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Perguntas projecto 

 

A. Relação entre deputados e eleitores (Constituency service)  

1. Como é o contacto entre deputados e cidadãos? Quais são os instrumentos 
utilizados? 

2. Quem inicia o contacto, é o deputado ou os cidadãos/grupos de cidadãos? 

3. O contacto tem aumentado nos últimos anos? Houve uma alteração destes 
contactos com a crise? 

4. Qual é a importância que os deputados atribuem a estes contactos? Em 
particular, quais são as funções principais destes contactos (exemplo: conhecer 
problemas locais, preparar iniciativas legislativas, etc.) 

5. É frequente apenas nas campanhas ou acontece de forma regular ao longo da 
legislatura? 

6. Que papel têm as novas tecnologias no contacto com os eleitores, 
nomeadamente fora do período de campanha eleitoral? 

 

B. Relações partidos-grupos de interesses 

1. Considerando o seu grupo parlamentar e a sua experiência, quais são as 
associações ou grupos de interesses com que o grupo parlamentar mantém mais 
relações? 

2. Que tipo de modalidades e instrumentos são utilizados para manter estas 
relações? Com que frequência? 

Exemplo: 

▪ Campanhas/conferências conjuntas 

▪ Acordos para encontros regulares (tácitos ou formais) 

▪ Convite para participar em reuniões do partido 

▪ Meios de comunicação (redes sociais) 

3. E quais são os meios de contacto mais utilizados entre partidos e grupos? 

▪ Encontros formais 

▪ Conferências 

▪ Cartas formais 

▪ Encontros informais 

▪ Comunicações informais (Sms, email...) 

▪ Comunicações escritas informais 

4. [Partidos de esquerda] A relação entre partido e sindicatos tem sofrido 
alterações depois da crise? Se sim, quais foram? 

 

 



 2 

C. Selecção de candidatos 

1. Como é feita a elaboração das listas eleitorais? Que critérios (formais e 
informais) são usados pelo partido para escolher os candidatos? 

[qual é a intervenção das estruturas de base e/ou militantes (em que fase do 
processo), e quem tem responsabilidade da aprovação final (mesa nacional do 
partido, líder, etc.] 

2. O desempenho do deputado na legislatura anterior é um dos critérios tidos em 
conta na selecção dos candidatos? Quem faz essa avaliação e o que é valorizado? 

[as re-candidaturas (dos deputados que já foram eleitos) é automática?] 

3. É feita uma avaliação da produção parlamentar de um ponto de vista mais 
quantitativo (número de perguntas, projectos de lei apresentados…)? 

 

D. Actividade parlamentar 

1. Como é definida a distribuição dos deputados pelas comissões 
parlamentares? Quais são os critérios? Os deputados escolhem as comissões 
da sua preferência? 

2. Dos instrumentos disponíveis (perguntas escritas ao Governo, projectos de 
lei, debates quinzenais, comissões…) qual o mais eficaz e o mais utilizado 
para influenciar a agenda política e mediática? 

3. Como funciona a preparação dos debates quinzenais com o Primeiro 
Ministro? Há uma discussão interna no partido sobre o conteúdo das 
perguntas a colocar? 

4. Relativamente às perguntas escritas ao Governo: 

a. o conteúdo das perguntas é decidido pelo grupo 
parlamentar/partido ou pelo deputado a nível individual? 

b. O tema é articulado com as propostas do programa eleitoral ou 
depende mais do momento político? Porquê? 

c. Recebem contributos da sociedade civil para a elaboração das 
perguntas? 

d. Qual é a lógica das perguntas assinadas por vários deputados? 
Quem é o responsável nestes casos? O primeiro signatário tem um 
papel específico? 

e. Os novos deputados têm maiores dificuldades em promover 
perguntas? 

f. Como se explica as diferenças no número de perguntas efectuadas 
(governo/oposição; partidos menores vs grandes...) 

g. A ocorrência da crise económica em 2010 alterou a forma e temas 
das perguntas ao governo? Há um maior enfoque em assuntos 
diferentes dos assuntos pré-crise? Da parte de alguns partidos em 
especial? E o seu partido: manteve o enfoque no mesmo tipo de 
assunto? 


