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FLASH EUROBAROMETER 210 – CROSS-BORDER HEALTHCARE IN THE EU
QUESTIONNAIRE
Q1. Por favor indique se pensa que a próxima afirmação é verdadeira ou falsa: Tenho
direito a receber tratamento médico noutro país da UE e a ser reembolsado(a) por esse
tratamento pelo meu sistema nacional de saúde ou seguro de saúde
- Verdadeira ........................................................................................ 1
- Falsa ................................................................................................. 2
- [Não sabe/Não responde]................................................................. 9

Q2. Recebeu, pessoalmente, algum tratamento médico noutro Estado-Membro da UE, nos
últimos 12 meses?
SE PERGUNTADO CLARIFICAR: Queremos dizer emergências ou qualquer outro
tratamento num Estado Membro da UE
- Sim .................................................................................................... 1
- Não ................................................................................................... 2
- [Não sabe/Não responde]................................................................. 9

Q3. Estaria disposto(a) a viajar para outro país da UE a fim de receber tratamento médico?
- Sim .................................................................................................... 1
- Não ................................................................................................... 2
- [Não sabe/Não responde]................................................................. 9

Se sim na Q23
Q4. Das seguintes razões, quais o/a levariam a viajar para outro país da UE a fim de receber
tratamento médico?
- Sim.......................................................................................................1
- Não ......................................................................................................2
- [Não sabe/Não responde] ....................................................................9

a. Receber tratamento mais rapidamente que no meu país............................ 1
b. Receber tratamento mais barato que no meu país .....................................1
c. Receber tratamento de melhor qualidade que no meu país........................ 1
d. Receber tratamento de um especialista reconhecido.................................. 1
e. Receber tratamento que não esteja disponível em Portugal....................... 1
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Se não na Q23
Q5. Das seguinte razões, quais o/a levariam a não viajar para outro país da UE a fim de
receber tratamento médico?
- Referiu .................................................................................................1
- Não referiu ..........................................................................................2
- [Não sabe/Não responde] ....................................................................9

a. Estou satisfeito(a) com os cuidados médicos que posso receber no
meu país .................................................................................................. 1
b. É mais conveniente ser tratado(a) perto da minha residência .................... 1
c. Não tenho informação suficiente sobre a disponibilidade e qualidade
dos tratamentos médicos no estrangeiro.................................................1
d. Por questões de língua ................................................................................ 1
e. Não posso suportar os encargos de receber tratamento médico no
estrangeiro ............................................................................................... 1
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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 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
- 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

