RELATÓRIO SÍNTESE
ELEIÇÃO PARLAMENTO EUROPEU 2014
DIAS 24 E 25 MAIO 2014

645 PEDIDOS DE INFORMAÇÃO1
(POR ESCRITO E POR TELEFONE)

1

Não existem dados disponíveis relativos a 2009.
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1. Pedidos de informação por escrito
Foram apresentados 97 pedidos de informação por escrito durante o fim de semana da eleição,
sendo que todos esses pedidos foram respondidos nos dias em que foram apresentados.
Gráfico n.º 1

Ao nível da iniciativa dos pedidos de informação apresentados, refira-se que são os cidadãos,
em linha com a tendência geral do resto do processo eleitoral, quem com esmagadora
incidência apresenta junta da CNE tais pedidos. Registaram-se, igualmente, alguns pedidos de
autarquias locais e um pedido de uma candidatura de grupo de cidadãos eleitores dado que no
dia 25 de maio também se realizaram eleições autárquicas intercalares em 4 freguesias.
Gráfico n.º 2
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Constata-se que os assuntos mais abordados nos pedidos por escrito são problemas com a
Votação, Delegados/Membros de mesa/Assembleias de voto, Propaganda e Recenseamento
eleitoral.
Gráfico n.º 3

2. Pedidos de informação por telefone
Foram registados 548 pedidos de informação por telefone nos dias de 24 e 25 de maio, dos
quais 521 (recebidos e registados no sistema de atendimento) respeitam ao dia da eleição.
Desse universo, apenas dispomos de registo de informação quanto à iniciativa e ao tema
relativamente às informações prestadas em 272 pedidos. Apresenta-se de seguida informação
atendendo à distribuição por iniciativa e por tema:
Gráfico n.º 4
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Constata-se que a tendência evidenciada nos pedidos por escrito tem reflexo nos pedidos por
telefone, o que significa que os assuntos mais abordados são problemas com a Votação (no
qual se inclui o tema específico “Onde Voto”), Delegados/Membros de mesa/Assembleias de
voto e Recenseamento eleitoral.
Gráfico n.º 5
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