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1. Qual o seu escalão etário?

2. Género:

3. Quais os principais obstáculos à implementação deste tipo de sistemas? 

4. Quais os factores favorecedores à utilização deste tipo de sistemas?

5. Considera que a utilização deste tipo de sistemas traz benefícios para a saúde 
das pessoas?

6. Considera o i-cidadão uma ferramenta eficaz na melhoria da sua capacidade de 
decisão no que diz respeito à sua saúde?

7. Como considera a pertinência deste tipo de sistema no contexto de saúde 
actual?

8. Quem deve ser no futuro o proprietário de instrumentos como o i-cidadão? 

Guião Entrevista - utilizadores

Até 30 anos
 

nmlkj De 31 a 49 anos
 

nmlkj De 50 a 64 anos
 

nmlkj Mais de 64
 

nmlkj

Masculino
 

nmlkj

Feminino
 

nmlkj

Não é boa ideia.
 

nmlkj

Não é apropriado à nossa população.
 

nmlkj

Ainda é cedo para a utilização deste tipo de sistema de informação.
 

nmlkj

É útil só se existir apoio à sua utilização.
 

nmlkj

É útil já. Porque o apoio surge naturalmente.
 

nmlkj

Empresas de plataformas tecnológicas (modelo em que o software é propriedade da empresa que desenvolve o 

instrumento em consórcio com empresas prestadoras de plataformas de serviços)
nmlkj

Serviços Públicos (modelo em que o instrumento é propriedade das entidades de governação, como o Ministério da 

Saúde ou Direcção Geral da Saúde, tendo sido estas a desenvolve-lo directamente ou através de empresas privadas) 
nmlkj

Consórcios entre entidades locais, cidadãos, profissionais de saúde e serviços públicos (modelo em que o instrumento é 

propriedade de um conjunto de entidades responsáveis por áreas complementares de saúde)
nmlkj

Profissionais de Saúde (modelo em que o instrumento é propriedade das associações de profissionais de saúde que o 

desenvolvem directamente ou através de empresas privadas)
nmlkj

Porquê?
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