Inquérito sobre
informação Europeia
FAVOR PREENCHER E DEVOLVER

1. GRAU DE CONHECIMENTO

5. TIPO DE INFORMAÇÃO

Na sua opinião os cidadãos sabem muito ou pouco

Que tipo de informação deve ser privilegiada? Qual a

sobre a Europa? (Assinale com X apenas uma das

5

muito

4

bastante

3

normal

2

pouco

1

mais importante e mais útil?

(Classifique cada área/tema de 5 a 1. )

nada

2. NÍVEL DE CONHECIMENTO POR IDADE
Na sua opinião quem sabe mais sobre a Europa?

funcionamento

política

justiça e

das

externa

assuntos

emprego e

programas de

mercado

instituições

internos

fundos

europeus

(Hierarquize de 3 a 1 correspondendo 3 ao nível de
mobilidade

idosos

média idade

política

agrícola

Quem deve "esforçar-se" para informar? Os cidadãos

5

4

3

2

(Assinale com X apenas uma das hipóteses)

as instituições
devem dar

mais as

instituições

mas também

esforço

equilibrado das
instituições

interno

normas

ambientais

jovens

3. BUSCAR OU FORNECER INFORMAÇÃO

ou as Instituições?

intercâmbio

1

mais os

os cidadãos

também as

procurar

cidadãos mas

devem

política

comum de
pescas

orçamento

comunitário

outra

identifique:

6. MEIOS MAIS EFICAZES
Que meio deve ser privilegiado para dar informação?
Qual o mais eficaz?

(Classifique cada um de 5 a 1 )

4. INSTITUIÇÕES EUROPEIAS OU NACIONAIS
As Instituições com responsabilidades de dar informações

tv

jornal

sociedade civil

partidos

internet

conferências

brochuras e

rádio

sobre a Europa são mais as europeias ou as nacionais?
(Assinale com X apenas uma das hipóteses)

5

instituições
europeias

4

3

2

mais

esforço

mais nacionais

europeias e

europeias

europeias

mas também

equilibrado das

mas também

1

Identifique:

instituições
nacionais

Outros

publicações

7- Através de que meios você recebe normalmente
informação europeia?

comunicação

social (imprensa

partidos políticos

escrita, rádio, tv,

das instituições
europeias

do PE ou da CE

(newsletters ou eventos)

blogs)

sites de informação

gabinetes de informação

universidade/
escola

conferências/debates

Identifique:

deputados

Dobrar pelo pontilhado

PPE-DE

