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SAÚDE PÚBLICA 
 

O World Justice Project (WJP) tem a honra de contar com a sua experiência para este questionário, que será 
respondido por indivíduos altamente qualificados em todo o mundo. O questionário consiste em 14 perguntas e 
demorará aproximadamente 15 minutos para ser concluído.  
 
As suas respostas serão agregadas com as de outros especialistas e complementadas pelos resultados de uma 
pesquisa aleatória da população geral (GPP) realizada nas três maiores cidades do país onde exerce. Juntos, estes 
dados serão usados para avaliar a adesão ao estado de direito. Os resultados serão publicados, juntamente com os 
de mais de 100 países, no relatório do WJP Rule of Law Index® 2021, e noutros relatórios produzidos pelo WJP.  
 
A sua contribuição será confirmada no relatório do WJP Rule of Law Index 2021, bem como na página web do World 
Justice Project e outros materiais do WJP (a menos que escolha permanecer anônimo).  

 
Agradeço antecipadamente pelo seu tempo e atenção. Com a sua participação, esse esforço conjunto contribuirá para 
o fortalecimento do estado de direito em todo o mundo. 

 

INSTRUÇÕES  
Por favor, responda às seguintes 14 perguntas neste questionário de acordo com a sua perceção de como as leis são 
aplicadas na prática no seu país. Por favor, indique na caixa abaixo a que país está a responder nesta pesquisa: 
 

PAÍS:  
 
Quando concluir a pesquisa, envie as suas respostas por correio eletrónico ou fax para:  
 

• Correio eletrónico: ruleoflawindex@worldjusticeproject.org 
• Fax: +1 (202) 747-5816 

 
Se tiver comentários ou perguntas, entre em contacto com um membro da equipa do WJP Rule of Law Index em 
ruleoflawindex@worldjusticeproject.org. 
 

CONFIDENCIALIDADE 
O World Justice Project constrói o relatório do WJP Rule of Law Index 2021 com diretrizes rígidas em relação à 
confidencialidade dos dados recolhidos e à privacidade dos entrevistados. Na caixa abaixo, selecione se gostaria de ser 
um colaborador Reconhecido Publicamente (o que significa que o seu nome e organização serão publicados na secção 
“Contributing Experts” do relatório do WJP Rule of Law Index 2021 e no site do WJP) OU pode selecionar ser um 
colaborador Anónimo (ou seja, o seu nome não será publicado no relatório do WJP, no site do WJP ou em qualquer 
material do WJP, e o seu nome e dados não serão divulgados de forma alguma). 
 
Em todos os casos, as suas respostas individuais permanecerão estritamente confidenciais. As respostas são 
agregadas antes de qualquer análise estatística ou relatório de resultados para garantir que as respostas individuais 
não possam ser determinadas. 
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TIPO DE CONTRIBUIÇÃO 

 
No espaço abaixo, selecione uma das duas opções indicando se gostaria de responder a este questionário como 
um colaborador anónimo ou como um colaborador reconhecido publicamente. Em ambos os casos, as suas 
respostas individuais ao questionário permanecerão estritamente confidenciais. 
 
RECONHECIDO PUBLICAMENTE:   [   ] 

Gostaria de ser publicamente reconhecido como colaborador. Entendo que o meu nome, afiliação 
organizacional e país serão listados na seção Contribuição de especialistas QRQ do relatório do WJP Rule 
of Law Index 2021 e no site do WJP, exatamente como está escrito abaixo:   
 

Nome:   
Empresa, sociedade ou 
organização: 

 

 
ANÓNIMO:   [   ] 

Gostaria de continuar a ser um colaborador Anónimo. O WJP não revelará o meu nome, afiliação 
organizacional ou qualquer outra informação identificável no relatório do WJP Rule of Law Index 2021 ou 
qualquer material associado.  
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As seguintes questões descrevem situações hipotéticas. Em cada questão, forneceremos um 
conjunto de suposições. Por favor, selecione a opção que melhor representa os seus pontos de vista. 

 
 

SEÇÃO I 
 
Cenário hipotético n. º 1 
 
1. Suponha que uma pessoa pobre recebe uma má transfusão de sangue num hospital público e é infetada 

com hepatite C. Qual é a probabilidade do paciente recorrer aos seguintes mecanismos para procurar 
indemnização por danos? 

 
 Muito 

provável 
Provável Improvável 

Muito 
improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Apresentar uma ação judicial comum 
civil  ou comercial 

     

(b) Faça uma reclamação perante um órgão 
administrativo 

     

(c) Levar a questão a um chefe ou  
governante tradicional 

     

(d) Não tomar medidas      

 
Cenário hipotético n. º 2 
 
2. Suponha que, como resultado de uma auditoria, se constata que um funcionário do governo local está 

a emitir ilegalmente uma licença, em troca de suborno, para um hospital público que não está em 
conformidade com os regulamentos de saúde pública. Qual dos seguintes resultados é mais provável? 
(Por favor, escolha apenas uma única resposta) 

 
A acusação é completamente ignorada pelas autoridades.  
É aberta uma investigação mas nunca chega a nenhuma conclusão.  
O funcionário do governo local é processado e punido (através de multas ou tempo 
de prisão). 

 

Não sabe / não se aplica  
 
3. Por favor, imagine que a autoridade de saúde pública no seu país notifica um produtor de alimentos 

sobre um surto de salmonela ligado à cadeia de fornecimento de alimentos do produtor. Qual dos 
seguintes resultados é o mais provável? (Por favor, escolha apenas uma única resposta)  
 

O produtor de alimentos está em conformidade com a lei (voluntária ou por meio 
de ordens judiciais, multas e outras sanções). 

 

O produtor de alimentos suborna ou influencia as autoridades de saúde pública 
para ignorar a violação. 

 

Absolutamente nada acontece.  
Não sabe / Não se aplica  
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SEÇÃO II 
 

4. Com que frequência diria que: 
 

  
Quase 

sempre 

Na 
maioria 

dos 
casos 

Em 
alguns 
casos 

Quase 
nunca 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Na prática, os grandes hospitais públicos cumprem 
todos os regulamentos de saúde pública aplicáveis? 

     

(b) Na prática, as clínicas públicas cumprem todos 
os regulamentos de saúde pública aplicáveis? 

     

(c) Na prática, os fundos públicos gastos em 
suplementos alimentares chegam às crianças pobres? 

     

 

 
5. Por favor responda às seguintes questões:  
 

 
100% 75% 50% 25% 5% 0% 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Na sua opinião, que percentagem (%) de 
fundos públicos gastos com saúde em áreas de 
baixo rendimento realmente alcançam as 
unidades de saúde da linha da frente? 

       

(b) Na sua opinião, que percentagem (%) de fundos 
públicos atribuídos a despesas com saúde é 
desviada ilegalmente da sua meta para outros fins? 

       

(c) Com base na sua experiência, que percentagem 
(%) de horas semanais de trabalho são perdidas 
devido a faltas injustificadas entre a equipa de 
enfermagem em centros de saúde públicos? 

       

(d) Com base na sua experiência, que 
percentagem (%) de horas semanais de trabalho 
são perdidas devido a faltas injustificadas entre 
médicos em centros de saúde públicos? 
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6. Imagine que uma pessoa doente procura tratamento para uma doença, como o sarampo, num centro 
de saúde público. Na sua opinião, qual é a probabilidade do paciente receber tratamento de menor 
qualidade do que as outras pessoas, porque é: 

 
 Muito 

provável 
Provável Improvável 

Muito 
improvável 

Não sabe / 
Não aplicável 

(a) Uma pessoa pobre?      
(b) Uma mulher?      
(c) Um membro de uma minoria étnica?      
(d) Um membro de uma minoria religiosa?      
(e) Um estrangeiro (imigrante)?      
(f) Gay, lésbica, bissexual ou transexual?      
(g) Infetado com HIV / SIDA?      

 

Ou 

 

(h) Nenhuma das opções acima.  

 
7. Por favor, escolha a declaração que está mais próxima das suas opiniões sobre como a aquisição de 

saúde pública (ou seja, dinheiro gasto em medicamentos, vacinas, equipamentos médicos, edifícios, etc.) 
funciona no seu país: (Por favor, escolha apenas uma única resposta) 

 
A maioria dos contratos é adjudicada através de um processo de concurso aberto e competitivo.  

Existe um procedimento formal de licitação, mas tem falhas. Vários contratos são adjudicados sem 
licitações, ou por meio de licitações ineficazes, deixando em aberto a possibilidade de corrupção. 

 

Não há procedimento formal de licitação ou é superficial e ineficaz. A maioria dos contratos é 
concedida a empresas que oferecem subornos; a empresas pertencentes a apoiantes políticos; ou a 
empresas em que um funcionário do governo relevante tem uma participação financeira. 

 

Não sabe / Não se aplica  

 
8. Com que frequência as pessoas têm que pagar subornos, pagamentos informais ou outros incentivos 

monetários para: 
 

 
Quase 

sempre 

Na 
maioria 

dos casos 

Em 
alguns 
casos 

Quase 
nunca 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Obter vacinas num hospital público?      

(b) Obter medicamentos para uma doença,  
como tuberculose? 

     

(c) Conseguir que os seus filhos entrem em  
creches públicas? 

     

(d) Obter uma identificação para receber um tratamento 
básico num hospital público? 

     

(e) Receber tratamento num hospital público para serviços 
que deveriam ser fornecidos gratuitamente? 

     

(f) Receber contracetivos (para evitar a gravidez)?      

(g) Receber cuidados durante o parto?      

http://www.worldjusticeproject.org/
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9. Por favor responda às seguintes questões:  
 

 Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Quão provável é um grande hospital público 
do seu país ser inspecionado pelas autoridades 
de saúde pública numa base anual? 

     

(b) Quão provável é um centro de saúde público 
do seu país ser inspecionado pelas autoridades 
de saúde pública numa base anual?  

     

(c) Quão provável é as autoridades de saúde 
pública imporem sanções aos hospitais e centros 
de saúde públicos, se forem detetadas violações? 

     

(d) Qual é a probabilidade das autoridades de 
saúde pública solicitarem ou receberem 
subornos ou outras vantagens indevidas para 
fecharem os olhos às violações detetadas?  

     

 
 

10. Com que frequência diria que: 
 

 
Quase 

sempre 

Na 
maioria 

dos 
casos 

Em 
alguns 
casos 

Quase 
nunca 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Na prática, o governo oferece informações sobre 
questões de saúde pública fáceis de compreender? 

     

(b) Na prática, o governo esforça-se para providenciar 
informações em assuntos relacionados com a saúde 
pública em idiomas falados por segmentos significativos 
da população, mesmo que não sejam idiomas “oficiais”? 

     

(c) Na prática, os regulamentos nacionais e padrão para 
proteger a saúde pública são publicados em tempo 
oportuno? 

     

(d) Na prática, os regulamentos locais em matéria de 
saúde pública são publicados numa base oportuna? 

     

(e) Na prática, os regulamentos locais em matéria de 
saúde pública podem ser obtidos a baixo custo, tais como 
pelo correio ou on-line? 

     

(f) Na prática, os regulamentos em matéria de saúde 
pública são suficientemente estáveis para permitir que o 
público determine quais as condutas que são permitidas 
e proibidas? 
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11. Por favor responda às seguintes questões: 
  

 Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Qual é a probabilidade de um estudante de 
medicina que reprovou nos exames necessários 
numa universidade pública obtenha o seu diploma 
mediante o pagamento de subornos ou outros 
incentivos monetários ao funcionário relevante do 
governo ou da universidade? 

     

(b) Qual é a probabilidade de profissionais médicos 
e funcionários do hospital reivindicarem 
pagamentos das companhias de seguros para 
tratamentos não efetuados? 

     

(c) Qual é a probabilidade de médicos e funcionários 
de centros de saúde públicos receberem subornos 
de empresas farmacêuticas para impulsionar as 
vendas dos seus medicamentos? 

     

 
12. Qual é a probabilidade de médicos e funcionários de centros de saúde pública em bairros pobres 

roubarem os seguintes itens para uso pessoal, para uso na prática privada, ou para revenda? 
 

 Muito 
provável 

Provável Improvável 
Muito 

improvável 

Não sabe / 
Não 

aplicável 

(a) Medicamentos      
(b) Equipamento médico      
(c) Vacinas      
(d) Suplementos de dieta para crianças      
(e) Contracetivos (para evitar a gravidez)      

 
13. Qual é a probabilidade dos médicos e funcionários do hospital de centros de saúde públicas em bairros 

pobres serem apanhados a roubar medicamentos, vacinas ou equipamento médico? 
 

Muito provável  

Provável  
Improvável   
Muito improvável  
Não sabe / Não aplicável  

 
14. Se detetados, qual é a probabilidade de serem despedidos? 

 
Muito provável  

Provável  
Improvável   
Muito improvável  
Não sabe / Não aplicável  

http://www.worldjusticeproject.org/
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ESTÁ QUASE A TERMINAR! 

 
Merci de remplir ce questionnaire. Nous sommes honorés d'inclure votre expertise dans le WJP Rule of Law 
Index 2021. 
 
Se tiver alguma opinião ou comentários sobre o questionário, ficaríamos muito gratos se nos 
informasse no espaço abaixo. 
 

1.) Existem tópicos, temas ou questões relevantes que acha que foram deixadas de fora? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.worldjusticeproject.org/
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2.) Informação adicional: Agradecemos a sua contribuição como entrevistado especialista ao WJP 

Rule of Law Index. Muitos especialistas em estado de direito do World Justice Project contribuem 

com o seu tempo e experiência, ano após ano, para criar um dos conjuntos de dados mais 

abrangentes do mundo que mede a aderência dos países ao estado de direito. Para garantir que 

temos os registos mais atualizados na nossa base de dados, agradecíamos muito se reservasse 

algum tempo para preencher os seus dados de contacto abaixo. Esses dados permanecerão 

estritamente anónimas e não serão partilhados com terceiros. As suas informações de contacto 

serão armazenadas com segurança na nossa base de dados para um maior envolvimento e para 

futuras edições do WJP Rule of Law Index. 

 

Por favor, complete a seguinte informação: 
Título  
Primeiro nome:  
Sobrenome:  
Posição:  
Organização:  
Email preferido:  
Idioma preferido da 
correspondência:  

 
O WJP produz regularmente webinars, publicações e relatórios especiais. Se você deseja receber 
informações sobre eventos do WJP, indique abaixo: 

Gostaria de receber e-mails sobre os próximos eventos e publicações 
do WJP 

 

Je préférerais limiter les interactions par e-mail aux invitations à un 
sondage QRQ 

 

 
Ensina a nível universitário?   Sim [   ]   Não [    ]    
É advogado?____________________________ 
 
É advogado?  Sim [   ]   Não [    ] 
Se sim, há quantos anos exerce advocacia?  __________________________ 
 

Se é um advogado, quais são as suas áreas de prática? 

Direito da 
concorrência 

[   ] Contratos [   ] Direito internacional [   ] 

Falência [   ] Direito societário [   ] Direito do trabalho [   ] 
Direito empresarial [   ] Direito penal [   ] Contencioso/arbitragem [   ] 
Direito civil [   ] Direito do trabalho [   ] Negligência médica [   ] 
Direitos civis [   ] Direito ambiental [   ] Direito da propriedade [   ] 
Direito comercial [   ] Direito de família [   ] Tributação [   ] 
Lei constitucional [   ] Direito geral [   ] Outros [   ] 
Direito do 
consumidor 

[   ] Propriedade intelectual [   ]   

http://www.worldjusticeproject.org/
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3.) Como prova do nosso agradecimento pela sua inestimável contribuição, gostaríamos de lhe enviar 

uma cópia gratuita do relatório do WJP Rule of Law Index 2021 quando for publicado no final do 

ano. Se desejar receber uma cópia impressa gratuita do relatório, insira o endereço de 

correspondência preferido abaixo.   
 

Por favor, preencha as informações abaixo se desejar que lhe enviássemos uma cópia do 
relatório do Index 2021 no final deste ano:   
Linha 1 do endereço para 
correspondência:  
Linha 2 do endereço para 
correspondência:  
(número do apartamento / 
caixa postal)   
Cidade:  
Província / Estado:  
Código postal:  
País:  
 

4.) Finalmente, como especialista na sua área, gostaríamos de receber referências ou sugestões de 
colegas que possam estar dispostos a contribuir ao preencher um dos quatro questionários mais 
alinhados com os seus conhecimentos: 
 
• Direito Civil e Comercial 
• Direito Constitucional, Liberdades Civis e Direito Penal 
• Direito do Trabalho 
• Saúde Pública 

 

 Referência n.º 1 Referência n.º 2 Referência n.º 3 

Nome completo    

Email    

Área de atuação    

País    

Língua     

 

Obrigado pela sua colaboração! 
 

Obrigado por preencher o questionário. É uma honra para nós incluir a sua experiência na administração 
do WJP Rule of Law Index 2021. Para mais informações sobre o Rule of Law Index e as outras áreas do 
programa do World Justice Project, visite: 

 
 

www.worldjusticeproject.org 
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