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Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.
Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.
More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.
Mer information: http://www.fsd.uta.fi/

Inquérito representativo sobre o Estado Social em 8 países europeus
Perguntas

1. Confiança no estado do Estado Social (futuro)
Em 2050 acha que o sistema de segurança social público em PORTUGAL conseguirá
cobrir as necessidades dos cidadãos nas seguintes áreas?
(REFERIR ITEMS ALEATORIAMENTE)
o
Cuidados de saúde
o
Pensões
o
Apoio aos desempregados
o
Assistência à infância
o
Assistência aos idosos
o
Educação e formação
1: Sim
2: Não
9: Não sabe / não responde (NÃO LER)
2. Disponibilidade individual para contribuir
Se os impostos e as contribuições para a segurança social não forem suficientes para
manter o nível atual de benefícios e serviços do Estado Social em PORTUGAL, qual
das seguintes opções preferiria:
(LER; UMA RESPOSTA)
(LER OPÇÕES DE RESPOSTA 1-2 ALEATORIAMENTE)
1: Aumento de impostos e contribuições para a segurança social, de forma a manter o
nível atual de benefícios e serviços do Estado-Social
2: Manutenção dos impostos e das contribuições para a segurança social nos níveis
atuais e reduzir o nível de benefícios e serviços do Estado Social
(NÃO LER)
3: Reduzir impostos e contribuições e reduzir o nível atual dos benefícios e serviços do
Estado Social
4: Aumentar impostos e contribuições e aumentar o nível atual dos benefícios e
serviços do Estado Social
9: Não sabe, não responde

3. Objetivo do Estado Social
Quando pensa no futuro sistema de segurança social público em PORTUGAL, que
importância têm para si os seguintes itens?
(REFERIR ITEMS ALEATORIAMENTE)
o
Garantia de cuidados de saúde a todos os cidadãos
o
Garantia de salário e nível de vida adequado para todos os cidadãos ao
o
o
o

longo de todas as fases da vida

Garantia de assistência à infância
Garantia de assistência aos idosos
Permitir a todos os cidadãos o acesso a educação, conhecimento e
competências

1: Extremamente importante
2: Muito importante
3: Algo importante
4: Algo insignificante
5: Insignificante
9: Não sabe / não responde (NÃO LER)

4. Questões de governação
Diga, por favor, até que ponto as seguintes afirmações correspondem à realidade do
seu país.
(REFERIR ITEMS ALEATORIAMENTE)
o
Sei que serviços e benefícios do Estado Social estão disponíveis em
PORTUGAL para mim e para a minha família
o
Posso escolher a forma pela qual os benefícios e serviços do Estado-Social,
por exemplo assistência na infância ou serviços de cuidados de saúde, são
disponibilizados a mim e à minha família
o
Os benefícios e serviços do Estado Social em PORTUGAL são flexíveis
relativamente às necessidades variáveis em diferentes circunstâncias da
vida
o
O sistema de Estado Social em PORTUGAL encoraja-me a melhorar
ativamente o meu bem-estar pessoal
1: Corresponde totalmente
2: Corresponde parcialmente
3: Não corresponde parcialmente
4: Não corresponde totalmente
9: Não sabe / não responde (NÃO LER)

5.

Papel da UE

Que papel deve desempenhar a UE relativamente aos sistemas de segurança social
dos Estados-membros? Diga, por favor, até que ponto concorda ou não.
(REFERIR ITEMS ALEATORIAMENTE)
o
A UE deve garantir transferências financeiras dos Estados-membros mais
ricos para os mais pobres.
o
A UE deve definir padrões mínimos de proteção social para todos os
Estados-membros.
o
A UE deve permitir e apoiar uma maior mobilidade de estudantes e
trabalhadores entre os Estados-membros, do que a que existe atualmente.
o
A UE deve pressionar os Estados nacionais, incluindo PORTUGAL, para
implementarem reformas ao sistema de segurança social, quando
necessário.
1: Concordo totalmente
2: Concordo parcialmente
3: Discordo parcialmente
4: Discordo totalmente
9: Não sabe / não responde (NÃO LER)
Questões sociodemográficas





Género
Qual é a sua idade?
Rendimento líquido (em parcelas)
Algumas pessoas falam de política em termos de “esquerda” e “direita”. Numa
escala de esquerda-direita, de 1 a 7, em que 1 significa “extrema-esquerda” e 7
significa “extrema-direita”, onde se colocaria?
1: Extrema-esquerda
2:
3:
4:
5:
6:
7: Extrema-direita
9: Não sabe, não responde (NÃO LER)

