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RESUMO

A um ano das eleições europeias de maio de 2019, o último Eurobarómetro do Parlamento confirma o crescente apoio

e aceitação da União Europeia por parte dos cidadãos. Mais de dois terços dos inquiridos consideram que o seu país

beneficiou com o facto de ser membro da União Europeia. Esta é a percentagem mais elevada registada desde 1983.

Além disso, pela primeira vez, uma maioria de europeus considera que a sua voz conta na UE. Quase um terço dos

inquiridos já sabe qual a data das eleições para o Parlamento Europeu em 2019. O método dos cabeças de lista

(Spitzenkandidaten) é encarado como uma evolução positiva pelos cidadãos, que desejam vê-lo acompanhado de um

verdadeiro debate sobre as questões europeias, nomeadamente o futuro da UE.

O indicador Eurobarómetro que mede o apoio dos cidadãos à pertença à União Europeia sempre mereceu o forte apoio dos

inquiridos ao longo do tempo. Em 2018, este apoio sobe para uma significativa média europeia de 60 % de cidadãos que

consideram que a adesão do seu país à UE é algo de positivo. Por outro lado, 67 % dos inquiridos consideram que o seu país

beneficiou do facto de ser membro da UE. Esta é percentagem mais elevada registada para este indicador desde 1983.

Pela primeira vez na última década, a maioria dos inquiridos (48 %) considera que a sua voz conta na UE. A análise das

tendências demonstra que esta evolução positiva teve início no segundo semestre de 2016 e pode estar relacionada com o

choque provocado pelo referendo sobre o Brexit no Reino Unido.

O método dos cabeças de lista (Spitzenkandidaten)

O presente inquérito centra-se na perceção que os cidadãos têm das eleições europeias. Os inquiridos de toda a UE encaram

o processo dos cabeças de lista como uma pedra angular da vida democrática na UE. Os eleitores europeus tiveram a

oportunidade de, direta ou indiretamente, participar no processo de eleição do Presidente da Comissão Europeia pela primeira

vez em 2014. Atualmente, os resultados mostram que praticamente metade dos cidadãos da UE-27 (49 %) afirmam que este

processo os encorajará a votar nas próximas eleições europeias. Além disso, 70 % dos cidadãos consideram que o mesmo só

faz sentido se for acompanhado de um verdadeiro debate sobre os assuntos europeus e o futuro da UE. Além disso, a maioria

dos inquiridos concorda que o processo dos candidatos principais gera maior transparência (63 %), é um progresso importante

para a democracia europeia (61 %) e confere mais legitimidade à Comissão Europeia (60 %). Em contrapartida, menos de

metade dos inquiridos pensam que este processo impedirá os governos nacionais de escolher o melhor candidato (46 %) e

que não tem qualquer impacto real (45 %).
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Temas de campanha

Durante a próxima campanha eleitoral, os europeus querem ver debatida a segurança no sentido mais lato, incluindo a questão

da imigração. Ao mesmo tempo, também atribuem grande importância às questões relacionadas com a prosperidade e o bem-

estar pessoais. 49 % dos europeus refere a luta contra o terrorismo como tema de campanha prioritário, a que se segue o

«combate ao desemprego juvenil» (48 %), a imigração (45 %), a economia e o crescimento (42 %). Cerca de um terço dos

europeus menciona o combate às alterações climáticas e a proteção do ambiente (35 %). Para 32 % dos inquiridos, a prioridade

recai na promoção dos direitos humanos e da democracia, bem como na proteção social dos cidadãos da UE.

Apego à democracia

Os europeus têm apego à democracia, tanto a nível da UE como no seu próprio país, sendo a sua opinião diretamente

influenciada pelo contexto económico. A maioria dos inquiridos continua satisfeita com o funcionamento da democracia no

seu país (55 %) e na UE (46 %). Embora os inquiridos de alguns países estejam mais satisfeitos com o funcionamento da

democracia na UE, os cidadãos de alguns dos maiores Estados-Membros exprimem um grau de satisfação significativamente

menor face ao funcionamento da democracia na UE. Tal torna-se ainda mais evidente quando considerado no contexto do PIB

per capita de cada país, bem como da sua taxa de desemprego atual.

Partidos novos e emergentes

Entre 2013 e 2018, surgiram nos Estados-Membros da UE mais de 70 novos partidos e alianças políticas, alguns dos quais

fizeram campanhas bem sucedidas contra a ordem política estabelecida. Quando instados a tomar posição sobre uma série de

afirmações relativas a estes novos partidos e movimentos, a maioria dos europeus encaram-nos de forma bastante positiva.

Metade dos inquiridos (50 %) não considera que esses partidos ou movimentos são uma ameaça para a democracia, enquanto

um pouco mais de um terço (38 %) pensa que sim. Dos cidadãos inquiridos, 70 % consideram que ser simplesmente contra

algo não basta, e que isso não melhorará nada. São 53 % os cidadãos que concordam que os novos partidos e movimentos

podem ser melhores do que a ordem política estabelecida a encontrar novas soluções, e 56 % os que consideram que aqueles

podem trazer mudanças reais.

A perceção do exercício do direito de voto

A um ano do escrutínio europeu, a presente sondagem analisa o modo como os cidadãos pensam relativamente ao exercício

de voto. Os inquiridos afirmam que é fácil votar nas eleições europeias, embora pensem que, de facto, é «mais fácil» participar

nas eleições nacionais: 72 % declaram ser fácil ir às urnas nas eleições nacionais, enquanto 62 % também acham que é fácil

votar nas eleições europeias. Uma análise da importância que os cidadãos conferem à votação permite verificar que, para 68 %

dos europeus, o direito de voto nas eleições nacionais assume «grande importância». De referir que 49 % dos inquiridos

comungam desta opinião em relação às eleições europeias.
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Quando ainda faltam doze meses, quase um terço dos inquiridos (32 %) sabe que estas eleições se realizarão eleições em 2019;

e um inquirido em cada dois (50 %) declara mesmo estar interessado nas eleições europeias.

Razões para votar

Tal como em inquéritos anteriores, as razões de ordem cívica — como, por exemplo, «é o meu dever de cidadão» — surgem

em primeiro lugar, com 47 %, quando se pergunta aos europeus os motivos pelos quais votariam nas eleições europeias. As

razões europeias surgem a seguir, com um número elevado de resultados para «podem fazer a diferença votando» (33 %).

Outras razões são o sentimento de ser europeu (30 %) e o desejo de apoiar a UE (29 %). Em menor medida, o escrutínio europeu

também é considerado uma oportunidade para manifestar o descontentamento geral em relação à União (21 %) ou aos

governos nacionais (17 %).

Em relação ao regresso ao sistema de cabeças de lista nas próximas eleições europeias, 17 % dos inquiridos declaram que os

europeus votarão para «participar na eleição do próximo presidente da Comissão Europeia». Este resultado permite concluir

que os europeus estão cada vez mais familiarizados com o processo de eleição do Presidente da Comissão Europeia.

... ou para se abster

O inquérito também procurou identificar as principais razões que levariam as pessoas a não votar nas eleições europeias. Uma

grande maioria considera que as pessoas se absterão de votar por «acharem que o seu voto não irá mudar nada» (60 %), por

«não confiarem no sistema político» (48 %) ou por «não estarem interessadas na política ou em eleições, em geral» (43 %). A

falta de informação também deve ser considerada um importante elemento, na medida em que os cidadãos pensam que as

pessoas poderão abster-se por «não saberem o suficiente acerca do papel do Parlamento Europeu» (34 %) ou por

«considerarem que não estão suficientemente informadas sobre a posição dos diferentes partidos políticos relativamente às

questões europeias» (22 %).

Alguns inquiridos pensam que «o Parlamento Europeu não se debruça suficientemente sobre os problemas que dizem respeito

a pessoas como eles» ou que os potenciais abstencionistas (32 %) são «contra a Europa, a UE, a construção europeia» (17 %).

As razões técnicas também desempenham um papel considerável, dado que 15 % dos inquiridos consideram que as pessoas

não irão votar por «não terem tempo ou por terem coisas mais importantes para fazer», e 12 % «não sabem quando ou como

votar».
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CONTEXTO

Tal como em qualquer inquérito deste tipo, a compreensão do contexto nacional, europeu e internacional é

fundamental para enquadrar e, desde logo, compreender os resultados. A um ano das eleições europeias de maio de

2019, os indicadores económicos começam a atingir o «verde». No entanto, os europeus continuam a deparar-se com

grandes desafios, como a migração, as negociações em curso sobre o Brexit ou a persistente ameaça terrorista. Tudo

isto num contexto de mudança do equilíbrio de poder, tanto dentro como fora da União Europeia.

De um ponto de vista económico, ao fim de 10 anos de crise, a recuperação tem sido notável, dando lugar a um contexto

económico claramente mais positivo. De acordo com o Eurostat, a taxa de desemprego caiu para 7,1 % em fevereiro de 2018,

o nível mais baixo registado na UE-28 desde dezembro de 2008.

Um ano depois de terem sido lançadas, as negociações do Brexit evoluem lentamente, mostrando de forma cada vez mais

nítida os progressos obtidos, mas também os obstáculos que ainda persistem. Em março de 2017, o Parlamento Europeu

adotou uma resolução que define os critérios para um eventual acordo de associação relativo ao futuro das relações entre a

UE e o Reino Unido.

Um mês antes, os deputados ao Parlamento Europeu haviam votado maciçamente a favor do método dos cabeças de lista

para a eleição do futuro Presidente da Comissão Europeia, decidindo rejeitar todo o candidato que não tivesse sido

previamente aprovado como cabeça de lista por um partido político europeu.

Com efeito, no período que antecedeu as eleições europeias reacendeu-se o debate sobre o método dos cabeças de lista, o

qual obteve um vasto apoio junto das instituições europeias, dos partidos políticos europeus e dos Estados-Membros. Neste

contexto, o Parlamento Europeu organizou diversos debates com líderes europeus para refletir sobre o futuro da Europa e as

próximas eleições europeias. Durante a sessão plenária de abril de 2018, em Estrasburgo, o Presidente francês, Emmanuel

Macron, manifestou o seu apoio em geral ao processo dos «cabeça de lista» e apelou à realização de um verdadeiro debate

europeu em toda a União.

Neste contexto, as migrações e o terrorismo continuam a ser grandes desafios da UE. De acordo com o Eurostat, no final de

2017 o número de requerentes de asilo na UE tinha diminuído 26 pontos percentuais num ano1. O número total de migrantes

em situação irregular nas principais rotas migratórias também diminuiu significativamente nos últimos meses. No entanto, a

situação geral continua precária e serão necessários mais esforços para garantir uma resposta eficaz ao desafio da migração.

Enquanto colegislador no domínio da política de asilo, o Parlamento Europeu já por várias vezes salientou a necessidade de

uma abordagem holística e solidária da UE à migração.

1 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report



9

Nos últimos anos, o terrorismo dominou o debate público em toda a União Europeia. A acentuada redução do número de

ataques não significa que a ameaça tenha desaparecido, como o demonstra uma série de ataques terroristas recentemente

ocorrida em março de 2018 nas cidades de Carcassonne e Trèbes, no sul de França.

Nos últimos meses, foram realizadas eleições em diversos Estados-Membros da UE. Em março houve eleições em Itália, as quais,

todavia, ainda não conduziram à formação de um novo governo. Por outro lado, na Hungria, Viktor Orban foi reeleito primeiro-

ministro após as eleições legislativas de abril, tendo o seu partido FIDESZ ganho por uma super-maioria. Em janeiro, foram

realizadas eleições presidenciais na República Checa, onde Miloš Zeman foi eleito para um segundo mandato, e na Finlândia,

onde Sauli Niinistö, já titular, foi reeleito. Em fevereiro, Nicos Anastasiades foi reeleito presidente de Chipre.

Em 2018 também se verificaram três demissões inesperadas de chefes de governo: o primeiro-ministro da Roménia, Mihai

Tudose, demitiu-se em janeiro; o primeiro-ministro da Eslovénia, Miro Cerar, demitiu-se em março, tal como Robert Fico,

primeiro-ministro da Eslováquia. A demissão deste último verificou-se depois de o jornalista Jan Kuciak, de 27 anos de idade,

e a sua noiva, Martina Kušnírová, terem sido assassinados na sua casa na Eslováquia Ocidental em 26 de fevereiro. Kuciak é o

segundo repórter de investigação assassinado na UE nos últimos meses. Em outubro de 2017, a jornalista maltesa Daphne

Caruana Galizia foi morta na sua terra natal, na sequência da explosão de uma bomba colocada no seu carro. Caruana Galizia

era bem conhecida na ilha e tinha escrito muitos artigos sobre a corrupção em Malta.

Em Espanha, após as eleições regionais catalãs de 21 de dezembro de 2017, o parlamento da Catalunha ainda não tinha, à data

da sondagem, conseguido eleger um presidente da Generalitat. Na Alemanha, as eleições de setembro de 2017 levaram a

dificuldades sem precedentes na formação de um novo governo. Depois de um processo demorado, Angela Merkel foi reeleita

chanceler de uma nova «grande coligação» de democratas-cristãos (CDU, CSU) e sociais-democratas (SPD) em março de 2018.

Na cena internacional, foram realizadas eleições presidenciais na Rússia e na China, enquanto o Presidente dos EUA, Donald

Trump, intensificava as suas tentativas de mediação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Além disso, durante o trabalho

de campo do inquérito, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França juntaram forças para dar resposta militar ao ataque

químico contra civis ocorrido uma semana antes nos arredores de Damasco, na Síria.

A União Europeia agiu de forma notavelmente coesa após o ataque com um agente neurotóxico perpetrado contra um antigo

agente russo no Reino Unido, em março de 2018. A expulsão de dezenas de diplomatas russos de várias capitais europeias foi

um ato de solidariedade sem precedentes para com o Reino Unido.
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CAPÍTULO 1: TENDÊNCIA DE APROXIMAÇÃO À UE

A recuperação económica gradual registada nos últimos anos na União Europeia está a tornar-se uma realidade

concreta e palpável para um número cada vez maior de europeus. Os indicadores de referência do presente inquérito

ilustram a continuação de uma atitude crescentemente favorável à União Europeia, como o demonstram os resultados

positivos sem precedentes obtidos em relação às vantagens da adesão à UE.

Após dez anos de crise, o contexto económico está, finalmente, mais positivo: os mercados deixaram de prever um colapso da

área do euro, a própria área do euro voltou a registar crescimento2 e as taxas de desemprego estão a baixar3.

No entanto, pese embora a recuperação dos indicadores económicos, os europeus continuam preocupados com a situação

económica que se vive nos seus países, espelhando as desigualdades crescentes sentidas a nível nacional.

A minha voz conta na UE: inversão das tendências

Todos os anos, o Eurobarómetro do Parlamento pergunta aos cidadãos europeus se consideram que a sua voz conta na UE. A

um ano das eleições europeias de 2019 e pela primeira vez na última década, a maioria dos inquiridos respondeu de forma

positiva: um total de 48 % pensa que a sua voz conta na UE. Esta evolução positiva começou depois de setembro de 20164, que

é considerado o ponto de inflexão para este indicador, traduzindo-se num aumento de 11 pontos da percentagem de

inquiridos que considera que a sua voz conta hoje na UE. Paralelamente, 46 % não concordam com esta afirmação, o que

equivale a uma redução de 13 pontos percentuais (pp) desde setembro de 2016.

A tendência ao longo dos anos mostra que, tradicionalmente, as eleições europeias têm um impacto neste indicador. Com

efeito, o indicador «A minha voz conta na UE» aumentou 9 pp após as eleições europeias de 2004 (de 30 % para 39 %) e, depois,

diminuiu. Em junho de 2009 voltou a aumentar 8 pp, passando para 38 %, antes de sofrer uma nova queda, para, finalmente,

subir para 41 % após as eleições europeias de 2014.

Pela primeira vez, porém, este indicador começa a aumentar a meio da legislatura em comparação com as anteriores

legislaturas, momento em que normalmente atingiria o seu mínimo cíclico, ou seja, o seu nível mais baixo5. Em abril de 2018,

uma evolução ligeira mas progressiva veio confirmar esta tendência positiva.

2 Segundo o Eurostat, em 2017, o PIB cresceu 2,5 % no conjunto da União Europeia e na área do euro.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8662991/2-14022018-BP-EN.pdf/ccf970c0-bb55-4a22-b8ea-d50d5a92586d
3 Situando-se a 7,1 % no conjunto da UE e 8,5 % na área do euro em fevereiro de 2018, o desemprego encontra-se no seu nível
mais baixo desde dezembro de 2008. http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-
720e-429b-be25-80f7b- 2fb22cd
4 Parlómetro 2016: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20161110PVL00113/Parlemeter-2016
5 Parlamento Europeu, «Principais mudanças na opinião pública europeia em relação à União Europeia», novembro de 2017;
http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2016/major/desk_research_historique_2016_en.pdf
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Se retrocedermos até 2016, ano que marca o início desta tendência ascendente, torna-se cada vez mais evidente que o

referendo de 23 de junho de 2016 sobre o «Brexit» teve um profundo impacto na opinião dos europeus acerca do seu lugar e

da sua pertença à UE. A escolha do referendo como método de votação e os efeitos diretos do seu resultado no quotidiano de

muitos britânicos podem ter tido um impacto simbólico na perceção que os cidadãos europeus têm da «sua voz na UE». Tal

poderá mesmo ter despertado, num número cada vez maior de inquiridos, o sentimento de que a sua voz conta.

Os resultados nacionais tendem a confirmar este cenário, com uma maioria de opiniões positivas em 15 países. A Suécia (80 %),

a Dinamarca (80 %) e os Países Baixos (79 %) encabeçam a lista dos que consideram que a sua voz conta na UE. De assinalar

um importante aumento de 11 pontos na Hungria, onde os que pensam que a sua voz conta na UE já perfazem 50 %.
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Esta perspetiva positiva não está, porém, garantida no caso da Grécia. Neste país, 76 % dos inquiridos não consideram que a

sua voz conta na UE, tal como os estónios (72 %) e os inquiridos de 10 Estados-Membros, onde a maioria discorda desta

afirmação (Letónia, República Checa, Chipre, Itália, Espanha, Reino Unido, Lituânia, Portugal, Roménia e Eslováquia). Quanto à

Bulgária, as opiniões repartem-se de forma equitativa entre os que são contra e os que são a favor.

A nível europeu, a maioria dos inquiridos com idades até aos 64 anos consideram que a sua voz conta na UE. Em contrapartida,

as pessoas com 65 anos de idade ou mais, obviamente os reformados, tendem a achar que a sua voz não conta na UE. Os

desempregados, os operários e as pessoas sem atividade profissional partilham da mesma opinião.

De facto, este indicador está fortemente relacionado com a forma como os inquiridos se veem na UE em geral. As pessoas que
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acreditam que a sua voz conta na UE são mais suscetíveis de se interessarem pelos assuntos europeus e as próximas eleições

europeias. Além disso, uma análise cruzada dos resultados mostra que este grupo da população que considera que a sua voz

conta tende a achar que é importante ir às urnas e que pode mudar as coisas votando nas eleições para o Parlamento Europeu.

Por conseguinte, declaram-se mais suscetíveis de participar nas próximas eleições.

Além disso, perguntou-se aos inquiridos o que pensam de a sua voz ser ouvida no seu próprio país. Em 21 Estados-Membros,

consideram ter uma palavra a dizer: 63 % pensam que a sua voz conta no seu país (+2 pp em comparação com setembro de

2017) e 33 % não concordam com esta afirmação (-2). Mesmo assim, este ponto de vista não é partilhado pelos inquiridos de

7 Estados-Membros, sendo a Grécia o país onde os inquiridos mais discordam desta afirmação: 67 % acham que a sua voz não

conta no seu próprio país.

Tradicionalmente, obtêm-se resultados mais positivos para esta pergunta do que relativamente ao que as pessoas pensam

sobre se a sua voz é ouvida na UE. Como indicado no gráfico infra, esta diferença chega a atingir os 15 pontos quando se

compara as duas médias europeias. Em 27 Estados-Membros, o sentimento de que «a minha voz conta no meu país» é mais

forte do que o sentimento de que «a minha voz conta na UE». Na Lituânia, os resultados são iguais nos dois casos (31 %).

Os dados nacionais revelam, todavia, diferenças maiores. A República Checa é o país que melhor o demonstra, com uma

diferença de 35 pontos entre os que consideram que a sua voz conta no país (61 %) e os que pensam que este é o caso na UE

(26 %). Também se constatam diferenças significativas na Estónia e na França (24 pontos), no Reino Unido e na Finlândia (21

pontos), na Áustria (20 pontos) e na Eslováquia (19 pontos).

Foi feita uma pergunta complementar sobre se os cidadãos consideram que a voz do seu país conta na UE. As respostas,

de facto, são equiparáveis às da pergunta anterior: 63% dos inquiridos pensam que a voz do seu país conta na UE. Do
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mesmo modo, em todos os países, os inquiridos consideram que a voz do seu país é mais forte do que a deles próprios

enquanto indivíduos na cena europeia. Em alguns países, particularmente nos Estados bálticos, a diferença de opinião é

significativa: uma diferença de 39 pontos na Estónia, 30 pontos na Lituânia, 29 pontos na Letónia, mas também de

consideráveis 29 pontos em França e na Letónia, 26 pontos em Portugal e 19 pontos em Malta.

Avançar devagar, mas na direção certa

Os indicadores de referência mostram uma encorajadora recuperação do otimismo quanto ao futuro da União Europeia,

tal como revelado no Eurobarómetro Standard do outono de 20176. Em primeiro lugar, apontando para uma tendência

positiva no último ano daquele inquérito, 57 % dos europeus sentem-se otimistas quanto ao futuro da UE (+7 pp desde

o outono de 2016), enquanto a percentagem dos que estão pessimistas baixa para 37 % (-7 pp). De acordo com estes

resultados, só dois Estados-Membros não partilham deste sentimento de otimismo. Em segundo lugar, quase metade

dos europeus considera que a situação da economia europeia é boa (48 %), opinião que é maioritária em 23 países.

6 Comissão Europeia, Eurobarómetro Standard 88, outono de 2017.
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O mesmo se verifica em relação ao rumo que as coisas estão a tomar a nível nacional e da UE. A um ano das eleições europeias,

o presente inquérito mostra que há uma tendência para a mudança de opinião das pessoas desde 2014. Uma percentagem

crescente de inquiridos parece considerar que as coisas vão no bom caminho: 35 % pensam que a situação está a evoluir no

bom sentido no seu país e 32 % pensam o mesmo em relação à União Europeia. Mas para uma maioria - que em todo o caso

está a diminuir relativamente à tendência positiva -, a situação ainda está a evoluir no mau sentido, tanto no seu país (48 %)

como na União Europeia (42 %).

Tal como no Parlómetro 2017, os 28 Estados-Membros posicionaram-se em função das opiniões dos inquiridos quanto ao

«bom sentido» no seu próprio país e na UE. Como mostra o gráfico seguinte, 10 países apresentam as perceções mais positivas

nos dois casos: ambos estão acima da média da UE. Em contrapartida, os inquiridos de 8 países, em número superior à média

europeia, consideram que a situação está a evoluir no mau sentido, quer nos seus países, quer na UE.
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Tal como no Parlómetro de 2017, os mesmos dois Estados-Membros extremam o quadro: na parte superior direita do espetro,

a Irlanda sobressai com os valores mais elevados para «a situação está a evoluir no bom sentido», tanto a nível nacional (74 %)

como a nível europeu (62 %). Em baixo, à esquerda, a posição da Grécia mantém-se inalterada, com menos de uma em cada

dez pessoas (9 %) a considerar que «a situação está a evoluir no bom sentido» no país, e cerca de um em cada seis (15 %) na

UE. É também interessante notar que, numa série de países (a Croácia e a Eslovénia, os Estados bálticos Lituânia e Letónia, bem

como a Roménia e a Bulgária), os cidadãos, em percentagem superior à média da UE, consideram que a situação na UE está a

evoluir no bom sentido, apesar de, simultaneamente, pensarem o contrário da situação no seu próprio país.

Há apenas seis meses, a perceção dos inquiridos sobre o seu próprio país mudou, em alguns casos, de forma significativa.

Como mostra o gráfico infra, na Estónia, por exemplo, a percentagem de inquiridos que consideram que «as coisas estão a ir

no bom sentido» no seu país baixou para 34 % (-11 pp). Por outro lado, aumentou de forma acentuada na Hungria (47 %, +13

pp) e na Áustria (52 %, +8 pp), resultados que, nos dois casos, estão possivelmente relacionados com as recentes eleições ou

formações governamentais ali organizadas. A perceção da situação europeia segue o mesmo padrão, registando-se,

novamente, uma deterioração significativa na Estónia (31 %, -9), mas também na Finlândia (34 %, -9) e no Luxemburgo (32 %,

-10) nos seis últimos meses. Por outro lado, a Roménia mostra uma melhoria de 14 pontos em relação ao rumo que a UE está

a seguir, com 52 %. Os contextos nacionais ajudam certamente a compreender a evolução em cada país e as suas

consequências, até certo ponto, no plano europeu. De acordo com o Eurobarómetro de outono de 20177, a perceção da

situação económica a nível nacional é bastante matizada. Por detrás da média de 48 % de opiniões favoráveis, constatam-se

grandes oscilações entre países quando se trata de avaliação da atual situação económica nacional (entre 2 % de respostas

para «boa» na Grécia e 91 % na Alemanha e nos Países Baixos). Do mesmo modo, a forma como os inquiridos veem o rumo

que as coisas estão a tomar na UE e no seu país ajudam a compreender melhor a importância dos contextos nacionais para a

interpretação dos resultados do inquérito.

7 Comissão Europeia, Eurobarómetro Standard 88, outono de 2017.
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A este respeito, em 10 Estados-Membros, os inquiridos parecem considerar que as coisas estão realmente melhor a nível da UE

do que a nível nacional. Sete Estados-Membros apresentam a taxa de desemprego mais elevada da UE (Grécia, Espanha e Itália)

ou acima da média (Croácia, Letónia, Lituânia e Eslováquia)8. Três outros países completam este grupo, a saber, Roménia,

Bulgária e Eslovénia.

8 Eurostat, «Desemprego na área do euro a 8,5 %», fevereiro de 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3-04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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Há outros fatores que podem explicar por que razão a maioria considera que a situação não está a evoluir no bom sentido. Um

deles poderá ser a opinião que as pessoas têm sobre as suas oportunidades no futuro. Em dezembro de 2017, quando

interrogada sobre o que pensa da desigualdade de rendimentos9, uma larga maioria de inquiridos (84 %) concordou que as

diferenças de rendimentos nos respetivos países são demasiado grandes. Ao mesmo tempo, porém, 58 % dos cidadãos

consideram que, atualmente, no seu país, gozam das mesmas oportunidades para singrar na vida e 46 % afirmam que esta

situação melhorou nos últimos 30 anos. No entanto, as variações nacionais continuam a ser significativas. Apesar da taxa de

desemprego mais baixa registada na UE-28 desde setembro de 2008 (7,1 % em fevereiro de 201810), as perceções contam uma

história diferente em muitas regiões devido aos novos desafios surgidos depois da crise.

Existe uma correlação negativa significativa entre a taxa de desemprego e «as coisas estão a evoluir no bom sentido», quer a

nível nacional quer a nível na UE: quanto maior o número de desempregados, mais os inquiridos se consideram insatisfeitos

com o rumo que as coisas estão a tomar. Por outras palavras, os países menos otimistas a este respeito são os que atualmente

apresentam as mais elevadas taxas de desemprego na UE. Tal como indicado em tons mais escuros, em fevereiro de 2018 o

desemprego atingiu 20,8 % na Grécia, que figura em último lugar, com apenas 9 % dos inquiridos a considerar que as coisas

9 Comissão Europeia, Eurobarómetro Especial n.º 471 «Equidade, desigualdade e mobilidade intergeracional», dezembro de 2017
10 Eurostat, «Desemprego na área do euro a 8,5 %», fevereiro de 2018.
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8782899/3- 04042018-BP-EN.pdf/15f41da1-720e-429b-be25-80f7b2fb22cd
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estão a avançar no bom sentido a nível nacional, e 15 % na UE. Do mesmo modo, um espanhol em cinco (20 %) pensa que as

coisas vão no bom caminho em Espanha, país que tem a segunda taxa de desemprego mais elevada da UE (16,1 %). O mesmo

se aplica à Croácia, onde 19 % pensam que a situação está a evoluir no bom sentido, embora o desemprego atinja 9,4 %, ou à

Itália, onde 22 % pensam que a situação está a evoluir no bom sentido, conquanto a taxa de desemprego se situe nos 11 %.

O mais alto nível de apoio à UE numa década

A pertença à União Europeia é o indicador que mais apoio teve dos inquiridos europeus ao longo do tempo. Nos últimos seis

anos, este apoio foi significativamente reforçado, subindo para 60 % a média de cidadãos que consideram que a adesão do

seu país à UE é algo de bom. Esta é a taxa mais elevada obtida para esta questão desde que o Parlamento Europeu iniciou os

seus próprios inquéritos Eurobarómetro em 2007. Doze por cento consideram que é algo de negativo, enquanto um quarto

dos inquiridos (25 %) considera que não é nem bom nem mau.

A linha de tendência mostra que maio de 2011 é o ponto de partida da trajetória ascendente gradual deste indicador. Mas, a

partir do outono de 2016, a curva começa a subir de forma significativa. Mais uma vez, o voto a favor do Brexit, em junho de

2016, seguramente contribuiu para este sentimento europeu positivo renovado, mesmo se os efeitos do Brexit continuam

incertos até à saída efetiva do Reino Unido da União Europeia, em 29 de março de 2019.
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Uma maioria de cidadãos em 26 países manifesta-se a favor da pertença do seu país à UE, com valores que vão de 85 % no

Luxemburgo a 39 % em Itália. A opinião positiva está a aumentar em 21 países, atingindo +17 pp em Chipre (52 %). Também

se verificam aumentos significativos na Roménia (59 %, +11 pp), em Malta (74 %, +10 pp) e na Dinamarca (76 %, +9 pp).

Uma posição neutra predomina na República Checa e na Croácia (o mais recente Estado-Membro da UE), onde 46 % e 49 %

dos inquiridos, respetivamente, consideram que a sua adesão à União Europeia não é nem boa nem má. De facto, os fatores

socioeconómicos tendem a reforçar estes resultados. Efetivamente, por um lado, os dados mostram que, de um modo geral,

os cidadãos de países com um PIB per capita mais elevado tendem a expressar um maior apoio à adesão à UE (por exemplo,

Luxemburgo, Alemanha e Países Baixos).
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A idade, a educação e, consequentemente, a atividade profissional são outros fatores determinantes a este respeito. O apoio

à adesão à UE é mais notório entre os inquiridos mais jovens e mais escolarizados. Três quartos dos gestores (75 %) e dos

estudantes (74 %) consideram que é algo de positivo, enquanto só 46 % dos que concluíram a sua educação formal com idade

igual ou inferior a 15 anos e 46 % dos desempregados pensam assim.

Além disso, os resultados mostram um reconhecimento crescente de que ser membro da UE trouxe benefícios para os

diferentes países. Uma percentagem sem precedentes de 67 % dos inquiridos considera que o seu país beneficiou com a

pertença à UE.
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Este índice aumentou em 25 Estados-Membros, contribuindo para o nível global mais elevado desde 1983. Tal como

mostra o gráfico seguinte, os inquiridos que consideram que o seu país mais beneficiou com a sua adesão à UE são os

de Malta (93 %), Irlanda (91 %) e Lituânia (90 %). Apesar de a Áustria (54 %), o Reino Unido (53 %) e a Itália (44 %) terem

o menor número de cidadãos que consideram que o seu país beneficiou, estes valores continuam a representar as

opiniões maioritárias. Em relação a este aspeto, observam-se aumentos importantes nos últimos seis meses11 em Chipre

(56 %, +11 pp) e na Bélgica (77 %, +11 pp), na Roménia (71 %, +10 pp) e na Grécia (57 %, +9 pp).

11 Em comparação com o Parlómetro realizado em setembro e outubro de 2017.
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A imagem e o papel do Parlamento Europeu

A imagem do Parlamento Europeu permanece constante: apesar de muitos dos inquiridos terem uma imagem «neutra» da

instituição (43 %), 31 % têm uma opinião positiva e 22 % uma opinião negativa. A nível nacional, notam-se algumas evoluções

(não mais do que +8/-7 pp desde setembro de 2017 para as respostas positivas, neutras e negativas).
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Nesta mesma linha, a maioria dos inquiridos tende a confiar no Parlamento Europeu, como o revela o Eurobarómetro Standard

da Comissão Europeia. No outono de 2017, 45 % dos inquiridos tendiam a confiar no Parlamento Europeu e 42 % a não o fazer.

Neste contexto, os cidadãos europeus continuam a ser favoráveis a um papel mais importante para o Parlamento Europeu no

futuro. A um ano das eleições europeias, 47 % dos inquiridos gostaria de ver o Parlamento Europeu desempenhar um papel

mais importante no futuro. O mesmo se aplica à maioria dos inquiridos em 23 Estados-Membros.
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Outras correlações confirmam resultados que também se aplicam a muitos outros indicadores de referência, como

anteriormente assinalado. Com efeito, mais do que a faixa etária, os fatores socioeconómicos têm um impacto considerável

em todas as variáveis relacionadas com a perceção geral da UE e — como no caso vertente — no papel do Parlamento Europeu.

Quanto mais instrução os inquiridos têm, mais importante é o papel que gostariam de ver o Parlamento Europeu desempenhar

no futuro, assim como estão mais satisfeitos com o funcionamento da democracia e têm uma atitude mais positiva em relação

à UE em geral.
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CAPÍTULO 2: CABEÇAS DE LISTA, PRINCIPAIS TEMAS DE CAMPANHA E
DEMOCRACIA

As eleições de 2014 para o Parlamento Europeu foram a primeira vez que os eleitores europeus tiveram a oportunidade

de participar indiretamente no processo de eleição do Presidente da Comissão Europeia. Em 2019, o processo de

Spitzenkandidaten (cabeças de lista) será aplicado pela segunda vez. Interrogados sobre se esta oportunidade os

incentivaria a votar mais do que atualmente, quase metade dos cidadãos da UE-2712 (49 %) afirma que o processo dos

cabeças de lista aumenta de facto a probabilidade de votarem.

O Tratado de Lisboa reforçou decisivamente o papel do Parlamento, conferindo-lhe o poder de eleger o Presidente da

Comissão Europeia em vez de apenas aprovar o candidato nomeado, exclusivamente, pelo Conselho Europeu. Concretamente,

o artigo 17.º, n.º 7, do Tratado da União Europeia dispõe que o Conselho Europeu propõe ao Parlamento Europeu um

candidato ao cargo de Presidente da Comissão, «tendo em conta as eleições para o Parlamento Europeu e depois de proceder

às consultas adequadas». Seguidamente, o candidato é eleito pelo Parlamento Europeu por maioria dos membros que o

compõem.

Com base nestas modificações, cada um dos principais partidos políticos europeus nomeou um candidato à Presidência da

Comissão. Numa resolução aprovada em março de 201413, o Parlamento Europeu declarou esperar que o candidato a

Presidente da Comissão avançado pelo partido político europeu que tenha obtido a maioria dos lugares no Parlamento seja o

primeiro a ser considerado, a fim de verificar a sua capacidade para assegurar o apoio da maioria absoluta necessária no

Parlamento. À luz da posição clara e inequívoca do Parlamento Europeu e dos seus grupos políticos, Jean-Claude Juncker foi

nomeado e eleito Presidente da Comissão Europeia em resultado das eleições europeias em 2014.

Numa decisão do Parlamento Europeu de 7 de fevereiro de 201814, alguns deputados consideraram que o processo dos cabeça

de lista de 2014 fora um êxito e salientaram que as eleições europeias de 2019 serão a ocasião para consolidar a utilização

dessa prática. O Parlamento também reiterou a posição de 2014, declarando que estará preparado para rejeitar qualquer

candidato à Presidência da Comissão que não tenha sido designado Spitzenkandidat no período que antecede as eleições

europeias.

Nos últimos meses, o Parlamento Europeu deu início a uma série de debates em sessão plenária com diferentes chefes de

Estado ou de governo para debater o futuro da Europa e as próximas eleições europeias. Num destes debates, durante a sessão

plenária em Estrasburgo, o Presidente francês Emmanuel Macron manifestou o seu apoio geral ao processo de «cabeça de

12 Esta pergunta não foi colocada no Reino Unido.
13 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=EN
14 Decisão do PE sobre a revisão do Acordo-Quadro sobre as relações entre o Parlamento Europeu e a Comissão
(2017/2233(ACI)): http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0249&language=EN
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lista» e apelou à realização de um verdadeiro debate europeu em toda a União em prol da ideia da soberania europeia15.

No âmbito do presente inquérito, recordou-se aos cidadãos que, nas eleições europeias de 2019, os europeus voltarão a poder

não só votar em quem os deve representar no Parlamento Europeu, mas também participar no processo de eleição do

Presidente da Comissão Europeia. Inquiridos sobre se esta oportunidade os incentivaria a ir votar, quase metade dos cidadãos

da UE-2716 (49 %) afirma que o processo dos cabeçasde lista os incentivaria de facto a ir votar. De referir que 43 % dos inquiridos

afirmaram que tal não afetará a probabilidade de votarem, enquanto 8 % dos cidadãos não sabem se esta possibilidade influirá

na sua ida às urnas.

Em onze países, pelo menos metade dos cidadãos declarou que o método dos cabeças de lista aumentará a probabilidade de

votarem. No topo desta lista está a Hungria, país onde 67 % dos inquiridos se sentem motivados por esta nova oportunidade,

seguido da Irlanda, com 60 %, e da Áustria, com 59 %. No extremo inferior da escala, só 30 % dos inquiridos nos Países Baixos,

31 % na Estónia e 35 % na Dinamarca encaram o método dos cabeças de lista como uma motivação adicional. Se atendermos

à repartição sociodemográfica, regra geral esta noção encontra maior ressonância junto dos inquiridos com os maiores níveis

de instrução. Mais dispostos a crer que tanto a UE como o seu próprio país estão novamente no bom caminho, declaram-se

mais suscetíveis de ir votar se se sentirem implicados no processo dos cabeças de lista.

15 http://www.elysee.fr/declarations/article/european-parliament/
16 Esta pergunta não foi colocada no Reino Unido.
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Se analisarmos a opinião pública no período que antecedeu as eleições europeias de 2014, vemos que a maioria dos inquiridos

(55 %) no Eurobarómetro do Parlamento intitulado «A um ano das eleições europeias de 2014» considerou que a eleição

indireta do Presidente da Comissão Europeia os encorajaria a votar. Foi também visível o impacto que este processo teve nas

razões para votar referidas por uma parte dos inquiridos entrevistados após o escrutínio europeu de 201417.

As respostas que indicam «maior probabilidade de votar» devido ao método dos cabeças de lista devem, por isso, ser

examinadas no contexto da pergunta sobre se este processo seria uma verdadeira motivação para ir votar. No âmbito do

Parlómetro de 2017, 14 % dos inquiridos declararam que os europeus iriam votar nas eleições europeias por quererem

«participar na eleição do próximo presidente da Comissão Europeia», independentemente da importância que atribuem ao

escrutínio (Parlómetro 2017). A mesma pergunta voltou a ser formulada em abril de 2018 e desta vez 17 % dos cidadãos na UE-

28 deram esta resposta, ou seja, houve um aumento de 3 pontos percentuais.

A combinação destes dois fatores mostra que o método dos cabeças de lista não só continua a ser um fator atrativo para um

grande número de europeus, como também podemos observar um aumento do número de cidadãos que encaram os cabeças

de lista como uma motivação positiva para ir votar nas eleições europeias.

17 European Parliament 2014 post-election survey (http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-
election-survey-2014).
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A necessidade de um verdadeiro debate europeu

Portanto, ao mesmo tempo que o processo, em si mesmo, parece ser novamente bem acolhido no período que antecede as

eleições europeias de 2019, os cidadãos também se pronunciaram sobre uma série de afirmações que caracterizam o processo

de eleição do Presidente da Comissão Europeia. Uma afirmação recebe, de longe, o maior apoio em toda a União Europeia:

70 % dos cidadãos consideram que o processo dos cabeças de lista só faz sentido se for acompanhado de um verdadeiro

debate sobre os assuntos europeus e o futuro da UE. Com este resultado, os cidadãos tornam claro que, por si só, o processo

não chega para ser considerado suficiente. Como o presente inquérito mostra, de um modo geral os europeus desejam um

debate político rico sobre questões muito específicas, que reflitam as suas expectativas relativamente à ação europeia.

O número de inquiridos que gostariam de ver o método dos cabeças de lista acompanhado de um verdadeiro debate europeu

eleva-se a 87 % na Grécia, 80 % na Alemanha e 79 % na Bélgica, e, no outro extremo da escala, a 55 % de inquiridos na Roménia,

58 % na Letónia e 59 % na Estónia e na Polónia.

Na verdade, os Eurobarómetros dos últimos anos revelam que os cidadãos europeus compreenderam que o impacto da União

Europeia nas suas vidas não é só marginal, mas que as importantes mudanças que são debatidas e decididas a nível europeu

também os afetam diretamente, de uma forma muito concreta. Cada vez mais, os cidadãos tendem a exprimir fortes

expectativas em relação à União Europeia, em geral, e ao Parlamento Europeu, em particular. Contrariamente às eleições

nacionais, em que os cidadãos também votam no seu parlamento nacional, mas talvez pensem, de facto, no governo que

gostariam de ver tomar posse, até 2014 a participação nas eleições para o Parlamento Europeu não dava grandes indicações

quanto ao executivo europeu que resultaria da nova formação da Comissão. O Tratado de Lisboa trouxe mais do que uma

simples alteração jurídica. Ajudou os cidadãos a compreenderem melhor o processo de eleição do Presidente da Comissão

Europeia — e, dessa forma, a perceberem melhor a necessidade de transparência, democracia e legitimidade.

Tal torna-se evidente ao olhar para as seguintes três afirmações: 63 % dos cidadãos europeus referem que o método dos

cabeças de lista confere maior transparência ao processo de eleição do Presidente da Comissão Europeia. Esta declaração

obtém uma maioria absoluta de respostas positivas em 24 países, e uma maioria relativa de respostas positivas em todos os 27

Estados-Membros analisados. Lideram a lista Portugal (74 %), os Países Baixos (72 %) e a Grécia e a Suécia (ambos com 71 %),

enquanto 46 % dos inquiridos na Estónia partilham deste ponto de vista no lado oposto da escala, precedidos pela Letónia

(48 %) e a República Checa (49 %).

Mais de seis em cada dez inquiridos em toda a UE (61 %) estão convencidos de que este processo representa um avanço

considerável para a democracia na UE. Esta afirmação também goza do apoio da maioria da população na UE-27, sendo 23 os

Estados-Membros nos quais é apoiada por uma maioria absoluta de cidadãos. Portugal (77 %), a Suécia (75 %) e a Grécia (68 %)

lideram esta classificação, com a Estónia (41 %), a Eslovénia e a República Checa (ambos com 45 %) no outro extremo.

Resultado semelhante é obtido para o terceiro elemento deste grupo. 60 % dos inquiridos apoiam a afirmação segundo a qual

o método dos cabeças de lista confere mais legitimidade à Comissão Europeia. Três quartos dos cidadãos em Portugal (75 %),

68 % na Grécia e 66 % na Irlanda concordam com esta afirmação, enquanto os três países bálticos ficam na cauda, com 50 %
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na Lituânia (a mesma percentagem que na República Checa e na Finlândia), 39 % na Estónia e 35 % na Letónia.

Um dos argumentos frequentemente invocados contra o processo dos cabeças de lista foi o de que impediria os Estados-

Membros de exercerem a sua tradicional prerrogativa de escolher o melhor candidato para o cargo. Em contraste com as três

declarações acima analisadas, só 46 % dos europeus apoiam esta afirmação, especialmente na Hungria (60 %), Bélgica (59 %)

e Países Baixos (58 %). Só um quarto dos inquiridos na Bulgária, 30 % dos cidadãos na Estónia e 33 % na Eslováquia partilham

deste ponto de vista.

Foi igualmente feita a pergunta sobre se, na opinião dos inquiridos, o método dos cabeças de lista «não tem qualquer impacto

real e não altera grande coisa». Só 45 % dos europeus inquiridos partilham desta opinião, sendo os níveis mais elevados

registados na Bélgica (58 %), na República Checa (55 %) e na Áustria (54 %). Só em cinco países esta afirmação é partilhada por

uma maioria absoluta dos inquiridos. O acima exposto confirma as razões já expressas nas respostas dos europeus em 2013,

um ano antes das eleições europeias de 201418: foram favoráveis à eleição direta do Presidente da Comissão Europeia pelos

cidadãos europeus, principalmente porque «tal contribuiria para tornar as decisões da UE mais legítimas aos olhos dos

europeus» e «reforçaria a democracia no seio da UE».

Comparativamente com os resultados de 2013, as respostas dadas no presente inquérito mostram que a valorização do reforço

da democracia na UE e uma maior transparência para o processo em si não diminuíram, antes pelo contrário. Não há uma

maioria de cidadãos europeus que pense que o método dos cabeças de lista não mudaria nada. Ao mesmo tempo, porém, a

um ano das eleições europeias, os cidadãos fazem um claro apelo à tomada de medidas: um apelo à realização de um debate

temático, a expectativa de que as questões prevaleçam sobre o processo e os procedimentos.

Debater o quê? Os temas de campanha na perspetiva dos cidadãos europeus

Neste contexto, perguntou-se aos cidadãos europeus quais os assuntos que gostariam de ver debatidos com caráter prioritário

durante a campanha para as eleições europeias. O gráfico seguinte mostra a classificação dos temas por média europeia de

referência, combinada com os três países onde o tema em causa atraiu o maior número de inquiridos.

Em média, 49 % dos europeus querem ver a luta contra o terrorismo mais debatida, seguida dos temas «combate ao

desemprego juvenil» (48 %), «imigração» (45 %), «economia e crescimento» (42 %). Um segundo grupo, referido por cerca de

um terço dos europeus, reúne a luta contra as alterações climáticas e a proteção do ambiente, com 35 % de referências, a

promoção dos direitos humanos e da democracia, bem como a proteção social dos cidadãos da UE, igualmente apoiada por

32 % dos inquiridos.

18 EB do PE «A um ano das eleições europeias de 2014» (EB 79.5),
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00058/One-year-to-go-to-the-2014-European-elections
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Menos de um terço dos cidadãos da UE deseja ver como temas da campanha eleitoral a política de segurança e de defesa

(29 %), o funcionamento da UE no futuro (27 %), a defesa do consumidor e a segurança alimentar (27 %) ou a proteção das

fronteiras externas da UE (26 %). A lista é encerrada por 20 % de cidadãos europeus, que desejam ver a proteção dos dados

pessoais debatida durante a próxima campanha eleitoral.

Dois grandes temas se destacam das várias questões europeias: por um lado, os europeus desejam um debate sobre a

segurança no sentido mais lato, o que, para alguns, também inclui questões como a proteção das fronteiras externas ou a
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imigração; por outro, sobre questões relativas à prosperidade e ao bem-estar pessoais. Estes dois domínios podem ser

repartidos, numa primeira análise, nos cinco temas que mais atenção merecem por parte dos cidadãos em toda a UE. No

domínio da segurança, a «luta contra o terrorismo» é referida como prioridade principal de campanha pelos inquiridos em

França (60 %), na Finlândia (58 %), na República Checa (55 %), no Luxemburgo (54 %, em pé de igualdade com a luta contra o

desemprego juvenil), na Bélgica (49 %), na Irlanda (48 %) e na Polónia (45 %).

Com efeito, o terrorismo tem sido um assunto de grande preocupação nos últimos anos, dominando os debates públicos

em toda a União Europeia. O menor número de ataques atualmente registado na UE em comparação com anos anteriores

não significa que o risco tenha deixado de existir. Os recentes ataques terroristas de 23 de março de 2018 nas cidades

francesas de Carcassonne e Trèbes mostraram o quão necessário continua a ser uma resposta europeia forte contra o

terrorismo — e, também, a razão pela qual a França lidera a lista de países cujos cidadãos (60 %) apelam para que esta

questão seja objeto de maior atenção durante a campanha eleitoral.

A imigração ocupa o terceiro lugar no ranking dos temas de campanha prioritários. Em cinco países, os cidadãos indicaram

esta questão como tema prioritário para um debate a nível europeu. A lista é liderada pela Itália, onde 66 % dos inquiridos

veem a imigração como o tema da campanha mais premente, seguida de perto por Malta (65 %) e a Hungria (62 %),

havendo, ainda assim, 50 % de cidadãos na Alemanha e 46 % na Estónia que consideram que a imigração deve ser o tema

mais debatido no período que antecede as eleições de 2019.
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Relativamente às questões em torno da prosperidade e do bem-estar pessoais, os resultados individuais mais elevados

por país vão para o «combate ao desemprego juvenil» como principal prioridade: 77 % dos inquiridos em Chipre desejam

ver debatida esta questão, seguidos de 68 % na Croácia e 63 % em Espanha. Portugal (61 %), a Eslovénia (55 %), a Áustria

(47 %, valor que iguala o do «combate às alterações climáticas e proteção do ambiente» e a «proteção das fronteiras

externas») e a Eslováquia (40 %) completam o leque de países onde se considera que a luta contra o desemprego juvenil

devia ser a questão mais debatida durante a próxima campanha eleitoral.

«Economia e crescimento» é o segundo pilar que os cidadãos querem ver incluído na narrativa de campanha em torno da

prosperidade e do bem-estar. 81 % dos inquiridos na Grécia querem que este tema seja priorizado no debate público,

seguida da Lituânia (60 %), Letónia (59 %), Bulgária (59 %) e Roménia (52 %).

Por último, mas não menos importante, a luta contra as alterações climáticas e a proteção do ambiente continuam a ser

um assunto prioritário para vários países. Os Países Baixos e a Suécia partilham o primeiro lugar nesta classificação, com

66 % dos respetivos cidadãos a afirmarem estarem principalmente interessados neste assunto. Na Dinamarca, também,

56 % dos inquiridos referiram as alterações climáticas e o ambiente como a sua principal prioridade.

A segurança sob todos os seus aspetos, a imigração, bem como a prosperidade e o bem-estar já há muito que dominavam

o ranking das principais preocupações dos cidadãos europeus, pelo que não surpreende que estas questões também

encabecem a lista dos assuntos a debater durante a campanha para as eleições europeias. Não deixa, porém, de ser

interessante constatar determinadas modificações ao longo do tempo.

No inquérito realizado pelo Parlamento após as eleições de 2014, o desemprego, o crescimento económico e a imigração

como os três temas mais referidos como razão para os cidadãos irem votar nestas eleições. Por outro lado, é de salientar

que o «terrorismo» foi o tema menos referido, com apenas 7 % dos cidadãos europeus a referir este tema como uma das

razões por que foram às urnas.

No Parlómetro 201719, os cidadãos pediram sobretudo mais medidas da UE contra a pobreza e a exclusão social, assim

como contra o terrorismo. O combate ao desemprego juvenil foi, em média, o terceiro tema mais referido. Em termos

globais, estes três temas principais também representam as preocupações repetidamente expressas pelos cidadãos

europeus, a saber: querem viver num sítio que lhes garanta oportunidades e proteja a sua liberdade contra as ameaças

terroristas. As questões da migração e o «desenvolvimento de novas formas de promover a economia e o crescimento»

também figuram entre os principais temas de campanha eleitoral no presente inquérito.

Mas há outra forma de integrar esta classificação numa narrativa europeia global e constante: os cidadãos também são

regularmente questionados sobre as suas perceções e expectativas quanto à ação da União Europeia.

Quando se lhes pergunta se a ação atual da UE é excessiva, suficiente ou insuficiente, 59 % dos cidadãos afirmam que a

luta da UE contra o desemprego é insuficiente. 58 % dos europeus acham que a ação da UE é insuficiente no que diz

19 Parlómetro 2017: Uma voz mais forte (PE 608.741), http://www.europarl.europa.eu/external/html/parlemetre/eb88_v2.pdf
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respeito à migração e 57 %, que a UE não está a fazer o suficiente na luta contra a fraude fiscal ou, ao mesmo nível, na luta

contra o terrorismo. A maioria dos cidadãos da UE também considera que, atualmente, a ação da União Europeia é

insuficiente em matéria de proteção do ambiente (51 %), proteção das fronteiras externas (50 %), saúde e segurança social

(48 %), promoção da democracia e da paz no mundo (45 %) e política de segurança e de defesa (43 %).
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Se atentarmos nas expectativas dos cidadãos relativamente à futura ação da UE nestes mesmos domínios de intervenção, a

classificação, tal como para os temas de campanha eleitoral prioritários, é basicamente a mesma: 77 % dos europeus querem

que a UE intervenha mais na luta contra o terrorismo, a que se segue o desemprego (76 %), a proteção do ambiente (75 %), a

luta contra a fraude (74 %), a promoção da paz e da democracia no mundo (73 %) e a questão da migração (72 %).

Se considerarmos a lista de prioridades para a campanha eleitoral em conjunto com a lista de temas políticos prioritários para

o Parlamento Europeu e a perceção da ação da UE, obtemos uma visão geral da Europa que é bastante coerente ao longo do

tempo, qualquer que seja o prisma escolhido. O único tema ausente da lista de temas de campanha prioritários, mas que, de

um ponto de vista temático e emocional, se insere nas narrativas da segurança e da prosperidade, é a luta contra a fraude fiscal.

Aqui, entra em jogo a questão da equidade, sendo evidentes as expectativas de que esta questão seja resolvida a nível da

União Europeia. No entanto, o quadro não é igual para todos os Estados-Membros. Embora, em média, se obtenha uma colha

clara dos principais temas de atualidade, a situação muda de país para país.
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Em que consiste a democracia?

O inquérito debruça-se sobre o nível de satisfação dos cidadãos para com o funcionamento da democracia no seu país e na

UE. O gráfico infra compara a «satisfação com o funcionamento da democracia» no caso da UE e do país dos inquiridos desde

2007. Alguns elementos merecem um exame mais aprofundado: em primeiro lugar, pode observar-se que as linhas de

tendência tanto da satisfação como da insatisfação seguem, em grande medida, uma trajetória paralela na UE e em cada país.

Ao mesmo tempo, verifica-se uma quebra dos níveis de satisfação por altura da crise financeira e económica. A partir de 2009,

é percetível uma diminuição acentuada da satisfação, seja a nível europeu, seja a nível nacional. Contrariamente a esta

evolução, os níveis de insatisfação com o funcionamento da democracia estão a subir na UE e no país dos inquiridos. A partir

de meados de 2011, os valores equilibram-se e estabilizam, se bem que a um nível inferior ao registado no período anterior à

crise. Desde 2017, os resultados para «satisfeito com o funcionamento da democracia na União Europeia» são finalmente

superiores aos níveis relativos à insatisfação.

Os resultados do presente Eurobarómetro mostram que uma maioria dos inquiridos continua satisfeita com o funcionamento

da democracia na União Europeia (46 %, +3 pp desde março de 2017). Por outro lado, 42 % dos cidadãos em toda a UE não

estão satisfeitos com o funcionamento da democracia na UE, o que representa uma diminuição de 5 pontos percentuais desde

março de 2017. Uma maioria absoluta de cidadãos declarara-se satisfeita com o funcionamento da democracia na União

Europeia em 16 países, liderados pela Irlanda, com 74 % dos inquiridos, a Dinamarca (70 %) e o Luxemburgo (62 %). Ao todo,

19 países apresentaram resultados superiores à média da UE relativamente a esta questão. O Reino Unido, Chipre e Espanha

(todos com 38 %) e a Grécia (29 %) estão no outro extremo do espetro, com o menor número de cidadãos satisfeitos com o

funcionamento da democracia na União Europeia.
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Se analisarmos a distribuição em termos geográficos, observamos que são sobretudo os países da Europa Central, Oriental e

Setentrional que exprimem o mais elevado grau de satisfação, ao passo que grande parte dos países da Europa Ocidental e do

Sul apresenta um grau de satisfação comparativamente menor. Neste gradiente norte/leste - sul/oeste, sobressai o facto de os

cidadãos de quatro dos cinco maiores Estados-Membros da UE, nomeadamente, o Reino Unido, a França, Espanha e Itália,

revelarem um grau de satisfação com o funcionamento da democracia na UE que é bastante inferior à média da UE. É

igualmente interessante ver que Portugal e a Irlanda, dois países que beneficiaram de medidas de apoio conduzidas pela UE

durante e após a crise económica, constituem exceções notáveis nesta distribuição geográfica.
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Se analisarmos as respostas à pergunta sobre se os cidadãos estão, em geral, satisfeitos ou insatisfeitos com o modo como a

democracia funciona no seu país, constatamos, em média e em geral, valores de satisfação mais elevados. Em média, 55 % dos

cidadãos da UE declaram-se satisfeitos com o funcionamento da democracia no seu país. Tal corresponde a mais 9 pontos

percentuais do que para a mesma pergunta em relação à UE, valor que se mantém estatisticamente estável em relação aos

resultados de março de 2017, quando 54 % dos cidadãos responderam estarem satisfeitos. Em média, 42 % dos inquiridos na
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UE declaram não estar satisfeitos com o modo como a democracia funciona no seu país, o que equivale a uma ligeira

diminuição de 2 pontos percentuais relativamente a março de 2017.

Ao todo, são 18 os países em que uma maioria absoluta de cidadãos se declara satisfeita com o funcionamento da democracia

no seu país, com a Dinamarca (91 %), o Luxemburgo (85 %) e os Países Baixos (82 %) nos lugares cimeiros. Em 10 países, a

maioria dos inquiridos não está satisfeita com o funcionamento da democracia no seu país. A Grécia também é o país onde os

cidadãos, tal como em relação à democracia na UE, se mostram menos satisfeitos (28 %); segue-se a Roménia (32 %) e a

Eslováquia (35 %).

Se, de novo, atentarmos na representação geográfica dos níveis de satisfação relativamente ao funcionamento da democracia

nos diferentes países da UE, o gradiente muda para uma distribuição Norte-Sul. É nos países nórdicos que se observa o mais

elevado grau de satisfação com a democracia no plano nacional, enquanto o grau de satisfação com o funcionamento da

democracia em cada país é mais baixo no sul e no sudeste da Europa (Portugal e Malta são as exceções neste caso).
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É ainda interessante notar que em 12 Estados-Membros da UE os inquiridos estão mais satisfeitos com o funcionamento da

democracia na União Europeia do que no seu próprio país. Este «excedente» é maior na Lituânia, na Roménia e na Bulgária,

enquanto nos Países Baixos, na Áustria e na Suécia, os cidadãos estão predominantemente mais satisfeitos com a democracia

no seu país do que com o seu funcionamento na UE.
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Embora os resultados do Eurobarómetro relativos à satisfação com a democracia revelem um resultado em parte animador,

sobretudo quando considerado numa linha de tendência a muito longo prazo, outro aspeto ganha realce se combinarmos os

diferentes conjuntos de dados. A investigação académica sugere, com base no muito discutido modelo da «voto económico

retrospetivo», que os cidadãos podem tornar-se rapidamente insatisfeitos com a democracia se as suas expectativas no plano

económico não se realizarem. Os cidadãos têm grandes expectativas quanto à prosperidade económica, expetativas essas que

se refletem fortemente nas suas escolhas eleitorais. Em tempos de crise económica, é frequente os eleitores punirem os

governantes, mudando para um partido da oposição ou para um novo agente político. Este efeito é conhecido e está descrito,

tanto no caso das «velhas democracias» como das democracias emergentes.

Com base neste pressuposto, a comparação entre as respostas do Eurobarómetro para «Satisfeito com o modo como a

democracia funciona na UE/no meu país» e para «A situação está a evoluir no bom sentido na UE/no meu país» revela duas

claras tendências paralelas. Ultimamente, a satisfação com o funcionamento da democracia na UE e a nível nacional segue a

mesma tendência ascendente que a questão de saber se a situação está a evoluir no bom sentido a nível europeu e a nível

nacional.

O sentimento relativamente à questão de saber se a democracia funciona ou não parece estar associado à situação política e

económica vigente em cada país e na UE. A descida das quatro linhas de tendência no gráfico supra após a crise económica e

financeira, tal como a sua subsequente melhoria, poderão ser outro indicador desta teoria.
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Uma análise conjunta destas duas questões permitiria concluir que os europeus se sentem de facto apegados à democracia,

tanto a nível da UE como no seu próprio país, mas as dificuldades em ter êxito pessoal no plano económico têm um impacto

direto nos seus pontos de vista. Tal torna-se ainda mais evidente quando considerado no contexto dos dados relativos ao PIB

per capita dos países, bem como às respetivas taxas de desemprego atuais. Quatro países podem ajudar a ilustrar esta tese: os

cidadãos da Irlanda e dos Países Baixos manifestam elevada satisfação com o funcionamento da democracia, tanto na UE como

no seu próprio país. Ao mesmo tempo, também estão firmemente convictos de que «a situação está a evoluir no bom sentido»,

tanto na UE como no seu país. Estes resultados coincidem com um elevado PIB per capita e com uma taxa de desemprego

muito reduzida. Em contrapartida, tanto a Espanha como a Grécia apresentam taxas de desemprego relativamente mais

elevadas (valores que pioram se só considerarmos as taxas de desemprego juvenil), bem como um PIB comparativamente mais

reduzido. Se a estes dados juntarmos o grau de satisfação com a democracia, os resultados na Espanha e na Grécia são muito

inferiores, com valores igualmente baixos para «a situação está a evoluir no bom sentido».

Satisfação com o
funcionamento da democracia:

A situação está a evoluir no
bom sentido:

PIB
PIB per capita em

2017*

Taxa de
desemprego em

2018**
no nosso país na UE no nosso país na UE

Irlanda 80% 74% 74% 62% € 60 729 6%

Países Baixos 82% 51% 59% 41% € 44 801 3,9%

Espanha 37% 38% 20% 26% € 31 915 16,1%

Grécia 28% 29% 9% 15% € 23 224 20,8%
Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, Produto interno bruto per capita a preços correntes. Paridade do poder
de compra; dólares internacionais.
**Base de dados do Eurostat. Taxa de desemprego harmonizada por sexo (ID: teilm020). http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-
datasets/-/teilm020 (retrieved 11/05/2018)
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Atitudes relativamente aos novos partidos

Tal como já referimos, nos últimos anos notou-se o aparecimento, em vários países da UE, de novos partidos, muitos dos quais

tiveram sucesso por protestarem contra a ordem política estabelecida. Tal ficou patente nos resultados das eleições europeias

de 2014 e, por conseguinte, na composição e no trabalho do Parlamento, mas também teve repercussões, por vezes

consideráveis, no panorama político de alguns Estados-Membros.

Com efeito, entre 2013 e 2018 surgiram mais de 70 novos partidos e alianças nos Estados-Membros da UE. Em alguns casos, o

seu êxito esteve diretamente relacionado com a aproximação das eleições legislativas. Neste contexto, convém relembrar que

seis Estados-Membros da UE (Estónia, Finlândia, Letónia, Luxemburgo, Eslovénia e Suécia) terão eleições nacionais antes das

eleições europeias de 2019.

Desde 2013, um total de 43 novos partidos/alianças obteve lugares em eleições legislativas, tendo a Itália, a Letónia, a Eslovénia

e a Eslováquia registado o maior número de novos partidos nos respetivos parlamentos nacionais. Entre estes novos partidos,

realçamos os resultados particularmente elevados (308 lugares) alcançados pela LREM na Assembleia Nacional francesa, os 71

lugares obtidos pela coligação Podemos em Espanha e os 222 lugares obtidos pelo movimento Cinque Stelle em Itália. Na

sequência da crise, o fenómeno dos movimentos ou partidos de protesto ganhou terreno tanto em países onde a democracia
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parece estar fortemente enraizada, como em países com uma história relativamente mais curta no plano da democracia

representativa.

Novos partidos com assentos nos parlamentos nacionais
entre 2013 e 2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Total de partidos

por Estado-Membro

BE 0

BG 2 1 3

CZ 1 1

DK 1 1

DE 0

EE 1 1

IE 2 2

EL 1 1

ES 1 1 2

FR 1 1

HR 2 2

IT 3 1 4

CY 1 1 2

LV 2 1 1 4

LT 1 1

LU 0

HU 1 1

MT 0

NL 1 1 2

AT 1 1

PL 2 2

PT 0

RO 1 1 1 3

SI 1 1 1 1 4

SK 1 1 1 1 4

FI 1 1

SE 0

UK 0

Total 2 9 11 9 9 3 43
Fonte: Unidade do Acompanhamento da Opinião Pública
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À luz da recente evolução política nos Estados-Membros e tendo em conta as próximas eleições europeias, os cidadãos foram

convidados a tomar posição sobre uma série de afirmações relativas ao aparecimento de novos partidos e movimentos

políticos. O facto de que os novos partidos e movimentos políticos estão a ter êxito eleitoral por protestarem contra a ordem

política estabelecida é, de um modo geral, encarado de forma bastante positiva pela maioria dos europeus. De facto, enquanto

38 % dos cidadãos consideram que os partidos de protesto representam um perigo para a democracia, metade dos inquiridos

em toda a UE não veem esses partidos ou movimentos como uma ameaça para a democracia.

Neste contexto, poder-se-ia citar um recente estudo do Pew Research Center20 segundo o qual o empenho público na

democracia representativa, tanto a nível mundial como da União Europeia, não é um dado garantido. Nos 10 países da UE que

participaram21 no estudo, em média 37 % das pessoas foram classificadas como «democratas empenhados», ou seja, apoiam

um sistema no qual os representantes eleitos governam, mas não um governo de peritos, um líder forte ou o exército. 42 %

dos inquiridos declararam que a democracia representativa é uma coisa boa, mas que também poderiam apoiar pelo menos

outra forma de governo, como acima referido. Por último, 10 % dos inquiridos não apoiaria a democracia representativa, mas

sim, pelo menos, uma forma de governo não democrática.

20 Pew Research Center, outubro de 2017, «Em termos globais, grande apoio à democracia representativa e direta»,
http://www.pew-global.org/2017/10/16/globally-broad-support-for-representative-and-direct-democracy/
21 França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Países Baixos, Polónia, Espanha, Suécia, Reino Unido.
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Por outro lado, também se verifica uma opinião muito clara, partilhada por sete em cada dez cidadãos, de que ser

simplesmente contra algo não melhoraria nada. Tal pode ser interpretado como uma limitação em relação ao ativismo político

aceitável para os cidadãos: ser contra, por si só e por questão de princípio, sem ideias alternativas credíveis, não é considerada

uma alternativa política atrativa.

Esta perceção global é corroborada por um forte apoio à seguinte afirmação: «Precisamos de uma verdadeira mudança, que é

o que estes partidos e movimentos podem trazer» pensam 56 % dos cidadãos em toda a UE, ao passo que só 32 % dos

inquiridos não concordam com esta afirmação. Por último, mas não menos importante, 53 % dos cidadãos da UE consideram

que os novos partidos e movimentos políticos podem ser melhores a encontrar novas soluções do que a ordem política

estabelecida, enquanto só 34 % dos inquiridos não pensam que os novos movimentos teriam essa capacidade.

De um modo geral, fica-se com a ideia de que os cidadãos gostariam de ver «uma mudança efetiva» no seu país e de encontrar

quem possa satisfazer esta expectativa. Os novos partidos e movimentos não são, de um modo geral, considerados uma

ameaça para a democracia, mas a sua aceitação pública parece estar condicionada pelas expectativas dos cidadãos, que

nitidamente consideram que devem ser apresentadas soluções e propostas e não uma mera rejeição do status quo. Com base

nesta condição, a maioria dos cidadãos da UE espera que os novos partidos e movimentos políticos sejam melhores do que a

ordem política estabelecida a encontrar novas soluções.

Uma análise dos resultados para cada uma das quatro afirmações permite encontrar diferenças bastante interessantes entre

os vários países.
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Em apenas dois Estados-Membros, a saber, a Alemanha e a Suécia, uma maioria absoluta de cidadãos considera que os novos

partidos representam uma ameaça à democracia nos seus países. Em contrapartida, uma maioria absoluta de cidadãos em 17

países da UE consideram não ser esse o caso. Os índices de resposta ascendem a 68 % de inquiridos na Grécia, que não veem

qualquer ameaça nesse fenómeno, com a República Checa (64 %), a Dinamarca (63 %), a Letónia e Espanha (ambos 62 %) e os

Países Baixos (61 %) a completar a lista de países com valores superiores a 60 %.

No contexto dos recentes desenvolvimentos eleitorais, é interessante olhar para a Itália e a França. Em Itália, só 34 % encaram

os novos movimentos e partidos políticos como uma ameaça para a democracia, contra 55 % de cidadãos que consideram não

haver tal risco. Em França, embora 47 % dos cidadãos não sintam que há uma ameaça, aproximadamente quatro em cada dez

inquiridos concordam com a afirmação (39 %).

O facto de sete em cada dez europeus esperar que os novos partidos sejam construtivos em vez de apenas rejeitarem o status

quo também se reflete na distribuição geográfica. Malta é o único país que apresenta resultados inferiores à maioria absoluta

para esta afirmação, com 46 % de inquiridos a concordar. Todos os outros Estados-Membros têm resultados acima do limiar

de 50 %, a começar pelos Países Baixos, com um apoio de 87 %, seguidos da Alemanha (85 %) e da Suécia (81 %).
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Esta afirmação também apresenta alguns resultados interessantes. Em apenas 7 dos 28 Estados-Membros da UE, menos de

uma maioria absoluta de cidadãos concordam com a afirmação segundo a qual os novos partidos e movimentos políticos

podem ser melhores a encontrar novas soluções. A França ocupa o último lugar, com apenas 36 % dos cidadãos a achar

verdadeira esta afirmação. Além disso, o Reino Unido, os Países Baixos, a Dinamarca, Chipre, a Alemanha e Luxemburgo

completam a lista dos países onde esta afirmação não obtém a maioria dos resultados. No outro lado do espetro, que é liderado

pela Croácia, com 68 % de aprovação, encontramos países como a Hungria e a República Checa, com 67 %, a Itália e a Lituânia

(ambas com 65 %) ou Espanha e a Polónia (ambas com 64 %), cada um com explicações eventualmente diferentes.

Por último, mas não menos importante, uma análise da quarta afirmação revela uma distribuição semelhante. Interrogados

sobre se concordam ou não com a afirmação «Precisamos de uma mudança real e é isso que estes partidos e movimentos

podem trazer», os inquiridos de países como os Países Baixos (38 %), a Suécia (39 %), o Luxemburgo e a Alemanha (ambos com

44 %) são quem menos concorda. O maior apoio a esta declaração vem dos inquiridos na Croácia (72 %) e em Itália (71 %),

seguidos da Espanha (69 %) e da República Checa e da Letónia (ambas com 68 %).
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CAPÍTULO 3: A ATITUDE DOS EUROPEUS EM RELAÇÃO AO VOTO NAS ELEIÇÕES
EUROPEIAS

Este capítulo examina a forma como os cidadãos veem e se posicionam em relação o processo de votação, seja em

termos gerais seja concretamente, no caso das eleições para o Parlamento Europeu. Quando se analisa o

conhecimento das datas das eleições e o interesse que os cidadãos hoje manifestam por este escrutínio, encontram-

se diferenças significativas entre países e grupos sociodemográficos.

As razões invocadas para votar ou abster-se nas eleições europeias mostram o vasto leque de razões possíveis, levando a

concluir que uma abordagem diferenciada e bem orientada em termos de comunicação, informação e atenção aos aspetos

técnicos influi de forma decisiva no comportamento positivo dos eleitores.

Ir votar é fácil

Os inquiridos foram convidados a posicionar-se, numa escala de 1 a 10, sobre se consideram ser fácil ou difícil ir às urnas nas

eleições nacionais e nas eleições para o Parlamento Europeu. Os resultados mostram que, para uma grande maioria de

cidadãos, ir às urnas é fácil: a questão não parece ser controversa relativamente às eleições nacionais nem no que se refere às

eleições para o Parlamento Europeu.

Apesar de, intuitivamente, as eleições nacionais serem consideradas mais familiares e, portanto, mais fáceis (72 %22 dos

inquiridos declaram que é fácil ir votar nas eleições nacionais), a maioria dos europeus também pensa que votar nas eleições

europeias é fácil (62 %)23.

22 Chama-se a atenção para o facto de a média da UE não ter em conta o resultado obtido no Reino Unido (a pergunta não foi
colocada neste país).
23 Chama-se a atenção para o facto de a média da UE não ter em conta o resultado obtido no Reino Unido (a pergunta não foi
colocada neste país).
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No entanto, em todos os Estados-Membros se verificam diferenças na perceção da complexidade do «exercício do direito de

voto». Os resultados vão de 90 % de inquiridos na Dinamarca, 86 % em Malta ou 74 % na Suécia que consideram que é fácil

votar nas eleições para o Parlamento Europeu, até aos 49 % na Bélgica, 50 % em Itália e 53 % na Eslováquia e na Croácia.
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Relativamente às «eleições nacionais», volta a formar-se uma imagem diversificada: os resultados vão de 90 % na Dinamarca,

88 % na Suécia e 87 % em Malta, a 53 % na Bélgica e 58 % na Eslováquia e na Croácia.

Destaque interessante vai para os resultados em alguns Estados-Membros: olhando para a Bélgica, que razões explicam

o nível relativamente reduzido de respostas positivas, tanto para as eleições nacionais como para as eleições europeias?

Uma explicação poderá ser a estrutura constitucional da Bélgica e a possível subsequente dificuldade dos eleitores em

tomar decisões.

Os resultados em França e na República Checa também são dignos de menção: estes países registam as maiores

divergências de opinião no que se refere ao escrutínio nacional e ao escrutínio europeu. Respetivamente 70 % e 72 % dos

inquiridos consideram que é fácil votar nas eleições nacionais, ao passo que só 54 % e 56 % consideram ser este o caso

nas eleições europeias.

Uma análise sociodemográfica revela que «ir às urnas» é particularmente fácil para os inquiridos que têm um interesse

relativamente elevado pela política e os assuntos europeus. Inversamente, a perceção da complexidade é mais elevada

entre as pessoas que possuem um nível de habilitações inferior, assim como entre os jovens que ainda estudam.

Paralelamente, votar afigura-se mais complicado para os cidadãos que regularmente enfrentam dificuldades em pagar as

suas contas, bem como para os que pensam que a situação está a evoluir no mau sentido, tanto no seu país como na UE.
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Votar é importante

Os resultados são muito diferentes quando a pergunta passa da dificuldade sentida em relação ao exercício do direito de

voto para a «a importância» que os cidadãos conferem à ida às urnas nas diferentes eleições.

Tal como para a pergunta anterior, os inquiridos foram convidados a posicionar-se, numa escala de 1 a 10, sobre a

importância ou não de exercer o direito de voto nas eleições nacionais e nas eleições para o Parlamento Europeu.

Enquanto 68 %24 dos europeus declaram que é muito importante «votar nas eleições nacionais» (pontuações de 8, 9 e 10),

apenas 49 %25 dos inquiridos partilha dessa opinião em relação às eleições europeias. Embora este último resultado se

afigure reduzido em comparação com a «importância» atribuída à participação nas eleições nacionais, a margem para

melhoria pode ser considerável, dado que ainda falta um ano para as eleições europeias.

24 Chama-se a atenção para o facto de a média da UE não ter em conta o resultado obtido no Reino Unido (a pergunta não foi
colocada neste país).
25 Chama-se a atenção para o facto de a média da UE não ter em conta o resultado obtido no Reino Unido (a pergunta não foi
colocada neste país).
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A importância das eleições nacionais é reconhecida pela maioria dos cidadãos em todos os Estados-Membros, apesar de

haver disparidades evidentes.

De um lado, a Suécia, a Dinamarca, os Países Baixos e Malta encabeçam a lista dos países com, pelo menos, 85 % de

inquiridos que afirmam a elevada importância de votar nas eleições nacionais. No lado oposto, na Eslováquia, na Croácia,

na Bélgica e na Polónia, esta opinião maioritária é muito inferior (55 % ou menos). A Eslováquia é o único país com menos

de metade dos cidadãos (45 %) a partilhar da opinião de que o direito de voto nas eleições nacionais se reveste de «grande

importância».

Perante esta diversificação de respostas, as razões que subjazem a um maior ou menor sentimento da importância das

eleições divergem e devem ser avaliadas tendo em conta, igualmente, o contexto político nacional.

A diversidade de opiniões na UE é ainda maior quando os inquiridos são convidados a avaliar a importância das eleições

para o Parlamento Europeu.

Enquanto em 12 países uma maioria absoluta de cidadãos declara que o direito de voto nas eleições para o Parlamento

Europeu é extremamente importante, em 25 Estados-Membros pelo menos um quarto dos inquiridos atribue a esta eleição

uma «importância média». Ao mesmo tempo, em 14 países, pelo menos 20 % dos inquiridos atribuem pouca importância

a estas eleições.
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Os resultados parecem confirmar o reduzido envolvimento nas eleições para o Parlamento Europeu sentido pelos cidadãos

da República Checa (24 % de «grande importância») e na Eslováquia (28 %): O escrutínio europeu de 2014 já havia registado

um nível extraordinariamente baixo de participação nestes dois países (18,20 % na República Checa e 13,05 % na

Eslováquia).

Em contrapartida, a Dinamarca (77 %), Malta (66 %) e os Países Baixos (66 %) são os países em que os cidadãos mais

importância atribuem às eleições para o Parlamento Europeu. Contudo, este indicador não reflete diretamente a realidade

da participação nas eleições europeias, uma vez que a taxa de participação registada em 2014 foi bastante diferente nos

seguintes países: 56,32 % na Dinamarca, 74,80 % em Malta e 37,32 % nos Países Baixos.

A importância da votação nem sempre é igual à taxa de participação ...

Poderíamos ser tentados a estabelecer uma relação direta entre, por um lado, a importância que os cidadãos conferem às

eleições nacionais e, por outro, o seu real comportamento de voto e a afluência às urnas. Embora este ângulo de análise

pareça interessante, é preciso não esquecer que os juízos abstratos nem sempre se traduzem em ações diretas,

especialmente se estas só ocorrerem muito tempo depois. A mesma cautela deve ser usada na tradução das intenções de

voto em votos efetivos. A título de exemplo, poder-se-á comparar o nível de participação semelhantes nas duas mais

recentes eleições nacionais (Itália e Hungria) com os resultados para a afirmação «votar nas eleições nacionais é muito

importante». Em Itália, a afluência às urnas nas últimas eleições legislativas, realizadas em 4 de março, foi de 72,93 %; na

Hungria, 70,22 % dos cidadãos foram às urnas em 8 de abril.
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Apesar do número semelhante de votantes nos dois escrutínios, os dados do inquérito revelam reações muito diferentes

nos dois países à afirmação «votar nas eleições nacionais é importante»: só 58 % dos inquiridos em Itália responderam

«muito importante», em comparação com 71 % das pessoas na Hungria.

Entre as razões possíveis para esta diferença, pode supor-se que a data das eleições legislativas na Hungria, que coincidiu

com o período de trabalho de campo, de certo modo afetou os resultados na Hungria. Por outro lado, a diferente conotação

atribuída ao conceito de «importância» e a atitude pessoal relativamente a estas perguntas também geram respostas

bastante subjetivas.

Probabilidade de votar nas próximas eleições europeias

Na mesma linha do raciocínio acima exposto, os resultados para a seguinte pergunta sobre a probabilidade de votar nas

próximas eleições para o Parlamento Europeu devem ser analisados com a devida cautela.

Embora os resultados possam prenunciar tendências nacionais e dar uma visão global da diversidade de realidades em

toda a UE, as intenções de voto a um ano do escrutínio propriamente dito podem estar longe de ser definitivas. Ao mesmo

tempo, vale a pena referir que a probabilidade de votar em 2019, tal como expressa no presente inquérito, é mais elevada

do que em inquéritos idênticos realizados apenas alguns meses antes das eleições europeias de 2014.
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Tal poderia explicar a situação geral que se pode observar, não só nos resultados para todo o inquérito, mas, de um modo

geral, na evolução da opinião pública relativamente à União Europeia e ao Parlamento Europeu ao longo dos últimos dois

anos. A tendência geral para uma visão mais positiva sobre a UE está em consonância com o maior interesse pelas políticas da

UE, a compreensão do seu impacto na vida das pessoas e, por sua vez, possivelmente, também com um interesse crescente

pelas eleições europeias.

Uma vez mais, os inquiridos foram convidados a posicionar-se numa escala de 1 a 10, em que 1 significa «improvável» e 10

«muito provável» votar. Em abril de 2018, 31 % dos cidadãos em média na UE declaram ser muito provável (pontuação 10) que

participem no próximo escrutínio para o Parlamento Europeu.

Como não podia deixar de ser, as posições nacionais, superiores à média europeia, são muito díspares, com 49 pontos

percentuais de diferença entre a pontuação mais elevada, na Dinamarca (62 % para muito provável votar), e a percentagem

mais baixa, na República Checa (13 %).

Em termos sociodemográficos, em geral os cidadãos mais velhos e os cidadãos com mais habilitações tendem a declarar que

votarão nas próximas eleições para o Parlamento Europeu. Além disso, quanto mais interessados pela política se digam os

inquiridos, mais elevada será a probabilidade de afirmarem que participarão nas próximas eleições.

Para contextualizar os resultados globais relativos ao comportamento eleitoral na perspetiva das eleições europeias de 2019,

é crucial atentar nos próximos momentos políticos mais importantes, bem como nas atitudes observadas no passado em

termos de participação.

Os seguintes quadros contêm informações importantes sobre estes dois aspetos: por um lado, têm em conta as próximas

eleições nacionais, que podem afetar a futura evolução do comportamento de voto nas eleições europeias e, por outro,

recordam os resultados nas recentes eleições nacionais e europeias.
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Eleições e referendos nacionais antes e depois das eleições europeias de 2019

SI Eleições legislativas: 3 de junho de 2018

SE Eleições legislativas: 9 de setembro de 2018

IE Eleições presidenciais: Novembro de 2018 (data a confirmar)

LV Eleições legislativas: 6 de outubro de 2018

LU Eleições legislativas: 14 de outubro de 2018

EE Eleições legislativas: 3 de março de 2019

SK Eleições presidenciais: Março 2019

FI Eleições legislativas: 14 de abril de 2019

LT Eleições presidenciais: Maio de 2019 (data a confirmar)

BE Eleições legislativas: 26 de maio de 2019

DK Eleições legislativas: 17 de junho de 2019

EL Eleições legislativas: 20 de outubro de 2019

PT Eleições legislativas: Outubro de 2019 (data a confirmar)

PL Eleições legislativas: Novembro de 2019 (data a confirmar)

RO Eleições presidenciais: Novembro ou dezembro de 2019 (data a confirmar)

HR Eleições presidenciais: Dezembro de 2019/janeiro de 2020 (data a confirmar)

Fonte: Unidade do Acompanhamento da Opinião Pública
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Nível de participação nas eleições europeias de 2014 e nas recentes eleições
nacionais

Afluência às urnas em 2014 Afluência às urnas nas eleições nacionais

Data.. % Data %

BE Maio-14 89,64 Maio-14 89,68

BG Maio-14 35,84 Março-17 54,07

CZ Maio-14 18,20 Outubro-17 60,84

DK Maio-14 56,32 Junho-15 85,89

DE Maio-14 48,10 Setembro-17 76,20

EE Maio-14 36,52 Março-15 64,20

IE Maio-14 52,44 Fevereiro-16 65,10

EL Maio-14 59,97 Setembro-15 56,16

ES Maio-14 43,81 Junho-16 69,84

FR Maio-14 42,43

Junho-2017 48,70 e

(1ª e 2ª volta) 42,64

HR Maio-14 25,24 Setembro-16 54,35

IT Maio-14 57,22 Março-18 72,93

CY Maio-14 43,97 Maio-16 66,74

LV Maio-14 30,24 Outubro-14 58,85

LT Maio-14 47,35

Outubro-2016 50,64 e

(1ª e 2ª volta) 37,99

LU Maio-14 85,55 Outubro-13 91,40

HU Maio-14 28,97 Abril-18 70,22

MT Maio-14 74,80 Junho-17 92,10

NL Maio-14 37,32 Março-17 81,40

AT Maio-14 45,39 Outubro-17 80,00

PL Maio-14 23,83 Outubro-15 50,92

PT Maio-14 33,67 Outubro-15 55,84

RO Maio-14 32,44 Dezembro-16 39,78

SI Maio-14 24,55 Julho-14 51,73

SK Maio-14 13,05 Março-16 59,82

FI Maio-14 39,10 Abril-15 70,10

SE Maio-14 51,07 Setembro-14 85,81

UK Maio-14 35,60 Junho-17 68,70
Fonte: Unidade do Acompanhamento da Opinião Pública
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Conhecimento da data das próximas eleições europeias

As conclusões ora apresentadas mostram a importância que as eleições europeias têm aos olhos dos cidadãos. No entanto,

embora a importância que os europeus conferem às eleições europeias seja inferior à dos escrutínios nacionais, os dados

mostram que o conhecimento sobre e o interesse pelas próximas eleições europeias de 2019 já está a crescer.

A um ano do escrutínio, quase um terço (32 %) dos inquiridos sabe qual a data das eleições europeias: quase um em cada cinco

inquiridos (19 %) responderam exatamente «maio de 2019» e 13 % sabiam que terão lugar no próximo ano.

Estes resultados estão em consonância com as tendências anteriores: a um ano das eleições europeias de 2014, 34 % dos

europeus26 sabiam a data, enquanto 20 % deram uma resposta errada e 46 % ainda não sabiam qual a data das eleições.

Como sempre, a média da UE dissimula as diferenças nacionais, que chegam a atingir os 36 pontos percentuais, da França

(17 %) e da Letónia (23 %), por um lado, até à Hungria (53 %) e à Bélgica (52 %), por outro.

26 De notar que a média da UE não tem em conta os resultados no Reino Unido (a pergunta não foi colocada neste país).
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Interesse nas eleições europeias de 2019

Este interesse é especialmente elevado nos Países Baixos (70%), seguindo-se a Irlanda (62%), Malta (61 %), a Áustria e a

Alemanha (ambas com 60%). Em alguns Estados-Membros, porém, o interesse continua a ser limitado, como, por exemplo, na

Eslováquia e na República Checa, países que registaram a participação mais baixa nas eleições europeias de 2014. Em geral, a

nível da UE, os cidadãos que declaram estar interessados nas próximas eleições europeias27 figuram entre os mais qualificados

e também os que gozam de melhor situação económica. Regra geral, interessam-se pelos assuntos europeus, pensam que a

sua voz conta e declaram ser provável votarem nas próximas eleições europeias.

Se tivermos em conta a provável necessidade de dar aos eleitores mais informações sobre as eleições, é interessante verificar

que não existe uma correlação forte entre o conhecimento da data e o interesse nas eleições europeias27. Uma análise mais

atenta dos Estados-Membros cujos cidadãos revelam o mais alto nível elevado de interesse nas eleições europeias permite

verificar que o número de cidadãos que conhece a data do escrutínio é significativamente inferior.

27 Coeficiente de correlação a nível nacional: 0.16.

São obtidos resultados decididamente positivos para a pergunta sobre o nível de interesse nas próximas eleições

europeias. Enquanto um terço dos inquiridos sabe dizer a data correta das próximas eleições europeias, um em cada

dois declara estar interessado nas próximas eleições.
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Interesse nas próximas eleições
europeias

Conhecimento da data exata
das próximas eleições europeias

Países Baixos 70% 27%

Irlanda 62% 32%

Malta: 61% 51%

Áustria 60% 47%

Alemanha 60% 29%

O interesse nas próximas eleições europeias diverge, não só entre Estados-Membros, mas também no seio de grupos

sociodemográficos: os homens parecem ter mais interesse do que as mulheres, assim como os cidadãos com idades superiores

a 25 anos, os trabalhadores independentes, os gestores e outros funcionários, e os cidadãos europeus que estudaram até, pelo

menos, aos 20 anos de idade. O interesse nas próximas eleições europeias também está mais generalizado entre os inquiridos

que se declaram satisfeitos com o funcionamento da democracia no seu país e na UE.

Estas conclusões parecem confirmar que o interesse geral numa dada eleição está não só diretamente associado ao nível de

habilitações dos inquiridos, como também ao seu grau de satisfação com o funcionamento da democracia no seu país e na UE.

No entanto, com a intensificação do debate público sobre as eleições europeias e o arranque das diferentes campanhas

eleitorais nos próximos meses, a importância dos temas em debate torna-se crucial para influenciar o interesse dos cidadãos

no escrutínio: nesta fase, há que ter presente que, para além do contexto nacional, os fatores demográficos, sociais e

económicos também influem nas prioridades dos cidadãos.

Razões para votar nas eleições europeias

Tal como em inquéritos anteriores, para a pergunta sobre as principais razões para exercer o direito de voto nas eleições

europeias o maior número de entrevistados escolhe a opção «é o seu dever» (47 %). Um terço dos europeus considera, além

disso, que «podem fazer mudar as coisas votando nas eleições para o Parlamento Europeu» (33 %) e 31 % dos inquiridos

afirmam que «as pessoas votam sistematicamente nas eleições».

Duas respostas mais positivas inscrevem-se na categoria das «razões europeias» para votar: os cidadãos consideram que as

pessoas votam nas eleições europeias «por se sentirem europeias» (30 %) e porque «querem apoiar a UE» (29 %).

Ao mesmo tempo, o escrutínio europeu também é visto como uma oportunidade para expressar o «descontentamento» geral

(26 %), «a insatisfação com a União Europeia» (21 %) ou a «insatisfação com o governo [nacional]» (17 %), enquanto 22 % dos

cidadãos afirmam que as pessoas votam para «apoiar o governo [nacional]» (22 %).
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Por último, mas não menos importante, 17 % dos inquiridos declaram que os europeus «querem participar na escolha do

próximo presidente da Comissão Europeia». Tal como referido no capítulo anterior, este resultado permite pensar que os

europeus estão cada vez mais familiarizados com o processo de eleição do presidente da Comissão Europeia desde a entrada

em vigor do Tratado de Lisboa e talvez se sintam mais envolvidos neste processo.

Pode ser estabelecida uma comparação interessante com as razões pelas quais as pessoas votaram nas eleições europeias

anteriores, segundo o Eurobarómetro pós-eleições de 201428. Nesse inquérito, a resposta «influenciar a escolha do presidente

da Comissão Europeia» foi escolhida, em média, por apenas 5 % dos eleitores em 2014 de entre as três que podiam referir

como razão para votar. As razões citadas em primeiro lugar em 2014 foram, tal como hoje, «voto sempre» e «é o meu dever de

cidadão». Em contrapartida, o sentimento de que votar pode mudar as coisas foi citado por um número muito menor de

inquiridos em 2014 (12 % de resultados para «posso fazer com que as coisas mudem votando nas eleições europeias»). No

presente inquérito, há 33 % de europeus que consideram que «posso fazer mudar as coisas votando nas eleições para o

Parlamento Europeu».

28 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00053/Post-election-survey-2014
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No entanto, ao reagrupar todas as razões para votar em três grandes categorias, pode observar-se que a ordem geral de

importância não mudou desde 2014: das razões para votar, as mais referidas em todos os Estados-Membros são as de ordem

cívica, seguidas das europeias e, por último, das nacionais.

Este gráfico mostra o número total de inquiridos que, pelo menos uma vez, refere um dos três tipos de razões. Os círculos

acrescentados a cada uma das linhas do gráfico indicam os países onde estes conjuntos de razões reuniram o maior apoio

acumulado.

Uma análise das respostas por grupos etários e categorias socioprofissionais leva a conclusões que merecem ser mencionadas.

«É o meu dever de cidadão» é a resposta que, de um modo geral, recebe o maior apoio em todas as faixas etárias e categorias

socioprofissionais. De um modo geral, são as pessoas que executam atividades domésticas quem mais vezes cita esta razão.

Os quadros, os estudantes e os jovens tendem, também, a referir muitas vezes que «posso fazer mudar as coisas votando nas

eleições para o Parlamento Europeu». Os cidadãos mais afetados por uma situação económica difícil e que declaram ter

frequentemente problemas em pagar as suas faturas referem, com frequência, que as pessoas votam «para manifestar o seu

descontentamento».

A tabela seguinte expõe de forma pormenorizada as diferenças por Estado-Membro. Ao analisar os dados, é importante ter em

conta que o voto é obrigatório em quatro países da UE: Bélgica, Luxemburgo, Chipre e Grécia.
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Razões para não votar nas eleições europeias

A seguir às razões para não votar, os participantes no inquérito foram convidados a manifestar-se sobre as principais razões

que levam as pessoas a não votar nas eleições europeias.

Uma grande maioria de inquiridos pensa que as pessoas se absterão porque «consideram que o seu voto não mudará nada»

(60 %). 48 % pensam que as pessoas não votam nas eleições para o Parlamento Europeu porque «não confiam no sistema

político», seguido de «não estão interessados na política ou nas eleições, em geral» (43 %).

A falta de informação também é um elemento importante a ter em conta, na medida em que 34 % dos cidadãos pensam que

as pessoas poderão abster-se por «não saberem o suficiente acerca do papel do Parlamento Europeu», enquanto 22% pensam

que «consideram que não estão suficientemente informadas sobre a posição dos diferentes partidos políticos relativamente

às questões europeias».

Estas duas razões devem ser vistas em conjunção com a vontade claramente expressa pelos cidadãos de que o processo dos

cabeça de lista seja acompanhado de um verdadeiro debate sobre questões europeias, para que faça sentido.
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Se é verdade que o interesse dos cidadãos na União Europeia e nas suas políticas tem nitidamente crescido nos últimos tempos,

este facto está também muito ligado às expectativas que os cidadãos têm de ser informados.

No que se refere às razões europeias, o papel do PE é considerado insuficiente por 32 % dos inquiridos («acho que o PE não

lida de forma suficiente com os problemas que dizem respeito a pessoas como eu»), enquanto 17 % consideram que os

potenciais abstencionistas são «contra a Europa, a UE, a construção europeia».

As razões de ordem técnica ou pessoal também têm alguma importância, na medida em que 15 % dos inquiridos consideram

que as pessoas não irão votar por «não terem tempo ou por terem coisas mais importantes para fazer», e 12 % «não sabem

quando ou como votar».

Olhando para o inquérito realizado após as eleições de 2014, vale a pena lembrar que os abstencionistas, imediatamente após

o escrutínio, deram como primeira razão para não votar a sua «falta de confiança ou insatisfação com a política em geral» e «o

não estar interessado na política», seguido de «votar não tem quaisquer consequências ou votar não muda nada».

De novo, tal como acima, ao reunir as razões individuais para a abstenção, constatamos que, tal como em 2014, as que

implicam reservas quanto à UE não foram as mais citadas. Com efeito, os resultados cumulativos mostram que 43 % dos

inquiridos referiram, pelo menos uma vez de entre as quatro respostas possíveis, uma «razão europeia», ao passo que o dobro

(85 %) referiu, pelo menos uma vez, uma «razão de ordem cívica».

A seguinte tabela descreve em pormenor as razões nacionais por que as pessoas não votam nas eleições europeias.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cobertura: EU28

Entrevistas: 27.601 europeus

População: População geral com idade igual ou superior a 15 anos

Metodologia: Entrevistas diretas pessoais

Trabalho de campo: 11 a 22 de abril de 2018, inquérito realizado pela Kantar Public

Nota:

Os resultados de um inquérito são estimativas cuja precisão depende da dimensão da amostra e da percentagem observada.

Para cerca de 1 000 entrevistas (dimensão da amostra geralmente utilizada ao nível de um Estado-Membro), a percentagem

real oscila entre os seguintes intervalos de confiança:

Percentagens
observadas 10 % ou 90 % 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

Margens de erro +/- 1,9 pontos
percentuais

+/- 2,5 pontos
percentuais

+/- 2,7 pontos
percentuais

+/- 3,0 pontos
percentuais

+/- 3,1 pontos
percentuais
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O presente Eurobarómetro do Parlamento Europeu (PE/EB 89.2) foi realizado nos 28 Estados-Membros da União Europeia entre

11 e 22 de abril de 2018 pela

O Eurobarómetro do PE analisa as opiniões dos cidadãos europeus em relação à adesão à UE e suas vantagens,

as suas atitudes em relação ao Parlamento Europeu, às suas prioridades, ações e missão.

Igualmente, evidencia o papel da UE na resposta às principais ameaças e na proteção das principais conquistas valorizadas

pelos seus cidadãos.
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