeus ....... 1 2 9
b) Desenvolver os meus conhecimentos sobre tópicos directamente relacionados com a minha
actividade........................................................................................................ 1 2 9

A TODOS
Q4. Alguns assuntos são de interesse só a nível nacional e outros a nível Europeu. Estaria
interessado(a) em saber se as pessoas noutros Estados Membros da União Europeia partilham as
suas opiniões quanto aos seguintes tópicos...?
LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA POR LINHA
- Sim ................................................................................ 1
- Não................................................................................ 2
- [Não sabe/Não responde] ............................................. 9
a) a moeda Europeia, o euro .......................................................................... 1 2 9
b) como criar empregos na Europa ................................................................ 1 2 9
c) a Constituição em discussão para a União Europeia................................. 1 2 9
d) a possibilidade de que a Turquia se junte à União Europeia no futuro..... 1 2 9
e) o perigo da gripe das aves para a Europa ................................................. 1 2 9
f) fornecimento seguro de energia.................................................................. 1 2 9
g) como competir com a China ou com a India .............................................. 1 2 9
h) lutar contra o terrorismo e crime organizado …………………………………. 1 2 9
i) imigração de países não pertencentes à UE............................................... 1 2 9
j) protecção do ambiente ................................................................................ 1 2 9
k) Assuntos éticos como o estudo das células estaminais, aborto, casamento homosexual
........................................................................................................................ 1 2 9
l) tolerância das expressões religiosas e protecção dos direitos humanos . 1 2 9
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Q5.

De acordo com a sua experiência acha que o Governo Português fornece bastante
informação aos cidadãos acerca do que acontece na União Europeia?
LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS
- Sim .................................................................................. 1
- Não .................................................................................. 2
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

Q6.
Há maneiras diferentes de se envolver na vida política num sentido amplo, na cidade,na
região,no país ou mesmo a nível Europeu. Fez alguma destas coisas nos últimos 3 anos? Por
exemplo...
LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA POR LINHA
- Sim ................................................................................ 1
- Não................................................................................ 2
- [Não sabe/Não responde] ............................................. 9
a) Votou numa eleição ou referendo (local, regional, nacional)? ..................1
b) Votou na última eleição do Parlamento Europeu em 2004? ....................1
c) Contactou um político, o governo ou um membro do governo local? ......1
d) Trabalhou num partido político ou participou em acções de grupo? .......1
e) Trabalhou noutra organização ou associação? ........................................1
f) Assinou uma petição? ................................................................................1
g) Apresentou os seus pontos de vista numa discusão em online/forum? ...1
h) Tomou parte numa manifestação pública? ...............................................1

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

SE SIM A QUALQUER UM DOS ITEMS NA Q6 (PARTICIPOU NA POLITICA LOCAL/NACIONAL DE
QUALQUER FORMA), PERGUNTAR:
Q7.

Vamos supor que está preocupado com um assunto específico, que é regulamentado a nível
da UE, e que gostaria de exprimir a sua opinião sobre este assunto. Quem preferiria
contactar...
LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS
- Uma pessoa ou organização a nível da UE, ou ..........................................1
- Uma pessoa ou organização funcionando dentro do seu país? .................2
- [Ambas]........................................................................................................3
- [Nenhuma] ...................................................................................................4
- [Não sabe/Não responde]............................................................................9
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Q8a. Concordaria/discordaria com as seguintes afirmações relativas à informação sobre assuntos
da União Europeia?
LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA POR LINHA
Sim ..................................................................................1
Não..................................................................................2
Não sabe/Não responde .................................................9
a). Todos os cidadãos Europeus devem ter direito a uma informação correcta e completa
.....................................................................................................1 2 9
b) A informação deveria ser amplamente disponível, acessível na lingua dos próprios
cidadãos e facilmente compreensível..........................................1 2 9
c) Os cidadãos deveriam ter a possibilidade de ouvir e comparar diferentes opiniões e
pontos de vista relativamente a assuntos Europeus ...................1 2 9
d) Os cidadãos e associações representativas deverão ter o direito e os meios de
exprimir as suas opiniões e de serem ouvidos ............................1 2 9
e) As políticas seguidas, as decisões tomadas e a administração deveriam ser
transparentes, abertas e o mais possível visíveis .......................1 2 9

Q9. Na sua opinião, quem deveria ser o principal responsável por informar os cidadãos acerca do que
a União Europeia faz e de como isso afecta o seu dia a dia?
LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA APENAS
O Governo nacional ........................................................1
A Assembleia da República e os partidos políticos ........2
O Parlamento Europeu ...................................................3
A Comissão Europeia .....................................................4
Organizaçõs não governamentais (ONGs).....................5
Os meios de comunicação..............................................6
outros ..............................................................................7
Não sabe/Não responde .................................................9

Q10. Na sua opinião, de quem deverá ser a principal responsabilidade por ter em atenção os
desejos dos cidadãos sobre assuntos Europeus?
LER EM VOZ ALTA – RODAR - UMA RESPOSTA APENAS
- O Governo nacional.....................................................................................1
- A Assembleia da República e os partidos políticos.....................................2
- O Parlamento Europeu................................................................................3
- A Comissão Europeia ..................................................................................4
- Organizaçõs não governamentais (ONGs) .................................................5
- outros...........................................................................................................6
- [Não sabe/Não responde]............................................................................9
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PERGUNTAR A TODOS
Q11. Há muitos custos e razões que as pessoas mencionam quando questionadas por não
contactarem directamente a UE em assuntos relacionados com ela. Quais são as mais
importantes para si, pessoalmente, as que mais o impedem de não contactar as autoridades
responsáveis da União Europeia?
LER EM VOZ ALTA– RODAR– UMA RESPOSTA POR LINHA
- Importante ..................................................................... 1
- Não importante.............................................................. 2
- [Não sabe/Não responde] ............................................. 9
a) A barreira da lingua
.......................................................................................................................1 2 9
b) Não estar familiarizado com a estrutura, não ter a certeza a quem se dirigir
.......................................................................................................................1 2 9
c) Eu não sei quem me representa no Parlamento Europeu
.......................................................................................................................1 2 9
d) Os custos são elevados, por ex. para viajar e fazer uma manifestação ou mesmo para uma
chamada telefónica.
.......................................................................................................................1 2 9
e) As autoridades da União Europeia não estão interessadas nas opiniões dos cidadãos, por
isso contactá-las é inútil
.......................................................................................................................1 2 9
f) É o Estado Membro e não a União Europeia quem decide.Por isso é melhor contactar o
nosso Governo nacional.
.......................................................................................................................1 2 9

Q12.

Ao procurar informação sobre a União Europeia a quais das seguintes fontes recorreria?
LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA POR LINHA
- Utilizava......................................................................... 1
- Não utilizava.................................................................. 2
- [Não sabe/Não responde] ............................................. 9
a) Familia, amigos, colegas ...........................................................................1
b) Linha telefónica nacional de informação , ou site da internet ...................1
c) Linha telefónica oficial de informação da UE ou site da internet da UE....1
d) Internet.......................................................................................................1
e) Televisão ...................................................................................................1
f) Radio .........................................................................................................1
g) Jornais .......................................................................................................1
h) Gabinetes de informação da União Europeia ...........................................1

Q13.

2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9

Na sua opinião, como classificaria a quantidade de informação fornecida pelos meios de
comunicação portugueses (Tv, radio, imprensa, internet...) sobre a União Europeia,as suas
políticas e as suas decisões?
LER EM VOZ ALTA – UMA RESPOSTA APENAS
- Demasiada ....................................................................... 1
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- Muito Pouca ..................................................................... 2
- A quantidade certa........................................................... 3
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

Q14. Em relação à qualidade da informação que recebe sobre a União Europeia, concordaria com as
seguintes afirmações?
- Concorda

1

- não concorda

2

- [Não sabe/Não responde]

9

- A informação que eu obtenho sobre a União Europeia é compreensível.
........................................................................................... 1 2 9
- A informação que eu obtenho sobre a União Europeia é interessante
........................................................................................... 1 2 9
- A informação que eu obtenho sobre a União Europeia é útil.
........................................................................................... 1 2 9

Q15. Vê canais de TV de outros países Europeus??
[Canais de TV de outros países europeus: isto exclui subsidiárias europeias da CNN, CNBC,... Mas
pode incluir o canal Arte que é bi-nacional e que fornece uma visão do que está a acontecer no
“outro” país.]
- Sim .................................................................................. 1
- Não.................................................................................. 2
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

Q16. Com que frequência os vê?
Todos os dias ..................................................................... 4
2-3 vezes por semana........................................................ 3
Uma vez por semana ......................................................... 2
De tempos a tempos .......................................................... 1
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

Q17.

Se existisse, veria um canal de TV publico dedicado à União Europeia que transmitisse na
sua lingua?
LER EM VOZ ALTA– UMA RESPOSTA APENAS
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- Sim ................................................................................... 1
- Não................................................................................... 2
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

FILTRO SE Q.17=1
Q18. Que espécie de programas gostaria de ver no canal de TV da União Europeia?
UMA RESPOSTA APENAS
- Só notícias e documentários ...............................................................1
- Notícias, documentários e programas culturais ..................................2
- A linha completa de programas que normalmente são fornecidos nos canais publicos
nacionais, incluindo programas de entretenimento ...............................3
- [Não sabe/Não responde]............................................................ .......9

Q19.

Qual das seguintes afirmações está mais próxima daquilo que pensa?
LER EM VOZ ALTA – RODAR - UMA RESPOSTA APENAS
- Os políticos no Parlamento Português deveriam discutir regularmente assuntos
relacionados com o futuro da União Europeia. .....................................1
- Os políticos no Parlamento Português deveriam focalizar-se nos assuntos nacionais e
deixar os assuntos da UE para a UE.....................................................2
[Não sabe/Não responde] .....................................................................9

Q.20.

Vou ler-lhe em voz alta uma lista de afirmações. Por favor diga se concorda ou discorda com
cada uma delas.
LER EM VOZ ALTA – RODAR – UMA RESPOSTA POR LINHA
- Concorda.......................................................................... 1
- Discorda ........................................................................... 2
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9
a) A União Europeia é democrática...............................................................1 2 9
b) A União Europeia tem um impacto significativo no meu dia a dia ............1 2 9
c) A União Europeia pode jogar um papel activo no mundo da política..1 2 9
d) A União Europeia trata de assuntos que são interessantes para mim .....1 2 9
e) A União Europeia trata de assuntos que são demasiado complexos para mim1
2
.......................................................................................................................9
f) A União Europeia está melhor colocada do que os Estados Membros individuais para
proteger os nossos valores e nível de vida ...................................................1 2 9
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Q21. Acha que as instituições da União Europeia são mais abertas, acessíveis e capazes de reagir
prontamente do que as nossas instituições nacionais?
- Sim ................................................................................... 1
- Não................................................................................... 2
- [Não sabe/Não responde] ................................................ 9

DEMOGRAPHICS

D1. Sexo [Não perguntar - Assinalar onde for apropriado]
- Homem............................................................................. 1
- Mulher .............................................................................. 2
D2. Que idade tem?:

[_][_] Anos

- Recusa/Sem Resposta .................................................. 99
D3. Que idade tinha quando parou de estudar a tempo inteiro: [Registe a idade em que tiver
terminado a sua educação][_][_] Anos
- Nunca frequentou o ensino a tempo inteiro................... 00
- Ainda a frequentar o ensino a tempo inteiro.................. 01
- Recusa/Sem Resposta .................................................. 99

D4. 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 SUB-CATEGORIAS
RESPECTIVAS EM VOZ ALTA - APENAS UMA RESPOSTA]
- 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
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- outro(a) empregado(a) (vendedor(a), enfermeiro(a),etc...)26
- 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

D5. Em que partido votou nas últimas eleições nacionais?
COUNTRY SPECIFIC LIST
- Não votou/não participou ............................................... 97
- Nessa altura o entrevistado(a) não estava recenseado 98
- Não sabe/Não responde ................................................ 99

D6. Tipo de localidade
- Área metropolitana........................................................... 1
- outras cidades/centros urbanos....................................... 2
- zona rural ......................................................................... 3
- Recusa/Sem Resposta .................................................... 9
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