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INTRODUÇÃO 
 

Entre o último Parlametro e este novo estudo mediou um ano. O objetivo fulcral deste 

novo inquérito é avaliar o nível de informação que os cidadãos europeus possuem e 

aquilo que conhecem acerca do Parlamento Europeu. Visa identificar a imagem que têm 

do Parlamento e compreender o papel que acham que deve desempenhar. O Parlametro 

traça também uma panorâmica sobre as políticas e os valores fundamentais que os 

cidadãos consideram que a instituição devia prioritariamente defender. 

O presente Eurobarómetro foi encomendado pela Direção-Geral da Comunicação do 

Parlamento Europeu e realizado pela TNS Opinion & Social entre 5 e 20 de novembro de 

2011. Aproximadamente 26 6001 europeus com idades iguais ou superiores a 15 anos de 

idade foram entrevistados presencialmente pelos entrevistadores da rede da TNS Opinion 

& Social (o questionário foi utilizado por um entrevistador em casa do inquirido). A 

metodologia utilizada é a das sondagens normalizadas do Eurobarómetro da 

Direção-Geral da Comunicação do Parlamento Europeu (Unidade do Acompanhamento da 

Opinião Pública). Encontra-se em anexo ao presente relatório uma nota técnica relativa 

às entrevistas conduzidas pelos institutos da rede da TNS Opinion & Social. Esta nota 

descreve a metodologia utilizada nas entrevistas, bem como os intervalos de confiança. 

O inquérito abrange os 27 Estados-Membros da União Europeia e faz parte do 

Eurobarómetro 76.3. É composto por perguntas barométricas, ou seja, por perguntas 

formuladas em inquéritos anteriores, um processo que permite medir quaisquer 

evoluções registadas. Inclui ainda duas novas perguntas relativas às fontes de 

informação preferidas dos inquiridos e às políticas ou tópicos sobre os quais gostariam de 

ter mais informação. 

 

                                                           
1 Foi realizado um total de 26 594 entrevistas.  
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Nota 

 

No presente relatório, os países são referidos pela sua abreviatura oficial. As abreviaturas 

utilizadas são as seguintes: 

 

ABREVIATURAS 

 
 

UE27 União Europeia - 27 Estados-Membros 
NS Não sabe 
  
BE Bélgica 
CZ República Checa 
BG Bulgária 
DK Dinamarca 
DE Alemanha 
EE Estónia 
EL Grécia 
ES Espanha 
FR França 
IE Irlanda 
IT Itália 
CY República de Chipre 
LT Lituânia 
LV Letónia 
LU Luxemburgo 
HU Hungria 
MT Malta 
NL Países Baixos 
AT Áustria 
PL Polónia 
PT Portugal 
RO Roménia 
SI Eslovénia 
SK Eslováquia 
FI Finlândia 
SE Suécia 
UK  Reino Unido 

 

***** 
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SÍNTESE 
 

Os resultados deste Parlametro proporcionam dados interessantes sobre a informação 
que possuem os europeus e aquilo que conhecem acerca do Parlamento Europeu (PE), a 
imagem que têm da instituição e o papel que pensam que devia desempenhar, e ainda 
sobre os valores que a instituição devia prioritariamente defender. 

- Uma ampla maioria de europeus (69 %) lembra-se de ter lido, visto ou ouvido 
algo recentemente nos meios de comunicação social sobre o Parlamento 
Europeu, o que representa um aumento de 10 pontos em relação a 
novembro-dezembro de 2010; 

- No entanto, dois terços dos inquiridos (66 %) declaram não estarem bem 

informados sobre a instituição. Este resultado é ligeiramente inferior ao de há 

um ano: -3 pontos; 

- Para se manterem informadas sobre o Parlamento Europeu quase sete em 

cada dez pessoas (69 %) invocam a televisão.  A imprensa é referida por mais 

de um terço (35 %) dos inquiridos. A Internet é referida por 33 % dos inquiridos 

e a rádio por 18 %; 

- Os europeus gostariam de obter mais informações sobre assuntos muito 

específicos (e atuais), como as soluções da União Europeia para combater 

a crise (quatro em cada dez inquiridos). Mais de um terço (36 %) está 

igualmente interessado nos seus direitos enquanto cidadão europeu. Cerca de um 

quarto gostaria de estar mais bem informado sobre a proteção do consumidor 

(26 %) e o futuro da energia na União Europeia (UE) (24 %); 
 

- No que respeita à instituição enquanto tal, os inquiridos estão ligeiramente (43 %, 
+1 ponto) mais cientes de que os deputados se sentam no Parlamento 
Europeu em função das suas afinidades políticas; 

- 37 % (+8 pontos) pensam que as decisões são tomadas no Parlamento 
Europeu em função das afinidades políticas dos deputados europeus. 
Aproximadamente a mesma percentagem (36 %, +2 pontos) pensa, pelo 
contrário, que as decisões são tomadas em função dos interesses dos 
Estados-Membros dos quais os deputados europeus são provenientes;  

- Apesar de uma melhoria registada no conhecimento objetivo, a imagem do 

Parlamento Europeu deteriorou-se desde o outono de 2008. Um pouco mais 

de um quarto (26 %, -8 pontos) dos inquiridos tem uma imagem positiva da 

instituição, mas um número equivalente tem uma imagem negativa (+9 pontos). 

Simultaneamente, uma maioria dos inquiridos afirma que a imagem do PE é 

neutra (45 %, +2 pontos); 
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- As características positivas da imagem do PE perderam todas terreno face 

ao inquérito de novembro-dezembro de 2010 (EB74.3). Esta evolução está 

relacionada com as perceções que os cidadãos têm da instituição como 

«democrática», «dinâmica» ou «que ouve os cidadãos europeus». Paralelamente, 

a descrição «não muito conhecido» permanece inalterada, ao passo que a 

descrição «ineficaz» ganhou quatro pontos; 
 

- No entanto, a grande maioria dos europeus (77 %) considera que o Parlamento 
Europeu desempenha um importante papel na administração da UE, o que 
representa um aumento de sete pontos em relação ao Eurobarómetro 70 do 
outono de 2008;  

- Uma maioria (45 %) também é favorável a um papel reforçado do PE, 
embora este resultado esteja sete pontos abaixo do resultado do inquérito do 
outono de 2010;  

- Em termos das políticas que o PE devia defender, os europeus atribuem a 
maior prioridade ao combate à pobreza e à exclusão social, aspeto que 
sobressai claramente, uma vez que é mencionado por 49% dos inquiridos (-2 
pontos desde abril de 2011). Segue-se a coordenação das políticas 
económicas, orçamentais e fiscais (37%, +9), uma proteção reforçada do 
consumidor e da saúde pública (30%, -2) e uma política de segurança e 
defesa que permita à União Europeia enfrentar crises internacionais 
(29%, +5); 

- À semelhança do que se observava nos inquéritos realizados no início e no final de 

2010, os valores que os inquiridos gostariam que o Parlamento Europeu 

defendesse prioritariamente prendem-se com as liberdades públicas e o combate 

à discriminação: 

 

o A proteção dos direitos humanos é, de novo, o valor citado pela 

maioria dos inquiridos (56 %), embora tenha descido quatro pontos desde 

o último Eurobarómetro sobre este assunto, no outono de 2010; 

o Muito distante surge a igualdade de género, mencionada por um terço 

dos inquiridos (33%), uma perda de três pontos num ano; 

o Segue-se a liberdade de expressão (32 %), que perdeu quatro pontos.  

 

- Todos os valores são, na realidade, menos mencionados neste inquérito. Menos 

inquiridos do que em inquéritos anteriores aproveitaram a oportunidade para 

darem o número máximo de três respostas. A questão que se coloca é se esta 

descida se deve à menor importância atribuída aos valores em virtude da crise ou 

se os inquiridos, pelo contrário, optaram por ser mais seletivos. 
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I. INFORMAÇÕES SOBRE O PARLAMENTO EUROPEU 

 
 
 

Antes de analisar o grau de informação subjetiva dos europeus iremos examinar a 

memória mediática do Parlamento Europeu nos 27 Estados-Membros da União. 

 
1. O PE e os meios de comunicação social [QP1]2 
 

- A grande maioria dos europeus declara ter recentemente lido, visto ou 

ouvido falar do Parlamento Europeu nos meios de comunicação 

social - 

A resposta à pergunta QP1 ilustra o grau de informação da população europeia sobre o 

Parlamento Europeu e permite uma comparação destes novos resultados com os 

resultados do Parlametro obtidos há um ano, em novembro-dezembro de 2010. 

Quase sete em cada dez europeus (69 %) afirmam ter recentemente lido na 

imprensa, visto na Internet ou na televisão ou ouvido na rádio alguma coisa 

sobre o Parlamento Europeu. Este resultado é 10 pontos superior a novembro-

dezembro de 2010 e contrasta com os 30 % (-9 pontos) que dão uma resposta 

negativa e 1 % que não respondem à pergunta.  

Este é o resultado mais elevado na resposta a esta pergunta desde que foi 
formulada pela primeira vez no inquérito do outono de 2007 (EB68.1). O anterior 
nível mais elevado de memória mediática (62 %) foi registado no Eurobarómetro 73.1 de 
janeiro-fevereiro de 2010, realizado seis meses após as eleições para o Parlamento 
Europeu de junho de 2009.  
 

 
 
 

                                                           
2 QP1 Leu recentemente na imprensa, viu na Internet ou na televisão ou ouviu na rádio alguma coisa sobre o 
Parlamento Europeu? Sim; não; NS 
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Variações entre Estados-Membros 

 

No inquérito de novembro-dezembro de 2010 havia um diferencial de dez pontos entre 
os inquiridos nos países pré-2004 (57 %) e nos países pós-2004/2007 (67 %) ao 
recordarem informação obtida sobre o Parlamento Europeu. Este diferencial diminuiu 
para dois pontos no presente inquérito (respetivamente 69 % e 67 %), com os 
países pré-2004 a ganharem 12 pontos nesta rubrica: 

- Os inquiridos com maiores probabilidades de afirmarem que ouviram ou viram 

recentemente informação sobre o Parlamento Europeu nos meios de 

comunicação social (69 % na UE27) encontram-se na Finlândia (87 %), Grécia 

(86 %) e Países Baixos, Eslovénia e Eslováquia (82 % nos três casos). 

 

- Inversamente, é menos provável que os inquiridos digam que ouviram ou viram 

este tipo de informação na França (51 %), na Polónia (60 %) e na República Checa 

(63 %). 

 

Em termos de evolução dos resultados ao longo do último ano, 20 dos 27 

Estados-Membros registam um aumento das respostas positivas. Em 

contrapartida, seis países revelam uma diminuição das respostas positivas e apenas um, 

a Hungria, apresenta um resultado inalterado.  

Os maiores aumentos registam-se no Reino Unido (67 %, +18 pontos), Alemanha (77 %, 

+14 pontos), Itália (65 %, +14 pontos), Grécia (86 %, +13 pontos) e Áustria (70 %, 

+13 pontos). As duas maiores reduções observam-se na Polónia (60 %, -5 pontos) e em 

Portugal (68 %, -5 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

- Tal como constatado em inquéritos anteriores, a memória mediática (69 % na 

UE27) é ligeiramente maior entre os homens que entre as mulheres: 72 % 

dos homens afirmam terem lido, visto ou ouvido alguma coisa sobre o Parlamento 

Europeu nos meios de comunicação social, em comparação com 65 % das 

mulheres. 
 

- A idade dos inquiridos também influencia as respostas, uma vez que 72 % das 

pessoas com idades entre os 40 e os 54 anos e 71 % das pessoas com 55 e mais 

anos têm alguma memória mediática, face a 56 % das pessoas na faixa etária 

entre os 15 e os 24 anos.  
 

 

No entanto, são principalmente as categorias socialmente mais «favorecidas» 

da população que parecem mais expostas à informação sobre o Parlamento 

Europeu:  

- Neste aspeto verifica-se um diferencial de 15 pontos entre os inquiridos que 

detêm níveis mais elevados de educação e os que terminaram a sua 

escolaridade com 15 ou menos anos de idade (respetivamente 77 % e 62 %); 

 

- É este também o caso de 81 % dos gestores e 77 % dos trabalhadores 

independentes (62 % dos desempregados). 

 

- De igual modo, 73 % dos inquiridos que quase nunca têm problemas para 

pagarem as suas contas afirmam que encontraram essa informação (por 

comparação com 61 % dos que tiveram dificuldades para pagar as contas na maior 

parte das vezes); 

 

- É este também o caso de 72 % dos inquiridos que utilizam a Internet 

diariamente (face a 64 % que nunca a utilizam). 
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2. Nível de informação sobre as atividades do PE [QP2] 3 

 
- Dois terços dos europeus declaram que ainda estão mal informados sobre as 

atividades do Parlamento Europeu - 

Tal como se viu anteriormente, a cobertura mediática do Parlamento Europeu aumentou 

entre a população da UE e alcança agora quase sete em cada dez pessoas.  

No entanto, dois terços dos inquiridos (66 %) consideram que não estão bem 

informados sobre o PE. Este resultado representa uma ligeira descida: -3 pontos num 

ano. Quase um terço dos inquiridos (32 %, +4 pontos) diz estar bem informado e 2 % (-

1 ponto) não respondem à pergunta. 

Existe um diferencial entre o reconhecimento da forte presença do Parlamento Europeu 

nos meios de comunicação social e o sentimento de estar bem informado sobre a 

instituição, ainda manifestado apenas por uma minoria.  

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                           
3 QP2 De uma maneira geral, considera que está muito bem informado(a), bem informado(a), mal informado(a) 
ou muito mal informado(a) sobre as atividades do Parlamento Europeu?  
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Variações entre Estados-Membros 

 

Contrariamente ao inquérito de novembro-dezembro de 2010, é quase igual o número de 

inquiridos nos países pós-2004/2007 e pré-2004 que dizem estar bem informados (33 % 

e 32 %) e mal informados (64 % e 66 %). 

- Os Estados-Membros onde há maiores probabilidades de os inquiridos se 

considerarem bem informados (32 % na UE27) são a Lituânia (48 %), a 

Irlanda e o Luxemburgo (ambos com 45 %) e Malta, a Eslovénia e a Eslováquia 

(todos com 40 %); 

 

- Pelo contrário, em Chipre (23 %), na Suécia e em Espanha (ambos com 25 %) há 

menos inquiridos que se consideram bem informados. 

 

A evolução positiva abrange 19 dos 27 Estados-Membros, embora se registe uma 

diminuição em seis outros. Os resultados mantêm-se inalterados em dois países.  

Os países que registam o maior aumento de inquiridos que declaram estar bem 

informados são o Reino Unido (39 %, +11 pontos), os Países Baixos (39 %, +9 pontos), 

a Lituânia (48 %, +7 pontos), a Finlândia (37 %, +6 pontos), a Dinamarca (36 %, +6 

pontos) e a Espanha (25 %, +6 pontos). Inversamente, são menos os inquiridos na 

Eslováquia (40 %, -5 pontos) que declaram estar bem informados em relação a 

novembro-dezembro de 2010 e é este também o caso na Grécia (27 %, -3 pontos), na 

Hungria (30 %, -3 pontos) e em Malta (40 %, -3 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

A análise sociodemográfica revela algumas diferenças:  

- Significativamente mais homens do que mulheres afirmam estarem bem 

informados sobre o PE: respetivamente 37 % e 28 %, em comparação com 32 % 

para a globalidade dos europeus; 
 

- Este sentimento é também mais frequente entre os inquiridos com idades entre os 

40 e os 54 anos (34 %, em comparação com 28 % para a faixa etária entre os 

15 e os 24 anos de idade). 

 

Tal como em relação à pergunta anterior (QP1) sobre a memória mediática, as 

categorias socialmente mais favorecidas da população são também as que se 

consideram mais bem informadas sobre o Parlamento Europeu:  

- Entre estas figuram, em primeiro lugar, as pessoas mais qualificadas (40 % 

contra 23 % das que terminaram a sua escolaridade antes dos 16 anos de idade); 

 

- Os gestores (43 % contra 23 % dos inativos) também se consideram bem 

informados. 

 

- É também esta a opinião dos inquiridos que quase nunca têm dificuldades 

em pagar as suas contas (37 %, contra 22 % dos que têm dificuldades na maior 

parte do tempo); 

 

- Uma maior percentagem de pessoas que utilizam a Internet diariamente 

também diz que está bem informada (37 %, contra 26 % das que nunca a 

utilizam). 
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3. Fontes de informação privilegiadas [QP3]4 

 
- A televisão é a principal fonte de informação referida - 

Dois terços dos europeus consideram estar mal informados sobre o Parlamento Europeu. 

Por conseguinte, perguntou-se aos inquiridos que fontes utilizariam se estivessem à 

procura de informações sobre a instituição, tendo-lhes sido permitido darem várias 

respostas. 

Quase sete em cada dez pessoas (69 %) referem a televisão. A imprensa é 

referida por mais de um terço (35 %) dos inquiridos. A Internet é escolhida por 33 % dos 

inquiridos e a rádio por 18 %. 

- Se analisarmos em pormenor o caso da televisão, os noticiários televisivos são 

referidos com maior frequência, por mais de dois terços dos inquiridos (67 %), 

contra apenas 14 % que referem outros programas televisivos; 

- Os inquiridos referem também os jornais diários (32 %) em detrimento da 

imprensa semanal ou mensal (7 %); 

- No caso da Internet, os sítios Web de notícias são aqueles que são consultados 

com maior frequência (por 26 % dos inquiridos), seguidos pelos sítios Web do 

Parlamento Europeu (12 %), as redes sociais em linha (3 %) e os blogues (2 %). 

As trocas de pontos de vista com familiares, amigos e colegas (12 %) parecem também 

representar outra forma de obter informações, sem dúvida mais informal mas não 

negligenciável. 

Existem outras fontes de informações que são muito mais marginais e nesse grupo 

incluem-se as brochuras, os boletins informativos, os folhetos (mencionados por 4 % dos 

inquiridos), as conferências, os debates, as reuniões (2 %), os livros (2 %) ou outras 

fontes mencionadas de forma espontânea (1 %). 

Deve também notar-se que 8 % dos inquiridos declaram espontaneamente não estar 

interessados em ou não procurar essas informações. 

 
 

                                                           
4 QP3 Se estivesse à procura de informações sobre o Parlamento Europeu, quais das seguintes fontes usaria? 
(POSSIBILIDADE DE RESPOSTAS MÚLTIPLAS): conferências, debates, reuniões; trocas de pontos de vista com 
familiares, amigos, colegas; noticiários televisivos; outros programas televisivos; rádio; jornais diários; 
imprensa semanal ou mensal; sítios Web de notícias; sítios Web do Parlamento Europeu; blogues; redes sociais 
em linha; livros; brochuras, fichas de informação, folhetos; outra (RESPOSTA ESPONTÂNEA); não interessado 
neste tipo de informação \ Não procura este tipo de informação (RESPOSTA ESPONTÂNEA); NS. 
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TOTAL TELEVISÃO 69% 

Noticiários televisivos 67% 

Outros programas televisivos 14% 

TOTAL IMPRENSA 35% 

Jornais diários 32% 

Imprensa semanal ou mensal 7% 

TOTAL INTERNET 33% 

Sítios Web de notícias 26% 

Sítios Web do Parlamento Europeu 12% 

Redes sociais em linha 3% 

Blogues 2% 

Rádio 18% 

Trocas de pontos de vista com familiares, amigos e colegas 12% 

Brochuras, boletins de informação e folhetos 4% 

Conferências, debates e reuniões 2% 

Livros 2% 

Outra (RESPOSTA ESPONTÂNEA) 1% 

Não interessado neste tipo de informação/Não procura este tipo de 

informação (RESPOSTA ESPONTÂNEA) 8% 

NS 1% 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Constatam-se diferenças substanciais nas respostas dos inquiridos consoante o 

Estado-Membro em que residem.  

A televisão é mais referida nos países da área do euro (71 %, contra 65 % fora da área 

do euro) e nos países pós-2004/2007 (72 %, contra 68 % nos países pré-2004).  

A imprensa é mais referida nos países da área do euro (41 %, contra 24 % fora da área 

do euro) e nos países pré-2004/2007 (38 %, contra 22 % nos países pós-2004/2007).  

A Internet é escolhida por 40 % dos inquiridos fora da área do euro (em comparação 

com 30 % na área do euro). 

A rádio é mais usada nos países da área do euro (21 %, contra 14 % fora da área do 

euro). 

 

- Os países em que a maioria dos residentes menciona a televisão (69 % na 

UE27) são a Bulgária e a Áustria (ambos com 82 %), a Eslováquia (81 %) e a 

Itália e Hungria (ambos com 80 %). Contudo, a taxa é muito inferior na Suécia 

(50 %), no Luxemburgo (54 %) e na Letónia (55 %); 
 

- A imprensa (35 % na UE27) é frequentemente preferida pelos inquiridos na 

Áustria (67 %) e na Alemanha (60 %), em contraste com os inquiridos na Polónia 

(13 %), Letónia e Roménia (ambos com 17 %) e Malta (18 %); 

 

- A Internet (33 % na UE27) é uma fonte amplamente usada no norte da UE: na 

Suécia (76 %), Países Baixos (68 %) e Dinamarca (65 %), por comparação com 

14 % dos inquiridos em Portugal, 17 % em Itália e 21 % na Áustria e em Chipre; 
 

- A rádio (18 % na UE27) é mencionada sobretudo na Irlanda (35 %), Áustria 

(34 %) e Estónia (33 %).  No lado oposto da escala, apenas 6 % dos inquiridos em 

Itália e 9 % no Reino Unido e na Polónia afirmam que usam a rádio como fonte de 

informação sobre o Parlamento; 
 

- Por último, mais inquiridos em Portugal (19 %), na Irlanda (17 %) e em Malta 

(16 %) admitem a sua falta de interesse por informações sobre o Parlamento 

Europeu (8 % na UE27). 
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Análise sociodemográfica 
 

- Um número aproximadamente igual de homens e mulheres procura informação 

sobre o Parlamento Europeu na televisão (respetivamente 68 % e 69 %) e na 

rádio (19 % e 17 %). Porém, mais homens do que mulheres recorrem à imprensa 

(37 % e 33 %) e à Internet (36 % e 31 %). 
 

- A idade parece ser um fator muito discriminatório nesta matéria. Os inquiridos 

mais jovens são muito mais atraídos pela Internet (55 % dos jovens entre 

os 15 e os 24 anos, em comparação com 16 % na faixa etária com 55 ou mais 

anos). Os inquiridos mais idosos preferem a televisão (75 % dos que têm 55 ou 

mais anos, contra 56 % dos que têm entre 15 e 24 anos), a imprensa (40 %, 

contra 23 % dos que têm entre 15 e 24 anos) e a rádio (21 %, contra 12 % dos 

que têm entre 15 e 24 anos). 
 

- As respostas foram também influenciadas pela pertença a uma categoria 

socialmente mais «favorecida».  
Os mais qualificados recorrem com muito maior frequência à Internet (51 % 

contra 9 % dos inquiridos que terminaram os seus estudos antes dos 16 anos de 

idade), à imprensa (42 % contra 28 %) e à rádio (23 % contra 15 %). 

Inversamente, os inquiridos menos qualificados preferem a televisão (74 % 

contra 65 % dos que continuaram a sua escolaridade para além dos 19 anos de 

idade). 
O mesmo se aplica às categorias profissionais: 60 % dos gestores (por 

comparação com 13 % dos reformados) usam a Internet para procurar 

informação acerca do Parlamento Europeu e 46 % optam pela imprensa (contra 

24 % dos desempregados). De igual modo, 24 % usam a rádio (contra 15 % dos 

desempregados).  
 

- Os inquiridos que se consideram informados sobre as atividades do 

Parlamento Europeu têm mais probabilidades do que aqueles que dizem que 

«não estão informados» de usarem todas as quatro fontes de informação: 78 % 

para a televisão (contra 64 %), 48 % para a imprensa (contra 29 %), 39 % para 

a Internet (contra 31 %) e 24 % para a rádio (contra 15 %).  
 

- Logicamente, aqueles que usam a Internet diariamente recorrem mais a este 

meio para procurar informação sobre o PE do que os inquiridos que a usam menos 

frequentemente (respetivamente 57 % e 23 %). 

 



EUROBARÓMETRO                                         “Parlametro” 
 
 

 23 

 



EUROBARÓMETRO                                         “Parlametro” 
 
 

 24 

 
4. Assunto ou área política em que as informações deviam constituir uma 

prioridade [QP13]5 

 

- Os europeus gostariam principalmente de obter mais informações sobre as 

soluções da UE para combater a crise - 

Pediu-se aos inquiridos que identificassem o assunto ou área política debatidos no 

Parlamento Europeu, ou sobre outro assunto relacionado com a União Europeia, sobre o 

qual gostassem de obter mais informações, tendo-lhes sido apresentadas 13 sugestões. 

Solicitou-se primeiro aos inquiridos que escolhessem o assunto ou área política que 

consideram prioritário (QP13a). Foi-lhes depois pedido que mencionassem um máximo 

de três outros aspetos que considerassem igualmente importantes (QP13b). 

Uma análise de todas as respostas (pergunta QP13T), ou seja, as respostas 

agregadas à primeira pergunta e à pergunta subsequente, permitem obter os 

seguintes resultados: 

- A crise continua no cerne das preocupações dos europeus. Quatro em 

cada dez inquiridos gostariam de obter mais informações sobre as soluções da 

UE para combater a crise; 
 

- Mais de um terço dos inquiridos (36 %) estão também interessados nos seus 

direitos enquanto cidadãos europeus; 

 

- Cerca de um quarto gostaria de estar melhor informado sobre a proteção do 

consumidor (26 %) e o futuro da energia na UE (24 %). 

 

Os outros aspetos são mencionados por menos de um quarto dos 

europeus:  
o Valores defendidos pela UE, como a igualdade de género, a proteção dos 

direitos humanos, etc. (21 %); 

o O euro (21 %); 

o A solidariedade com os Estados-Membros em dificuldades financeiras 

(20 %); 

o As alterações climáticas (18 %); 

o A imigração, a livre circulação e o direito a asilo (18 %); 

o A reforma da política agrícola comum (13 %); 

                                                           
5 QP13T Sobre que outro assunto relacionado com a UE gostaria de obter mais informações?  o euro; soluções 
da UE para combater a crise (partilha da dívida, euro-obrigações, imposto sobre as transações financeiras 
[ITF], etc.); papel das agências de notação financeira; proteção do consumidor; o futuro da energia na UE; 
imigração, livre circulação e direito a asilo; os seus direitos enquanto cidadão europeu; posicionamento da UE 
depois dos movimentos democráticos no mundo árabe (Primavera Árabe); reforma da política agrícola comum; 
solidariedade com os Estados-Membros com dificuldades financeiras; as eleições europeias; alterações 
climáticas; valores defendidos pela UE (igualdade entre homens e mulheres, proteção dos direitos humanos, 
etc.); outro (ESPONTÂNEO); não interessado neste tipo de informação/não procura este tipo de informação 
(ESPONTÂNEO); NS. 
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o O papel das agências de notação financeira (12 %); 

o As eleições europeias (8 %); 

o O posicionamento da UE depois dos movimentos democráticos no mundo 

árabe (7 %). 

 

 
 
A tendência na primeira resposta é similar, embora o ordenamento apresente ligeiras 

diferenças. Os primeiros dois aspetos referidos são os mesmos: as soluções da UE 

para combater a crise são referidas por 21 % dos inquiridos como primeira resposta, à 

frente dos direitos enquanto cidadão europeu (15 %). O euro surge em terceiro 

lugar, com 8 % das respostas (por comparação com 21 %, na quinta posição, quando 

consideradas as respostas agregadas).  
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Variações entre Estados-Membros 

 

Iremos agora analisar os três aspetos referidos por pelo menos um quarto dos 

inquiridos nas respostas agregadas:  

 

- O assunto que mais interessa os europeus, soluções da UE para combater a 

crise (40 % na UE27), tem maior interesse para os inquiridos da área do euro 

(44 %, contra 31 % fora da área do euro). 

Os Estados-Membros onde este assunto é mais referido são a Eslováquia (60 %), 

a Grécia (55 %), os Países Baixos (54 %) e a Dinamarca (53 %), por oposição ao 

Reino Unido (20 %) e Portugal (24 %); 

Mais inquiridos mencionam o segundo tópico, os seus direitos enquanto 

cidadãos europeus (36 % na UE27), em Chipre (70 %), que se destaca 

acentuadamente dos outros países neste aspeto, e na Bulgária (48 %), Grécia 

(46 %) e Roménia e Bélgica (45 %). Porém, este fenómeno verifica-se muito 

menos na Hungria (25 %), Polónia (26 %) e Áustria (27 %);  

- A proteção do consumidor (26 % na UE27) interessa mais os inquiridos da 

área do euro (29 %, contra 21 % fora da área do euro).  
Mais inquiridos mencionam este assunto em Chipre (52 %), na Bulgária (41 %) e 

em França (38 %), por comparação com menos de um em cinco na Suécia e no 

Reino Unido (ambos com 12 %) e na Dinamarca (16 %). 

 
Sobre outros assuntos (mencionados por pelo menos 20 % dos inquiridos a 

nível da UE) vale a pena notar as seguintes especificidades: 

 

O futuro da energia na UE (24 % na UE27) é principalmente uma preocupação na 

Hungria (42 %) e apenas obtém 10 % de menções em Portugal. 

 

O euro (21 % na UE27) é uma questão que interessa sobretudo aos inquiridos dos 

Países Baixos (31 %), face a 9 % em Chipre. 

 

Os inquiridos em Chipre, no entanto, foram os mais interessados (50 %) em obter mais 

informações sobre os valores defendidos pela UE (21 % na UE27), contra apenas 

11 % dos inquiridos na Letónia. 

 

A solidariedade com os Estados-Membros com dificuldades financeiras (20 % 

na UE27) é principalmente referida na Grécia (50 %) e muito menos no Reino Unido 

(9 %). 
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Análise sociodemográfica 

 

No que respeita aos sete assuntos debatidos supra que foram referidos por pelo menos 

uma pessoa em cada cinco: 

 

- Existem diferenças consideráveis entre as categorias mais «favorecidas» da 

população e as outras.  
o 48% dos inquiridos mais qualificados gostariam de obter mais 

informações sobre as soluções da UE para combater a crise (contra 31 % 

dos que terminaram a sua escolaridade antes dos 16 anos). Também 

estão mais interessados no futuro da energia na UE (30 %, em 

comparação com 17 % para os menos qualificados), nos valores 

defendidos pela UE (24 %, contra 16 %) e na solidariedade com os 

Estados-Membros com dificuldades financeiras (23 %, contra 18 %); 
Em contrapartida, os menos qualificados têm maiores probabilidades 

de querer mais informações sobre a proteção do consumidor (28 % 

dos que terminaram a sua escolaridade com 19 anos ou mais cedo, contra 

24 % dos que prosseguiram os seus estudos); 

o Os gestores também têm mais probabilidades de pretenderem mais 

informações sobre as soluções da UE para combater a crise (50 %, contra 

33 % dos reformados), sobre o futuro da energia na UE (33 %, contra 

17 % dos inativos) e sobre os valores defendidos pela UE (24 %, contra 

18 % dos reformados). Inversamente, os operários (29 %) e os 

reformados (28 %) estão mais interessados na proteção do consumidor 

(contra 23 % dos gestores). 
 

- Os homens têm mais probabilidades do que as mulheres de procurarem 

informações sobre o futuro da energia na UE (27 % contra 21 %). As mulheres 

estão mais interessadas nos valores defendidos pela UE (23 % contra 18 %); 

- Os jovens trabalhadores (com idades entre os 25 e os 39 anos) selecionam 

mais frequentemente as soluções para combater a crise: 43 %, contra 36 % das 

pessoas com 55 ou mais anos, que estão mais interessadas na proteção do 

consumidor (28 %, contra 23 % das pessoas com idades entre os 15 e os 24 

anos); 

- Entres os inquiridos que dizem estar informados sobre as atividades do 

Parlamento Europeu, 45 % (contra 38 % dos inquiridos «não informados») 

gostariam de ter mais informação sobre as soluções da UE para combater a crise; 
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- 45 % dos inquiridos que gostariam de ver o PE a desempenhar um papel 

mais importante (contra 35 % dos que preferem um papel menos importante) 

pedem mais informação sobre soluções para combater a crise. Estão também mais 

interessados (respetivamente 29 % e 24 %) em obter mais informação sobre a 

proteção do consumidor e sobre os seus direitos enquanto cidadãos europeus 

(respetivamente 40 % e 32 %); 

 

- As pessoas com um bom conhecimento objetivo do Parlamento Europeu têm 

maiores probabilidades (47 % contra 29 % das pessoas cujo conhecimento é 

reduzido) de solicitarem mais informação sobre as soluções da UE para combater 

a crise. Também estão mais interessadas (respetivamente 38 % e 32 %) em obter 

informação sobre os seus direitos enquanto cidadãos europeus. 



EUROBARÓMETRO 76.3                                         “Parlametro” 

 30 

 



EUROBARÓMETRO 76.3                                         “Parlametro” 

 31 

II. CONHECIMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU 
 
 
As respostas a uma série de perguntas são usadas para avaliar o conhecimento objetivo 

dos europeus sobre o Parlamento Europeu. 

 
1. Eleição dos deputados europeus [QP6]6 

 
 

- Uma maioria relativa de europeus sabe que os deputados se sentam no 

Parlamento Europeu em função das suas afinidades políticas - 

 

Mais inquiridos do que em novembro-dezembro de 2010 (43 %, +1 ponto) 

sabem que os deputados europeus se sentam no Parlamento Europeu em 

função das suas afinidades políticas. Mais de um terço (36 %, -2) pensa, 

incorretamente, que o assento que ocupam tem a ver com a sua nacionalidade. Cerca de 

uma pessoa em cinco (21 %, +1) não sabe responder à pergunta. 

A taxa de respostas corretas aumentou sete pontos entre o Parlametro do início de 2009 

e o inquérito do início de 2010 (43 %), graças às eleições de junho de 2009 para o 

Parlamento Europeu, que aparentemente contribuíram para melhorar os conhecimentos 

dos europeus sobre este ponto.  

 
 

 

                                                           
6 QP6 E, na sua opinião, os deputados europeus sentam-se no Parlamento Europeu em função…? 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Verificam-se variações muito pronunciadas entre os Estados-Membros: 

- Os inquiridos na Eslovénia (63 %), Bélgica e Estónia (61 % em ambos) e nos 

Países Baixos (60 %) têm maiores probabilidades de saber que os deputados do 

PE ocupam os seus assentos no Parlamento Europeu em função das suas 

afinidades políticas (43 % na UE27); 

 

- Inversamente, os da Eslováquia (63 %), República Checa (61 %) e Grécia (54 %) 

são os que têm maiores probabilidades de pensarem, erroneamente, que os 

deputados europeus ocupam os seus assentos em função da sua 

nacionalidade (36 % na UE27); 

  

- As maiores percentagens de inquiridos que não responderam à pergunta 

(21 % na UE27) foram obtidas na Alemanha (29 % responderam «não sei»), na 

Bulgária e no Reino Unido (ambos com 28 %) e em Malta (26 %). 

 

Os aumentos mais notórios na resposta correta registaram-se na Eslovénia (63 %, +5 

pontos) e na Lituânia (56 %, +5 pontos). 

Pelo contrário, a proporção de respostas corretas registou o maior declínio neste ano em 

Portugal (43 %, -10 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

No que se refere aos inquiridos que sabem que os deputados europeus ocupam os 

seus assentos no Parlamento Europeu em função das suas afinidades políticas: 

 

- Há uma grande variação, de sete pontos, entre homens e mulheres 

(respetivamente 47 % e 40 %). No entanto, é igualmente provável que ambos 

deem uma resposta incorreta (36 %). As mulheres, porém, têm mais 

probabilidades de não responder à pergunta (24 %, contra 17 % nos homens); 
 

- Também aqui o facto de se pertencer a uma categoria socialmente mais 

«favorecida» tem influência nas respostas: os mais qualificados respondem à 

questão corretamente com maior frequência (47 %, contra 38 % dos inquiridos 

que terminaram a sua escolaridade antes dos 16 anos), tal como acontece com os 

gestores (46 %, contra 38 % dos inativos); 
 

- Logicamente, ressalta também daqui que, entre aqueles que sabem que os 

deputados europeus ocupam os seus assentos em função das suas afinidades 

políticas, 49 % afirmam que estão bem informados sobre as atividades do 

Parlamento Europeu (contra 41 % que dizem que estão mal informados). 

 



EUROBARÓMETRO 76.3                                         “Parlametro” 

 35 

 
 
 



EUROBARÓMETRO 76.3                                         “Parlametro” 

 36 

2. Decisões do PE [QP7]7 
 
 

- A opinião de que as decisões do PE são aprovadas em função das afinidades 

políticas dos deputados europeus está significativamente mais generalizada - 

 

A pergunta sobre a aprovação das decisões pelos deputados europeus foi formulada no 

outono de 2008 (EB70.1). Três anos mais tarde regista-se uma evolução significativa 

nas respostas. De facto, 37 % (+8 pontos) dos inquiridos pensam hoje que as 

decisões do Parlamento Europeu são tomadas em função das afinidades 

políticas dos deputados europeus. No entanto, mais de um terço (36 %, +2 

pontos) afirma que as decisões são aprovadas em função dos interesses dos 

Estados-Membros dos quais os deputados europeus são provenientes. Outros 

13 % (-5 pontos) afirmam espontaneamente que ambas as respostas são válidas 

(«ambas»). Uma pessoa em cada dez (14 %, -5 pontos) não responde à pergunta.  

 

 
 
 

                                                           
7 QP7 Diria que as decisões do Parlamento Europeu são tomadas sobretudo …? Em função dos interesses dos 
Estados-Membros dos quais os deputados europeus são provenientes; em função das afinidades políticas dos 
deputados europeus; ambos (ESPONTÂNEO); NS 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Especialmente evidentes são as variações entre inquiridos nos países 

pós-2004/2007 e nos países pré-2004. 43 % dos inquiridos nos países pós-

2004/2007 (contra 34 % dos inquiridos nos países pré-2004) declaram que as decisões 

do Parlamento são aprovadas em função dos interesses dos Estados-Membros de onde 

os deputados europeus são provenientes.  Em contrapartida, 34 % respondem que as 

decisões são aprovadas em função das afinidades políticas dos deputados europeus 

(contra 38 % nos países pré-2004). 

- Se nos focarmos naqueles que pensam que as decisões do Parlamento 

Europeu são aprovadas em função das afinidades políticas dos deputados 

europeus (37 % na UE27), constatamos que são mais os inquiridos que dão 

esta resposta na Eslovénia (50 %), Bélgica (49 %), Suécia e Reino Unido (ambos 

com 45 %) e Dinamarca, Finlândia e Países Baixos (todos com 44 %). 

Inversamente, o menor número destas respostas é obtido na Bulgária (22 %) e na 

Eslováquia (26 %). 
 

Em 24 dos 27 Estados-Membros verificou-se um aumento na resposta 

«em função das afinidades políticas» desde o outono de 2008. 

Os países em que esta melhoria é particularmente notória são a Espanha (43 %, 

+22 pontos), a Lituânia (34 %, +17 pontos), a Eslovénia (50 %, +16 pontos), a 

Suécia (45 %, +16 pontos), Portugal (40 %, +15 pontos) e a Roménia (35 %, 

+15 pontos). Em contrapartida, na Eslováquia regista-se uma quebra de 11 

pontos (26 %);  

 

- Analisando os que pensam que as decisões são aprovadas em função dos 

interesses dos Estados-Membros dos quais os deputados europeus são 

provenientes (36 % na UE27), verificamos que são mais os inquiridos a darem 

esta resposta na Eslováquia (60 %), República Checa (57 %), Grécia (53 %) e 

Polónia (44 %), e muito menos na Espanha (25 %), Portugal (26 %), Irlanda 

(27 %) e Áustria (28 %). 

 

As maiores subidas registam-se na Eslováquia (60 %, +16 pontos), no 

Luxemburgo (39 %, +11 pontos), na República Checa (57 %, +9 pontos) e na 

Itália (37 %, +8 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

A análise dos dados de acordo com variáveis sociodemográficas esclarece melhor quais 

as categorias da população que pensam que as decisões do Parlamento Europeu 

são aprovadas em função das afinidades políticas dos deputados europeus. 

- Os homens têm uma probabilidade ligeiramente maior do que as mulheres de 

terem esta opinião (respetivamente 39 % e 36 %); 

 

- A idade também parece influenciar as respostas, uma vez que 38 % dos 

inquiridos com 25 ou mais anos de idade dão a resposta correta, contra 34 % das 

pessoas com idade entre os 15 e os 24 anos; 

 

- O grau de escolaridade também parece constituir um fator discriminatório. 

Entre os inquiridos com mais qualificações, 40 % declaram que as decisões são 

aprovadas em função das afinidades políticas dos deputados europeus (contra 

35 % no caso dos que concluíram a sua escolaridade antes dos 16 anos de idade); 
 

- Os inquiridos que têm uma imagem negativa do Parlamento Europeu têm 

maiores probabilidades de afirmar que as decisões do PE são aprovadas em função 

das afinidades políticas dos deputados europeus (44 %, contra 34 % no caso dos 

que têm uma imagem positiva do PE); 

 

- Por último, os inquiridos que possuem um bom conhecimento objetivo do 

Parlamento Europeu dão esta resposta com maior frequência (39 %, contra 

30 % dos que têm um conhecimento reduzido do PE). 
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3. Conhecimento geral do PE [QP8]8 
 
 

- A maioria dos europeus possui um bom conhecimento objetivo do PE - 

 

Para se avaliar o seu conhecimento do Parlamento Europeu solicitou-se também aos 

europeus que dissessem se consideravam verdadeiras várias afirmações. 

Estas perguntas testaram quatro aspetos já analisados na primavera de 2010 (EB73.1) e 

na primavera de 2009 (EB71.1). 

- A afirmação de que a legislação europeia é aprovada de comum acordo pelo 

Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros é identificada como correta 

por 59 % (+6 pontos desde a primavera de 2009) dos inquiridos. Quase uma em 

cada cinco pessoas (19 %, +3 pontos) afirma, em contrapartida, que esta 

afirmação é falsa, e 22 % (-9 pontos) não respondem; 
 

- No caso da eleição direta pelos cidadãos dos deputados europeus, 58 % dos 

inquiridos identifica corretamente esta afirmação como verdadeira. Esta 

percentagem é inferior em um ponto à percentagem da primavera de 2010. 

Contudo, mais de um quarto dos inquiridos (28 %, +3 pontos) pensa que esta 

afirmação é falsa e 14 % (-2 pontos) não respondem; 
 

- Relativamente à afirmação de que cada Estado-Membro possui o mesmo 

número de deputados europeus, 55 % dos inquiridos responde corretamente 

que esta afirmação é falsa, um ponto menos do que na primavera de 2010, e 

apenas pouco mais de uma pessoa em cada cinco (21 %, +1 ponto) pensa que a 

afirmação é verdadeira, ao passo que quase um quarto dos inquiridos 

(percentagem estável de 24 %) não responde; 

 

- A última afirmação diz respeito ao orçamento da União Europeia e ao facto de 

ser aprovado de comum acordo pelo Parlamento Europeu e pelos 

Estados-Membros. Uma maioria absoluta de inquiridos (54 %, inalterada desde 

a primavera de 2009) responde corretamente que a afirmação é verdadeira. No 

entanto, quase duas pessoas em dez (18 %, +6 pontos) declaram que a 

afirmação é falsa e quase um quarto dos inquiridos (28 %, -6 pontos) não 

responde. 
 

                                                           
8 QP8 Poderia dizer-me se considera verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes sobre 
a UE: os deputados europeus são eleitos diretamente pelos cidadãos de cada Estado-Membro; cada 
Estado-Membro possui o mesmo número de deputados europeus; o orçamento da UE é determinado 
conjuntamente pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros; a nível da UE, a legislação 
europeia (diretivas e regulamentos) é aprovada de comum acordo pelo Parlamento Europeu e pelos 
Estados-Membros. 
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A percentagem média de respostas corretas para estas quatro afirmações é de 57 %. 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Uma leitura nacional dos resultados põe em destaque determinadas variações, 

por um lado entre os países pertencentes à área do euro e os que se encontram 

fora da mesma e, por outro lado, entre os países pré-2004 e os países 

pós-2004/2007. 

- Mais inquiridos fora da área do euro declaram que os deputados europeus 

são eleitos diretamente pelos cidadãos de cada Estado-Membro (64 %, contra 

55 % dos inquiridos na área do euro);  
 

- Há mais probabilidades de os inquiridos dos países pós-2004/2007 pensarem 

que os deputados europeus são eleitos diretamente pelos cidadãos de 

cada Estado-Membro (72 %, contra 54 % dos inquiridos nos países pré-2004); 

Mais inquiridos destes países declaram também que o orçamento da UE é 

aprovado de comum acordo pelo Parlamento Europeu e pelos 

Estados-Membros (63 %, contra 52 %) e que a legislação europeia é aprovada 

de comum acordo pelo Parlamento Europeu e pelos Estados-Membros (64 %, 

contra 58 %). 

  

Iremos agora observar as variações entre Estados-Membros para cada uma das 

respostas corretas dadas pelos inquiridos. 

- Mais pessoas responderam corretamente à afirmação de que a legislação 

europeia é aprovada de comum acordo pelo Parlamento Europeu e pelos 

Estados-Membros (59 % de respostas corretas com «verdade» na UE27) na 

Hungria (84 %), Eslováquia e Finlândia (ambos com 74 %), Grécia (73 %) e 

República Checa e Alemanha (ambos com 72 %). Inversamente, o menor número 

de respostas corretas foi obtido na França e na Itália (ambos com 47 %) e na 

Irlanda (48 %). 

O maior aumento no número de respostas corretas verifica-se na Eslováquia 

(74 %, +19 pontos), na Hungria (84 %, +18 pontos) e na Bélgica (70 %, +14 

pontos); 

- Relativamente à eleição direta de deputados europeus, os países em que os 

inquiridos têm maiores probabilidades de responderam corretamente que a 

afirmação é verdadeira (58 % na UE27) são Chipre (89 %), Malta (86 %), a 

Grécia (85 %) e a Bulgária (81 %). O menor número de respostas corretas 

verifica-se em França (42 %), na Áustria (45 %) e na Suécia (49 %). 
O país em que a percentagem de respostas corretas aumentou mais é a Bulgária 

(81 %, +9 pontos). 
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- Relativamente à afirmação de que cada Estado-Membro possui o mesmo 

número de deputados europeus, os inquiridos na Suécia (83 %), em Chipre 

(82 %), na Dinamarca, na Eslovénia e nos Países Baixos (todos com 80 %) sabem 

que esta afirmação é falsa (55 % na UE27). O menor número de inquiridos a 

responder corretamente verificou-se em Itália (37 %), em Portugal (40 %), na 

Roménia (44 %) e em Espanha (46 %). 

O Luxemburgo (com 77 %, +10 pontos) regista o maior aumento na 

percentagem de respostas corretas; 

 

- É maior o número de inquiridos que responde («verdadeiro») à afirmação de 

que o orçamento da UE é aprovado de comum acordo pelo Parlamento 

Europeu e pelos Estados-Membros (54 % na UE27) na Hungria e nos Países 

Baixos (ambos com 73 %) e na Eslováquia (72 %). Inversamente, o menor 

número de inquiridos a responder corretamente verifica-se na Itália (43 %) e no 

Reino Unido, em França, em Malta e na Irlanda (todos com 47 %). 
A Eslováquia (72 %, +13 pontos) e a Polónia (69 %, +13 pontos) registam o 

maior aumento na percentagem de respostas corretas. 
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Análise sociodemográfica 

 

A percentagem média europeia de respostas corretas às quatro perguntas é de 

57 %. Estes resultados médios foram analisados em termos das diferentes categorias 

sociodemográficas para se obter uma panorâmica mais exata do conhecimento dos 

inquiridos.  

 

- Na globalidade, os homens apresentam uma percentagem superior à das 

mulheres nas respostas corretas às quatro perguntas (60 %, contra 53 % das 

mulheres); 

 

- Os jovens ativos (com idades entre os 25 e os 39 anos) têm também maiores 

probabilidades de darem respostas corretas, numa percentagem média de 59 %, 

contra 55 % dos jovens entre os 15 e os 24 anos de idade e daqueles com 55 ou 

mais anos de idade; 

 

- A idade em que os inquiridos concluíram a sua escolaridade é muito 

discriminatória neste aspeto: os mais qualificados apresentam uma média de 

64 % de respostas corretas (contra 48 % para os menos qualificados); 

 

- Existe também uma correlação entre a percentagem média de respostas corretas 

e a pertença a uma categoria social mais favorecida. Os gestores apresentam 

uma média de 66 % de respostas corretas, contra 47 % para os inativos. 

 

Logicamente, quanto mais bem informado estiver o inquirido sobre as 

atividades do Parlamento Europeu, mais elevada será a média de respostas 

corretas;  

 

- Os inquiridos informados dão uma média de 65 % de respostas corretas, contra 

53 % para os inquiridos «não informados». Os que têm uma imagem positiva da 

instituição dão uma média de 66 % de respostas corretas (contra 53 % para 

aqueles que têm uma imagem negativa). 
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III. A IMAGEM E O PAPEL DO PARLAMENTO EUROPEU 
 
 
Depois de analisarmos o nível de informação e conhecimento dos europeus sobre o 

Parlamento Europeu iremos agora analisar em pormenor a imagem que têm da 

instituição e do papel que pensam que devia desempenhar. 

 
1. Imagem do PE [QP5 QP4]9 
 
 

- A imagem em deterioração do Parlamento Europeu - 

 

Para obter uma panorâmica sobre a imagem que os europeus têm do Parlamento 

Europeu os entrevistadores perguntaram-lhes se tinham uma imagem positiva ou 

negativa da instituição. A pergunta havia sido anteriormente formulada no inquérito do 

Eurobarómetro 70.1 realizado no outono de 2008 e os resultados mostram que esta 

imagem sofreu uma deterioração clara nos últimos três anos. Pouco mais de um 

quarto (26 %, -8 pontos) dos inquiridos têm uma imagem positiva da 

instituição, sendo o mesmo o número de inquiridos que têm uma imagem 

negativa (26 %, +9).  

No entanto, uma maioria de inquiridos diz que têm uma imagem neutra do PE (45 %, +2 

pontos).  

 
 
                                                           
9 QP5 Em geral, diria que tem uma imagem muito positiva, positiva, neutra, negativa ou muito negativa do 
Parlamento Europeu? 
QP4 Para cada uma das seguintes palavras/expressões, diga-me se descreve muito bem, bem, mal ou muito 
mal a sua perceção do Parlamento Europeu: dinâmico; democrático; que ouve os cidadãos europeus; não 
muito conhecido; ineficiente. 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Os Estados-Membros onde a imagem positiva do Parlamento Europeu (26 % na 

UE27) é mais forte são a Bulgária (55 %), a Roménia (45%) e a Itália (40 %). Aqueles 

em que a imagem positiva está menos generalizada são o Reino Unido (12 %), a Áustria 

(17 %), a Letónia (18 %) e a França (19 %). 

A imagem negativa do PE (26 % na UE27) é mais generalizada no Reino Unido 

(48 %), na Áustria (41 %) e na Grécia e Portugal (ambos com 34 %), em contraste com 

o que se observa na Bulgária (9 %), Polónia e Roménia (ambos com 11 %) ou na 

Lituânia (12 %). 

Em termos da evolução registada nestes três anos, constatamos que a imagem 

positiva do PE se deteriorou em 23 dos 27 Estados-Membros, tendo melhorado 

em apenas três países e permanecendo inalterada num deles, a Polónia (35 %). As 

opiniões dos inquiridos registaram a maior deterioração na Lituânia (28 %, -24 pontos), 

em Espanha (21 %, -23 pontos) e em Portugal (20 %, -22 pontos), tendo registado a 

maior melhoria no Luxemburgo (39 %, +6 pontos). 

A imagem negativa do Parlamento Europeu melhorou em 26 dos 27 

Estados-Membros e permanece inalterada na Suécia (21 %). Os maiores aumentos 

registam-se na Grécia (34 %, +21 pontos), na Eslovénia (24 %, +19 pontos) e em 

Portugal (34 %, +17 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

- É interessante notar que mais homens do que mulheres (28 % contra 24 %) têm 

simultaneamente uma imagem positiva e uma imagem negativa do 

Parlamento Europeu (27 % contra 25 %). No entanto, 47 % das mulheres 

(contra 42 %) afirmam ter uma imagem neutra da instituição; 
 

- Os inquiridos com idades entre os 25 e os 39 anos têm maiores probabilidades 

de ter uma perceção positiva do Parlamento Europeu (28 %, contra 25 % para os 

inquiridos com mais de 39 anos). Os inquiridos com 55 ou mais anos de idade 

têm maiores probabilidades de ver a instituição de uma forma negativa (30 %, 

contra 17 % dos inquiridos com 15 a 24 anos de idade). A imagem neutra sobre o 

PE está mais generalizada na faixa etária mais jovem (51 % dos inquiridos com 

idades entre os 15 e os 24 anos, contra 41 % dos inquiridos com 55 ou mais anos 

de idade);  
 

- A pertença a uma categoria social mais favorecida influencia também as 

respostas. Entre os inquiridos com mais qualificações, 32 % têm uma imagem 

positiva do Parlamento Europeu (por comparação com 20 % dos que concluíram a 

sua escolaridade antes dos 16 anos de idade). É também este o caso de 32 % dos 

que se colocam no topo da pirâmide social (contra 21 % dos que se colocam 

na base). 
Inversamente, 32 % dos inquiridos menos qualificados (contra 22 % dos mais 

qualificados) possuem uma imagem negativa do PE, tal como 30 % dos que se 

colocam na base da pirâmide social (contra 23 % dos que se colocam no topo da 

pirâmide);  

 

- Por último, 39 % dos inquiridos que estão informados sobre as atividades do 

PE têm uma imagem positiva da instituição (contra 20 % dos que não estão 

informados). Inversamente, são menos os inquiridos deste grupo (23 % contra 

28 %) que têm uma imagem negativa do PE; 
 

- De igual modo, 35 % dos inquiridos com um bom conhecimento objetivo do 

Parlamento Europeu têm uma imagem positiva dele (contra apenas 15 % dos 

que têm um conhecimento reduzido). 
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Perceção detalhada do Parlamento Europeu 

A imagem do Parlamento Europeu aos olhos dos europeus foi identificada com maior 

rigor, pedindo aos inquiridos que dessem as suas opiniões sobre cinco descrições da 

instituição: três com conotações positivas (dinâmico, democrático e que ouve os 

cidadãos europeus) e duas com conotações negativas (não muito conhecido e ineficaz). 

Em cada descrição os inquiridos tiveram de responder se a palavra ou expressão 

descrevia bem ou mal a sua perceção do Parlamento Europeu. 
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Corroborando as conclusões à anterior pergunta (QP5), vemos que todas as 

características positivas do PE perderam terreno desde o inquérito de 

novembro-dezembro de 2010 (EB74.3). As descrições do PE como «democrático» e 

«que ouve os cidadãos» baixa dois pontos (respetivamente 61 % e 33 %), ao passo que 

o termo «dinâmico» perde um ponto (38 %). 

Paralelamente, a descrição «não muito conhecido» permanece inalterada (51 %), ao 

passo que a descrição «ineficaz» ganha quatro pontos (42 %). 

 

 

Iremos agora ver cada dimensão em pormenor, começando por uma análise das 

características positivas:  

As opiniões dividem-se sobre o dinamismo do Parlamento Europeu 

Uma maioria relativa de inquiridos (44 %, +2 pontos) considera que este termo 

descreve mal o Parlamento Europeu, ao passo que 38 % (-1 ponto) pensa o 

contrário. Quase uma pessoa em cinco (18 %, -1 ponto) não tem opinião formada sobre 

este assunto. 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Há uma diferença muito significativa (de 19 pontos) entre os inquiridos nos 

países pré-2004 e os inquiridos nos países pós-2004/2007. Pouco mais de um 

terço (34 %) dos primeiros pensa que o Parlamento Europeu transmite uma imagem 

«dinâmica», ao passo que uma maioria absoluta dos segundos (53 %) partilha desta 

opinião. 

- São maiores as probabilidades de os inquiridos da Bulgária (63 %), Eslováquia 

(57 %) e Lituânia (56 %) partilharem desta opinião; 

 

- Inversamente, os países em que a imagem de um Parlamento Europeu dinâmico é 

menos pronunciada são o Reino Unido (20 %), os Países Baixos (27 %) e a 

Alemanha (30 %). 

 

O maior declínio nesta resposta verifica-se na Eslováquia (57 %, -12 pontos) e, 

inversamente, o maior aumento ocorre na Polónia (53 %, +8 pontos). Deve notar-se 

que a Polónia detinha a Presidência da União Europeia no momento em que o inquérito 

foi realizado e o atual Presidente do PE é de nacionalidade polaca10. Tal poderá ter 

contribuído para esta opinião positiva dos inquiridos polacos. 
 

                                                           
10 A Polónia ocupou a Presidência do Conselho da União Europeia de julho a dezembro de 2011. Jerzy Buzek é 
o Presidente do Parlamento Europeu desde julho de 2009. 
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Análise sociodemográfica 

 

A análise das diferentes variáveis sociodemográficas para se interpretarem os resultados 

poderá ajudar a identificar as categorias da população mais críticas quanto ao 

cariz dinâmico do Parlamento Europeu. 

- Em termos de idade, os jovens são os que têm maiores probabilidades de 

considerarem dinâmico o Parlamento Europeu: 44 % dos que têm entre 15 e 24 

anos de idade são desta opinião, contra 35 % dos que têm 55 ou mais anos de 

idade; 

- Os inquiridos com mais escolaridade são os mais convencidos: 39 % dos que 

prosseguiram a sua escolaridade depois dos 15 anos (contra 33 % dos que 

concluíram a sua escolaridade antes dos 16 anos de idade); 

- Relativamente à categoria profissional dos inquiridos, 46 % dos estudantes, 

42 % dos trabalhadores do setor dos serviços e 40 % dos trabalhadores 

independentes consideram dinâmico o Parlamento Europeu, contra 35 % dos 

desempregados e reformados; 

- Existe uma variação muito grande entre as respostas dos inquiridos que estão 

informados sobre as atividades do PE e aqueles que não estão: 55 % dos 

primeiros admitem o dinamismo da instituição, por comparação com 30 % dos 

que não estão informados e são, por conseguinte, mais críticos do PE. 

Entre os inquiridos que gostariam de ver o Parlamento Europeu 

desempenhar um papel mais importante 46 % consideram-no dinâmico 

(contra 28 % dos que afirmam que devia desempenhar um papel menos 

importante); 
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Mais de seis em cada dez europeus descrevem o Parlamento Europeu como 

«democrático» 

Atualmente, 61 % consideram que o termo «democrático» descreve bem o 

Parlamento Europeu. É a única instituição europeia cujos deputados são eleitos por 

sufrágio universal direto. Este bom resultado é, não obstante, inferior ao do inquérito 

realizado no início de 2009, e dois pontos inferior ao do inquérito do outono de 2010. 

Mais de um quarto dos inquiridos (27 %, +3 pontos) manifestam, no entanto, uma 

opinião crítica do PE, afirmando que não pode ser descrito como democrático, e 12 % (-

1 ponto) não respondem à pergunta. 

 

Variações entre Estados-Membros 

 

A imagem de um Parlamento Europeu democrático é expressa mais frequentemente nos 

países pós-2004/2007 do que nos países pré-2004 (respetivamente 69 % e 59 %). 

- Os inquiridos na Bulgária e na Polónia (ambos com 73 %), bem como na 

Alemanha, no Luxemburgo e na Eslováquia (todos com 72 %), têm maiores 

probabilidades de considerarem o PE uma instituição democrática; 

 

- Inversamente, os mais céticos a este respeito são os entrevistados no Reino Unido 

(39 %), em Portugal (41 %) e na Grécia (46 %). 

 

Em termos de evoluções, regista-se um declínio muito acentuado em Portugal na 

percentagem de pessoas que afirmam que o PE é uma instituição democrática (41 %, -

18 pontos) e, em menor medida, na Eslováquia (72 %, -10 pontos), na Áustria (56 %, -

9 pontos) e na Irlanda (52 %, -9 pontos). Em contrapartida, o aumento mais notório é 

em Chipre: 60 %, +6 pontos. 
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Análise sociodemográfica 

 

- Como vimos na análise das perguntas anteriores sobre o nível de informação dos 

europeus (QP1, QP2 e QP3), as categorias socialmente mais favorecidas são 

as que parecem mais bem informadas sobre o Parlamento Europeu. É, por 

conseguinte, bastante lógico que sejam estas que têm maiores probabilidades de 

saber que o PE é uma instituição que funciona democraticamente. 
 

Os gestores são, de longe, os que têm maiores probabilidades de responder que 

o PE é uma instituição democrática: 73%, contra 55% dos desempregados. De 

igual modo, 69 % dos inquiridos mais qualificados partilham desta opinião, 

contra 51 % dos que terminaram a sua escolaridade antes dos 16 anos de idade; 

- É este também o caso mais frequente nos que têm entre 15 e 39 anos de idade 

(65 %, contra 57 % nos que têm 55 ou mais anos); 

 

- É também, e logicamente, a opinião das pessoas que estão bem informadas 

sobre o Parlamento Europeu (72 %, contra 56 % dos que dizem que estão mal 

informados); 

 

- De igual modo, os inquiridos que gostariam de ver o PE desempenhar um 

papel mais importante têm mais probabilidades de afirmarem que é uma 

instituição democrática (69 %, contra 48 % dos que pensam que devia 

desempenhar um papel menos importante). 
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Mais de metade dos europeus considera que o PE não ouve os cidadãos 

Quando se pergunta aos inquiridos se a expressão «ouvir os cidadãos» descreve 

exatamente a sua perceção do Parlamento Europeu, apenas um terço responde 

positivamente (33 %), uma descida de dois pontos desde o outono de 2010 e sete 

pontos desde o inquérito EB71.1 no início de 2009. Apenas 3 % dizem que esta 

expressão corresponde «muito bem» ao PE. 

Inversamente, uma maioria absoluta de inquiridos (54 %) acredita que esta 

expressão não é adequada, um aumento de quatro pontos num ano.  

Os inquiridos que não respondem a esta pergunta representam 13 % (-2 pontos) da 

população. 

 

Variações entre Estados-Membros 

 

Há de novo uma variação muito significativa (de 21 pontos) entre os inquiridos 

nos países pós-2004/2007 e os inquiridos nos países pré-2004. Entre os 

primeiros, 49 % (contra 28 % para o segundo grupo) consideram que o PE é uma 

instituição que ouve os cidadãos. Esta variação aplica-se também, mas em menor 

medida, aos inquiridos que vivem fora da área do euro (39 %) e àqueles que vivem em 

países da área do euro (29 %). 

- Os países em que os inquiridos têm maiores probabilidades de considerarem que o 

PE ouve os cidadãos são a Hungria (57 %), a Eslováquia e Lituânia (ambas com 

53 %) e a Bulgária, Chipre, Malta e a Polónia (51 % nos quatro casos); 

 

- Os que respondem de forma mais crítica são os inquiridos na França (22 %) e no 

Reino Unido e Alemanha (ambos com 24 %). 

 

O maior aumento regista-se em Chipre (51 %, +8 pontos) e a maior diminuição na 

Irlanda (28 %, -16 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

- Tal como acontece com as anteriores descrições, os socialmente mais 

«favorecidos» são os que têm maiores probabilidades de responder que o PE é 

uma instituição que «ouve os cidadãos». Entre os inquiridos mais qualificados, 

36 % (contra 25 % dos com menos qualificações) expressam esta opinião, bem 

como 36 % dos gestores e 37 % dos trabalhadores do setor dos serviços, contra 

27 % dos desempregados; 
 

- É esta também a opinião dos inquiridos mais jovens: 39 % dos que possuem entre 

15 e 24 anos, contra 30 % dos que têm idade igual ou superior a 55 anos; 
 

- De igual modo, os inquiridos que estão bem informados sobre o PE consideram 

que «ouve os cidadãos» (45 %, contra 27 % dos que dizem que estão mal 

informados); 

 

- Esta opinião é partilhada por aqueles que têm um bom conhecimento objetivo 

da instituição: 44 %, contra 22 % dos que conhecem pouco a instituição. 
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Características negativas 

 

Metade dos europeus ainda consideram hoje que o Parlamento Europeu não é 

bem conhecido 

Mais de metade dos inquiridos (51 %) declara que a instituição «não é bem 

conhecida», ao passo que 41 % pensam o contrário e 8 % não respondem à pergunta. 

Estes resultados permaneceram inalterados desde o inquérito EB74.3 do outono de 

2010. 

 

Variações entre Estados-Membros 

 

Os inquiridos mais críticos do Parlamento Europeu encontram-se na área do euro (54 %, 

contra 47 % fora dela) e nos países pré-2004 (54 %, contra 43 % nos países 

pós-2004/2007). 

- Os inquiridos nos Países Baixos e na Hungria (ambos com 61 %), e na Bélgica e 

Dinamarca (ambos com 60 %) têm as maiores probabilidades de pensarem que o 

PE não é bem conhecido; 

 

- Inversamente, os inquiridos em Malta (17 %), Chipre (18 %), Lituânia (20%) e 

Portugal (23 %) afirmam que a descrição «não é bem conhecido» não se aplica ao 

PE. 

 

Os inquiridos cujas opiniões evoluíram da forma mais positiva (aqueles que consideram 

que a descrição «não é bem conhecido» não descreve o PE) encontram-se 

primordialmente na Eslovénia (49 %, +9 pontos) e em Espanha (58 %, +6 pontos). 

Inversamente, as maiores evoluções negativas registam-se na Finlândia (57 %, -7 
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pontos), no Reino Unido (49 %, -5 pontos) e na Bulgária (43 %, -4 pontos) e Letónia 

(54 %, -4 pontos). 
 

 

 

 

Análise sociodemográfica 

 

- Os inquiridos mais críticos do Parlamento Europeu (e com maiores 

probabilidades de afirmarem que «não é bem conhecido») pertencem às 

categorias socialmente mais favorecidas (que, tal como visto supra, são 

também as mais bem informadas sobre a instituição). Estes inquiridos são 

essencialmente pessoas que continuaram a sua escolaridade para além dos 

19 anos de idade (55 %, contra 50 % dos que concluíram a sua escolaridade 

antes dos 16 anos de idade), e gestores (57 %, contra 50 % dos operários e 

inativos); 
 

- Os inquiridos com idades entre os 40 e os 54 anos também partilham desta 

opinião (54 %, contra 46 % dos que possuem entre 15 e 24 anos de idade); 

 

- Por último, esta opinião é mais pronunciada quando o inquirido está mal 

informado sobre o PE (56 %, contra 45 % dos inquiridos bem informados). 
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Opinião dos europeus muito dividida sobre a descrição «ineficaz» 

 

Os resultados desta pergunta são bastante diversificados, mas a posição alcançada no 

inquérito do outono de 2010 sofreu agora uma inversão. Há um ano, 40 % dos 

inquiridos pensavam que o termo «ineficaz» descrevia mal o PE, e 38 % pensavam o 

contrário. 

 

Atualmente, a maioria (42 %) dos inquiridos considera que o termo «ineficaz» 

descreve bem a instituição, ao passo que 39 % não concordam que este termo 

descreva convenientemente o Parlamento Europeu. 

 

 

A percentagem de inquiridos que não respondem à pergunta é de 19 % (-3 pontos), 

continuando a refletir a dificuldade dos inquiridos em expressarem a sua opinião sobre 

este tema.  

 

 

Variações entre Estados-Membros 

 

Existe uma disparidade de 14 pontos entre os países pré-2004 (44 %) e os países 

pós-2004/2007 (30 %) nas percentagens dos inquiridos que consideram que o PE pode 

ser descrito como «ineficaz». 

 

- Os europeus da Suécia e dos Países Baixos (ambos com 59 %) e do Reino Unido 

(53 %) são os que têm maiores probabilidades de dizerem que o Parlamento 

Europeu é ineficaz;  
 

- Inversamente, os países em que há menos inquiridos com esta opinião são a 

Bulgária (12 %), Malta (15 %) e a Roménia (21 %). 

 

A evolução positiva mais notória este ano registou-se na Irlanda (40 %, +17 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 

A interpretação dos resultados à luz das variáveis sociodemográficas ajuda a realçar 

algumas diferenças importantes. 

 

- Podemos constatar que mais homens do que mulheres consideram o Parlamento 

Europeu ineficaz (44 % dos primeiros contra 39 % das segundas); 

 

- A idade é também um critério fulcral, uma vez que existe um diferencial de dez 

pontos entre os que têm entre 40 e 54 anos de idade e a faixa etária mais 

jovem: 44 % dos primeiros consideram o PE ineficaz (contra 34 % dos que têm 

entre 15 e 24 anos de idade); 
 

- O nível de escolaridade parece demonstrar que os mais qualificados são de 

imediato os mais críticos da instituição e os que têm mais probabilidades 

de a considerarem eficaz. Entre os inquiridos que prosseguiram a sua 

escolaridade para além dos 19 anos de idade, 44 % acreditam que o PE é ineficaz 

(contra 41% daqueles que concluíram a sua escolaridade antes dos 16 anos de 

idade). No entanto, 43% dos inquiridos deste grupo consideram também que o 

termo «ineficaz» descreve incorretamente o PE (contra 32 % do último grupo); 
 

- Por último, 49 % dos inquiridos com um bom conhecimento objetivo do PE 

consideram que o termo «ineficaz» descreve incorretamente a instituição (e, 

portanto, consideram-no eficaz), contra 29 % dos que não possuem um bom 

conhecimento objetivo. 
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2. O papel do PE [QP9 QP10]11 
 
 
Para identificarem as opiniões sobre o papel do Parlamento Europeu, os entrevistadores 

perguntaram aos inquiridos se consideravam que o PE desempenha um papel importante 

na administração da UE.  Seguidamente, foi-lhes solicitado que expressassem as suas 

opiniões sobre se o Parlamento devia desempenhar ou não um papel mais importante.  

 

- A grande maioria dos europeus considera que o Parlamento Europeu 

desempenha um papel importante na administração da UE - 

 

77 % dos inquiridos afirmam que o PE desempenha um papel importante, um 

aumento de sete pontos desde o inquérito EB70.1 do outono de 2008. Inversamente, 

17 % dos inquiridos (percentagem inalterada) discordam e pensam que a instituição não 

desempenha um papel importante. 6 % (-7 pontos) não respondem à pergunta. 

 
 

 
 
 

                                                           
11 QP9 Na sua opinião, o papel desempenhado pelo Parlamento Europeu na administração da UE é...? Muito 
importante; importante; não muito importante; nada importante; NS. 

QP10 Pessoalmente, gostaria de ver o Parlamento Europeu desempenhar um papel mais ou menos importante 
do que aquele que desempenha atualmente? Mais importante; menos importante; o mesmo (ESPONTÂNEO); 
NS 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Em primeiro lugar, os resultados mostram que os inquiridos nos países 

pós-2004/2007 têm maiores probabilidades de reconhecerem o importante 

papel desempenhado pelo Parlamento Europeu na administração da União Europeia 

do que os inquiridos dos países pré-2004 (respetivamente 84 % e 74 %). 

- Os Estados-Membros em que mais inquiridos reconhecem este papel 

(77 % na UE27) são a Eslováquia (91 %), a Hungria (89 %), Chipre (87 %) e o 

Luxemburgo, a Polónia, a Suécia e a Eslovénia (todos com 86 %); 

 

- Os inquiridos no Reino Unido (65 %), na Áustria (66 %) e em Espanha (67 %) são 

os que têm menos probabilidades de reconhecerem a importância do papel 

desempenhado pelo PE. 

 

Registam-se evoluções positivas em 24 dos 27 Estados-Membros, permanecendo o 

resultado inalterado em dois e verificando-se uma evolução negativa num país, a 

Espanha (67 %, -4 pontos).  

 

Os maiores aumentos nas percentagens em reconhecimento do papel do PE registam-se 

na Dinamarca (78 %, +14 pontos), no Reino Unido (65 %, +13), na Hungria (89 %, 

+11) e na Itália (78 %, +11). 
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Análise sociodemográfica 

 

- A importância do papel desempenhado pelo Parlamento Europeu na União 

Europeia é mais óbvia para os inquiridos com idades entre os 25 e os 39 

anos (80 %, contra 71 % dos que têm 55 ou mais anos); 

 

- A resposta está também relacionada com o nível de escolaridade. Os inquiridos 

mais altamente qualificados têm mais probabilidades de considerarem este papel 

importante do que as pessoas que terminaram a sua escolaridade antes dos 16 

anos de idade (82 % contra 67 %); 
 

- De igual modo, os gestores tendem a partilhar esta opinião: 83 %, contra 71% 

dos reformados; 
 

- Por último, existe um diferencial muito grande de 32 pontos entre os inquiridos 

que têm uma imagem positiva do PE e os que têm uma imagem negativa. Entre 

os primeiros, 93 % afirmam que o PE desempenha um importante papel no 

funcionamento da UE (em comparação com 61 % dos últimos). Por conseguinte, 

quanto mais a instituição é considerada de uma forma positiva, mais se entende o 

seu papel como importante. 
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- Uma maioria de europeus gostaria de ver o Parlamento Europeu desempenhar 

um papel mais importante do que desempenha atualmente - 

 
Apesar do contraste de resultados no que se refere à imagem do Parlamento Europeu 

entre a população europeia, uma maioria ainda apoia um reforço do seu papel. 

Esta opinião é partilhada por 45 % dos inquiridos, apesar de este resultado 

representar uma diminuição de sete pontos desde o inquérito do outono de 2010. 

Dois anos e meio após as últimas eleições europeias, os inquiridos parecem estar menos 

cientes da importância do papel da instituição. 

Em contrapartida, uma pessoa em cada cinco (20 %, - 2 pontos) pensa o 

contrário. Vale a pena notar que este desejo de ver o PE desempenhar um papel menos 

importante diminuiu pela primeira vez desde o inquérito EB68.1 no outono de 2007. 

Por último, quase um quarto dos europeus (24 %, +8 pontos) afirma 

espontaneamente que este papel deve permanecer igual. Mais de uma pessoa em 

cada dez (11 %, +1 ponto) não responde à pergunta. 
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Variações entre Estados-Membros 

 

Se olharmos para além da média europeia de 45 % em favor de um papel mais 

importante do Parlamento Europeu, constatamos determinadas variações importantes 

entre Estados-Membros. 

A mais notória diz respeito aos inquiridos na área do euro, onde muito mais 

desejam ver o PE desempenhar um papel mais importante do que os inquiridos 

que estão fora da área do euro (respetivamente 48 % e 39 %). 

É também esta a opinião, se bem que em menor medida, dos inquiridos nos países pós-

2004/2007 (50 %, contra 44 % nos países pré-2004). 

- A opinião maioritária, que apoia um papel mais importante do Parlamento 

Europeu (45 % na UE27), é mais generalizada em Chipre (73 %), na Espanha 

(62 %) e na Roménia (60 %); 

- Inversamente, mais inquiridos na Dinamarca (38 %), no Reino Unido (36 %) e 

nos Países Baixos e na Suécia (ambos com 30 %) pretendem ver o PE 

desempenhar um papel menos importante (20 % na UE27);  
 

- Os inquiridos que desejam que o papel do PE permaneça inalterado (24 % 

na UE27) têm maiores probabilidades de ser encontrados na Irlanda (37 %), 

Bulgária (34 %) e Áustria e Itália (ambos com 33 %) 

 

As maiores evoluções negativas para as respostas favoráveis a um «papel mais 

importante» registam-se na Itália (41 %, -16 pontos), na Hungria (45 %, -16), na 

Grécia (57 %, -15) e na Bélgica (52 %, -13). 

A resposta contrária («um papel menos importante») regista os maiores aumentos na 

Hungria (21 %, + 8 pontos), Lituânia (14 %, +5), Grécia (16 %, +5) e Espanha (9 %, 

+5). 

 

 



EUROBARÓMETRO 76.3                                         “Parlametro” 

 71 

 
 
 



EUROBARÓMETRO 76.3                                         “Parlametro” 

 72 

Análise sociodemográfica 

 

- No Parlametro do outono de 2010 (EB74.3), os desempregados e os trabalhadores 

independentes eram os que tinham mais probabilidades de pedir um papel mais 

importante para o Parlamento Europeu. Estes resultados registaram uma 

ligeira evolução, e os gestores e trabalhadores independentes expressam 

esta opinião com maior frequência no presente inquérito (49 % em ambos os 

casos, por comparação com 43 % para os inativos); 
 

- É também esta a resposta de uma maioria absoluta dos mais qualificados (51%, 

contra 40 % dos menos qualificados); 

 

- Os homens expressam também mais esta opinião do que as mulheres (47 % 

contra 43 %); 

 

- Os inquiridos com idades entre os 25 e os 39 anos (47 %, contra 44 % dos 

inquiridos de outros grupos etários) estão também mais convictos de que o PE 

devia desempenhar um papel mais importante;  
 

- Por último, existe uma disparidade particularmente grande entre os inquiridos que 

têm uma imagem positiva do Parlamento Europeu (59 % desejam ver o PE 

desempenhar um papel mais importante do que o atual) e os que têm uma 

imagem negativa da instituição (38 %). 
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IV. PRIORIDADES E VALORES A DEFENDER PELO PARLAMENTO 
EUROPEU 

 
1. Políticas prioritárias a defender [QP11]12 
 
 

- Uma maioria de europeus ainda considera que se devia dar prioridade ao 

combate à pobreza e à exclusão social - 

 

Num contexto de crise económica e social continuada afigurou-se interessante inquirir de 
novo os europeus sobre as suas expectativas quanto às políticas do Parlamento Europeu 
que lhes parecem prioritárias. 
 

Pediu-se primeiro aos inquiridos que escolhessem, entre 12 políticas, aquela que 
pensavam que devia ser prioritária (QP11a). Só lhes foi permitido darem uma resposta. 

Os inquiridos tiveram depois de identificar um máximo de três outras políticas que 
considerassem também importantes (QP11b). 

 

QP11a (em primeiro lugar): Combater a pobreza e a exclusão social continua a 

surgir no topo da lista. 

 

Quando analisamos apenas a primeira política mencionada pelos europeus o combate à 

pobreza e à exclusão social surge claramente na liderança, sendo mencionado por 

21 % dos inquiridos, uma redução de três pontos em relação ao Eurobarómetro da 

primavera de 2011 (EB75.2).  

A segunda política, escolhida por 17 % dos inquiridos, é a coordenação das políticas 

económicas, orçamentais e fiscais. 

A terceira (10 %) é uma política de segurança e defesa que permita à União 

Europeia enfrentar crises internacionais. 

                                                           
12 QP11 O Parlamento Europeu promove o desenvolvimento de certas políticas a nível da UE. Na sua opinião, quais das seguintes políticas 

devem ser prioritárias? Em primeiro lugar? (RODAR); E depois? (RODAR – MÁX. 3 RESPOSTAS); TOTAL: Uma política externa que permita à 

UE falar a uma só voz a nível internacional; uma política de segurança e defesa que permita à União Europeia enfrentar crises 

internacionais; a luta contra as alterações climáticas; uma política energética comum com o objetivo de assegurar a independência 

energética da União Europeia; uma proteção reforçada do consumidor e da saúde pública; uma política agrícola que seja amiga do 

ambiente e que contribua para o equilíbrio alimentar mundial; a luta contra o terrorismo, respeitando as liberdades individuais; a 

coordenação das políticas económicas, orçamentais e fiscais; uma política de investigação e desenvolvimento (I&D) que assegure a 

competitividade e a inovação; a afirmação de um modelo social europeu; combater a pobreza e a exclusão social; uma política de 

imigração implementada consultando os países de origem; outra (ESPONTÂNEO); NENHUMA (ESPONTÂNEO); NS. 
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Seguem-se as restantes nove políticas, obtendo cada uma menos de 9 % de respostas:  

- Uma política externa que permita à União Europeia falar a uma só voz a nível 

internacional (8 %);  
- Uma proteção reforçada do consumidor e da saúde pública (7 %); 

- A luta contra as alterações climáticas (6 %);  
- Uma política agrícola que seja amiga do ambiente e que contribua para o equilíbrio 

alimentar mundial (5 %);  
- Uma política de imigração concertada com os países de origem (5 %);  
- A luta contra o terrorismo, respeitando as liberdades individuais (5 %);  
- Uma política energética comum com o objetivo de assegurar a independência 

energética da União Europeia (4 %); 

- A afirmação de um modelo social europeu (4 %); 

- Uma política de investigação e desenvolvimento (I&D) que assegure a 

competitividade e a inovação (3 %). 

 

 

QP11T (em primeiro lugar e depois): O combate à pobreza e à exclusão social é 

referido por quase metade dos europeus, à frente da coordenação das políticas 

económicas, orçamentais e fiscais. 

Quando analisamos o total de respostas, ou seja, as respostas agregadas, a classificação 

é ligeiramente diferente da obtida para a primeira resposta dada (pergunta QP11a). 

A política referida com maior frequência continua a ser combater a pobreza e a 

exclusão social (49 %), embora tenha perdido dois pontos desde o inquérito EB75.2 

na primavera de 2011. 

Seguidamente, surge a coordenação das políticas económicas, orçamentais e 

fiscais (37 %), que sobe nove pontos comparada com a primavera de 2011, passando 

do terceiro para o segundo lugar. 

Segue-se uma proteção reforçada do consumidor e da saúde pública (30 %), que 

perde dois pontos e baixa do segundo para o terceiro lugar. 

A quarta é uma política de segurança e defesa que permita à União Europeia 

enfrentar crises internacionais (29 %, +5 pontos). 

A seguir surgem quatro propostas, cada uma referida por 22 % dos inquiridos: uma 

política energética comum com o objetivo de assegurar a independência 

energética da UE (-1 ponto), a luta contra as alterações climáticas (-4), uma 

política agrícola que seja amiga do ambiente e que contribua para o equilíbrio 

alimentar mundial (-3) e a luta contra o terrorismo, respeitando as liberdades 

individuais (-3). 
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As quatro políticas que se seguem são as que parecem interessar menos os inquiridos, 

uma vez que são todas referidas por não mais do que uma em cada cinco pessoas: uma 

política externa que permita à UE falar a uma só voz a nível internacional (21 %, 

+5 pontos), uma política de imigração concertada com os países de origem 

(19 %, -4 pontos), uma política de investigação e desenvolvimento que assegure 

a competitividade e a inovação (14 %, +1 ponto) e a afirmação de um modelo 

social europeu (14 %, +2 pontos). 

Em termos de evolução, constatamos que duas das políticas externas da União Europeia 

ganharam significativamente terreno desde o inquérito de abril de 2011: a política 

externa e a política de segurança e defesa.  

Pelo contrário, as políticas não diretamente relacionadas com a crise em curso perderam 

apoio, nalguns casos de forma acentuada: é o caso da luta contra as alterações 

climáticas, a política agrícola, a luta contra o terrorismo e a política de 

imigração.  
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Variações entre Estados-Membros 

 

A nossa análise centra-se aqui nas respostas agregadas, em especial nas quatro políticas 

referidas com maior frequência (por pelo menos um quarto dos inquiridos). 

- Os inquiridos na Grécia (73 %), um país duramente atingido pela crise, seguido de 

Portugal (66 %) e da Finlândia (60 %), têm mais probabilidades de afirmar que 

«combater a pobreza e a exclusão social» (49 % na UE27) devia ser uma 

prioridade.  
 

Em contrapartida, os inquiridos em Itália (33 %), em Malta (37 %) e no Reino 

Unido (41 %) parecem menos preocupados com esta questão.   

As opiniões evoluíram da forma mais positiva sobre este ponto desde a primavera 

de 2011 (ou seja, os inquiridos referem mais este ponto) nos Países Baixos 

(47 %, +9 pontos) e na Grécia (73 %, +4 pontos). 

As opiniões evoluíram da forma mais negativa na Roménia (42 %, -14 pontos), 

na Lituânia (57 %, -12 pontos) e na Polónia (49 %, -9 pontos); 

 

- «A coordenação das políticas económicas, orçamentais e fiscais» (37 % 

na UE27) é significativamente mais referida nos países da área do euro 

(42 %, contra 28 % fora da área do euro). É também este o caso, ainda que em 

menor medida, nos países pré-2004 (38 %, em comparação com 32 % nos países 

pós-2004/2007). 
 

Esta política é referida mais frequentemente na Lituânia (58 %), na Alemanha 

(53 %), na Estónia (52 %) e nos Países Baixos (51 %), e menos frequentemente 

na Dinamarca (12 %), em Malta (16 %) e na Roménia (22 %). 

As referências a esta política aumentaram mais acentuadamente nos Países 

Baixos (51 %, +20 pontos), na Alemanha (53 %, +17 pontos) e na Itália (39 %, 

+15 pontos). Desceram – muito ligeiramente – em apenas dois países: a Letónia 

(46 %, -2 pontos) e a Roménia (22 %, -1 ponto); 

- A terceira política considerada uma prioridade pelos europeus, «uma proteção 

reforçada do consumidor e da saúde pública» (30 % na UE27), é 

frequentemente referida pelos inquiridos em Chipre (55 %), na Grécia (40 %) e 

na Bélgica, Bulgária e Malta (38 % nos três casos). É referida com menos 

frequência no Reino Unido e na Suécia (ambos com 20 %) e na Hungria (22 %). 
As evoluções negativas mais pronunciadas em relação a esta política são 

observadas na Irlanda (35 %, -13 pontos) e na Bulgária (38 %, -10 pontos), 

enquanto a maior subida se regista na Suécia (20 %, +5 pontos); 
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- Em quarto lugar, «uma política de segurança e defesa que permita à União 

Europeia enfrentar crises internacionais» (29 % na UE27), é referida 

mais frequentemente nos países pós-2004/2007 do que nos países pré-2004 

(34 % contra 27 %). 

 

Suscita a maior preocupação aos inquiridos na Roménia (49 %), em Chipre 

(48 %), na Itália (45 %) e no Luxemburgo (38 %), e o menor interesse no Reino 

Unido (18 %) e em Portugal (19 %). 

As maiores evoluções registam-se em Chipre (48 %, +13 pontos), na Roménia 

(49 %, +11 pontos) e na Itália (45 %, +10 pontos). 
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Análise sociodemográfica 

 
Centrando-nos nas quatro políticas mais referidas pelos europeus nas respostas 

agregadas, e analisando os resultados por categorias sociodemográficas, podem fazer-se 

as seguintes observações: 

- Combater a pobreza e a exclusão social (49 % na UE27): 

 

o Esta política é mais importante para as mulheres do que para os homens 

(51 % contra 46 %); 

 

o Por outro lado, todas as faixas etárias referem esta política 

aproximadamente na mesma medida; 

 

o As categorias socialmente mais vulneráveis, e por conseguinte os 

grupos mais afetados, têm maiores probabilidades de referirem a pobreza 

e a exclusão social.  É este o caso de 57 % dos desempregados (contra 

43 % dos trabalhadores do setor dos serviços e dos trabalhadores 

independentes) e dos inquiridos que terminaram a sua escolaridade antes 

dos 16 anos de idade (53 %, em comparação com 44 % para os mais 

altamente qualificados); 
 

- A coordenação das políticas económicas, orçamentais e fiscais (37 % na 

UE27):  
 

o Esta política suscita maior preocupação aos homens do que às mulheres: 

40 % contra 35 %; 
 

o A idade dos inquiridos também parece ser relevante, sendo que os jovens 

trabalhadores referem esta política mais frequentemente (39 % dos que 

têm entre 25 e 39 anos de idade, contra 35 % dos que têm entre 15 e 24 

anos de idade e o grupo dos que têm 55 ou mais anos); 

 

o Ao contrário da primeira política referida, os inquiridos das categorias 

socialmente mais favorecidas têm maiores probabilidades de referirem 

esta política. É este o caso de 46 % dos gestores (contra 32 % dos 

inativos) e 43 % dos inquiridos mais qualificados (contra 32 % dos que 

têm menos qualificações); 
 

o Por último, é também a opinião dos inquiridos com bons 

conhecimentos objetivos do PE (44 %, contra 27 % dos que têm um 

conhecimento reduzido da instituição); 
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- Uma proteção reforçada do consumidor e da saúde pública (30 % na 

UE27): 

 

o As mulheres têm maiores probabilidades de referir esta política do que os 

homens (mencionada respetivamente por 32 % e 27 %); 

 

o No entanto, não é realmente possível diferenciar as respostas por faixa 

etária. Esta política é referida por 30 % dos inquiridos que têm entre 15 e 

39 anos de idade e pelos que têm 55 ou mais anos, bem como por 29 % 

dos que têm entre 40 e 54 anos de idade; 
 

o Tal como no caso do «combate à pobreza e à exclusão social», as 

categorias socialmente mais vulneráveis têm maiores probabilidades 

de referir esta política: 31 % dos inquiridos que terminaram a sua 

escolaridade com 19 anos ou antes (contra 27 % dos mais 

qualificados) e 34 % dos inativos (contra 23 % dos gestores); 
 

- No caso de uma política de segurança e defesa que permita à União 

Europeia enfrentar crises internacionais (29 % na UE27), não existem 

diferenças acentuadas entre as categorias sociodemográficas.  
 

o No entanto, os inquiridos mais qualificados têm mais probabilidades de 

apoiarem esta política: 30 %, contra 25 % dos menos qualificados;  
 

o É também este o caso, num grau ligeiramente maior, dos trabalhadores 

do setor dos serviços (34 %) face aos desempregados (25 %). 
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2. Valores a defender prioritariamente [QP12]13 
 
 
O Parlamento Europeu, única instituição europeia cujos deputados são eleitos por 

sufrágio universal direto, é um símbolo da democracia e do diálogo. Perguntou-se aos 

europeus que valores fundamentais pensam que o PE deveria defender.  Para 

responderem a esta questão, foi-lhes pedido que escolhessem um máximo de três 

valores de entre os oito propostos. 

A classificação dos valores foi quase a mesma que nos inquéritos do outono de 

2010 (EB74.3) e do início de 2010 (EB73.1), apenas com ligeiras alterações nos 

resultados. Os valores a que os europeus deram prioridade prendem-se com as 

liberdades públicas e o combate à discriminação. 

 

- A proteção dos direitos humanos é uma vez mais o valor mais 

frequentemente citado pelos inquiridos. A maioria (56 %) afirma que 

aquele valor deveria ser defendido como prioridade pelo Parlamento Europeu, 

embora este resultado seja quatro pontos inferior ao do anterior Eurobarómetro 

sobre o assunto realizado no outono de 2010; 
 

- A grande distância surge a igualdade entre homens e mulheres, mencionada 

por um terço dos inquiridos (33 %), uma perda de três pontos num ano; 

 

- Seguidamente, surge a liberdade de expressão (32 %), com uma diminuição de 

quatro pontos; 

 

                                                           
13 QP12 Dos seguintes valores, quais são os que, na sua opinião, o Parlamento Europeu deveria defender como 
prioritários? (RODAR – MÁX. 3 RESPOSTAS): a igualdade entre homens e mulheres; a proteção das minorias; o 
diálogo entre culturas e religiões; a solidariedade entre os Estados-Membros da UE; a solidariedade entre a UE 
e os países pobres no mundo; a proteção dos direitos humanos; a liberdade de expressão; a abolição da pena 
de morte em todo o mundo; outro (ESPONTÂNEO); nenhum (ESPONTÂNEO); NS. 
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- Surge imediatamente a seguir a solidariedade entre os Estados-Membros da 

UE (31 %, -4 pontos); 

 

- A solidariedade entre a UE e os países pobres no mundo é referida por um 

quarto dos inquiridos (inalterado com 25 %). 

 

As duas respostas seguintes são mencionadas por uma pessoa em cada cinco e um 

pouco menos, respetivamente:  

- O diálogo entre culturas e religiões (20 %, -2 pontos); 

 

- A proteção das minorias (19 %, -3 pontos); 

 

- O valor final, a abolição da pena de morte em todo o mundo, é referido por 

12 % (-4 pontos) dos inquiridos. 

 
A análise das evoluções revela que a maior parte dos valores perdeu terreno ou 

permaneceu estável desde novembro de 2010. Os inquiridos revelaram-se, por 

conseguinte, mais seletivos nas suas respostas do que no anterior inquérito: não é claro 

se tal acontece porque os inquiridos atribuem menos importância aos valores em geral 

num contexto de crise ou porque há uma ênfase mais específica em alguns desses 

valores em detrimento de outros.  
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Variações entre Estados-Membros 

 

Nos últimos três Eurobarómetros (início de 2009 [EB71.1], início de 2010 [EB73.1] e 

final de 2010 [EB74.3]), uma análise específica por país dos resultados revela 

determinadas variações entre Estados-Membros, sobretudo em termos da data de 

adesão à União Europeia. 

- Os inquiridos dos países pós-2004/2007 têm mais probabilidades do que os 

dos países pré-2004 de apoiarem a solidariedade entre os Estados-Membros 

da UE (respetivamente 37 % e 30 %), ao passo que apoiam a proteção dos 

direitos humanos numa percentagem idêntica (57 % contra 56 %); 

 

- Os outros seis valores, porém, são referidos mais frequentemente nos países 

pré-2004: 

 

o A igualdade entre homens e mulheres: 35 % (contra 27 % nos países pós-

2004/2007); 
o A liberdade de expressão (34 % contra 25 %); 

o A solidariedade entre a UE e os países pobres no mundo (26 % contra 

23 %); 

o O diálogo entre culturas e religiões (21 % contra 17 %); 

o A proteção das minorias (20 % contra 14 %); 

o A abolição da pena de morte em todo o mundo (14 % contra 7 %). 
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A análise dos resultados nacionais revela determinadas diferenças: 

- A proteção dos direitos humanos (56 % na UE27) é mencionada 

primordialmente em Chipre (82 %), na Suécia (70 %) e na Finlândia, Alemanha e 

Eslovénia (todas com 68 %). Este valor surge em primeiro lugar em todos os 

Estados-Membros, à exceção da Grécia e do Reino Unido. As duas maiores 

evoluções observam-se na Polónia (-14 pontos), na Hungria e em Portugal (ambos 

com -12 pontos); 
 

- A igualdade entre homens e mulheres (33 % na UE27) é principalmente 

encarada como uma prioridade na França (50 %), na Suécia (46 %) e na Áustria 

(44 %). Registou o maior declínio na Grécia e na Dinamarca (ambas com -8 

pontos) e ganhou mais terreno em Chipre e em Malta (ambos com +6 pontos); 
 

- A liberdade de expressão (32 % na UE27) é mais frequentemente 

mencionada no norte da União Europeia: Dinamarca (56 %), Suécia (55 %), 

Países Baixos (52 %), Finlândia (48 %) e Reino Unido (46 %). As duas maiores 

evoluções observam-se na Polónia e no Reino Unido (ambos com -8 pontos); 
 

- A solidariedade entre Estados-Membros da UE (31 % na UE27) emerge 

como uma preocupação sobretudo na Grécia (62 %), Bulgária (58 %) e Chipre 

(49 %), comparada com apenas 14 % dos inquiridos no Reino Unido. As maiores 

evoluções observam-se na República Checa e na Alemanha (ambos com -9 

pontos); 
 

- A solidariedade entre a União Europeia e os países pobres no mundo 

(25 % na UE27) é essencialmente considerada um valor prioritário na Grécia 

(44 %), Chipre (35 %), Suécia, Luxemburgo e Espanha (todos com 31 %); 

 

- O diálogo entre culturas e religiões (20 % na UE27) tem maiores 

probabilidades de ser visto como uma prioridade na Dinamarca (39 %) e na 

Bulgária (32 %); 

 

- A proteção das minorias (19 % na UE27) recebe o maior apoio dos inquiridos 

em Malta (34 %), na Irlanda (31 %) e na Finlândia (27 %); 

 

- A abolição da pena de morte em todo o mundo (12 % na UE27) é mais 

frequentemente mencionada na Áustria (32 %), Alemanha (20 %), Dinamarca 

(19 %) e Finlândia, França e Suécia (todas com 15 %).  
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Análise sociodemográfica 

 

- Os resultados para a proteção dos direitos humanos (56 % na UE27) são 

relativamente consistentes de uma forma transversal aos géneros e faixas etárias. 

Em contrapartida, o grau de escolaridade parece influenciar as respostas, uma 

vez que 59 % dos inquiridos que continuaram a sua escolaridade até aos 20 anos 

ou mais referem a proteção dos direitos humanos, comparados com 52 % dos que 

concluíram a sua escolaridade com 15 ou menos anos de idade. De modo idêntico, 

é mais provável os gestores referirem este valor (60 %) do que os inativos 

(51 %);  
 

- A igualdade entre homens e mulheres (33 % na UE27) é um valor que 

recolhe mais apoio entre as mulheres do que entre os homens (38 % contra 

28 %). É também uma preocupação dos inativos (37 %, contra 28 % dos 

trabalhadores independentes). Os resultados nas outras categorias 

sociodemográficas são relativamente consistentes; 
 

- A liberdade de expressão (32 % na UE27) permanece um tema consensual 

entre todos os inquiridos. Existem, no entanto, determinadas diferenças entre 

categorias: 
 

o Os homens têm uma probabilidade ligeiramente maior do que as 

mulheres de mencionarem este valor: 34 % contra 30 %;  
o É este também o caso dos inquiridos mais jovens: 39 % dos que 

possuem entre 15 e 24 anos, contra 29 % dos que têm idade igual ou 

superior a 55 anos; 
o Em termos de categorias profissionais, os operários têm também maiores 

probabilidades de apoiarem este valor: 34 %, contra 29 % dos 

reformados. 
 

- Contudo, a solidariedade entre os Estados-Membros da UE (31 % na UE27) 

regista resultados que variam de forma transversal às diferentes categorias: 

o Os homens têm maiores probabilidades do que as mulheres de pensarem 

que o Parlamento Europeu devia defender este valor: 35 % contra 28 %; 
o Os jovens ativos também partilham desta opinião: 33 % dos que 

possuem entre 25 e 39 anos, contra 25 % dos que têm entre 15 e 24 

anos; 
o As categorias socialmente mais favorecidas manifestam uma opinião 

idêntica. É este o caso de 35 % dos mais qualificados, contra 27 % dos 

menos qualificados, e 37 % dos gestores e trabalhadores 

independentes, contra 25 % dos desempregados; 
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o Por último, é também a opinião de 39 % dos inquiridos que têm uma 

imagem positiva da instituição (por comparação com 26 % dos que 

têm uma imagem negativa). 

 

- A solidariedade entre a UE e os países pobres no mundo (25 % na UE27) 

é um valor de consenso para todas as categorias sociodemográficas; 

 

- O diálogo entre culturas e religiões (20 % na UE27) é também um tema de 

consenso. No entanto, os inquiridos mais altamente qualificados referem 

mais este valor do que os menos qualificados (24 % contra 15 %), à semelhança 

das categorias profissionais mais favorecidas (28 % dos gestores, contra 

16 % dos desempregados); 
 

- Por último, a proteção das minorias (19 % na UE27) e a abolição da pena 

de morte em todo o mundo (12 % na UE27) recebem também níveis 

muito consistentes de apoio em todas as categorias. 
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CONCLUSÃO 
 
Este sexto Parlametro foi realizado num contexto particularmente difícil de uma crise 

económica e financeira em constante agravamento que há três anos abala a Europa e o 

mundo.  
 

Nota-se de imediato que a memória mediática do Parlamento Europeu aumentou 

acentuadamente desde a última vaga de inquéritos realizados em finais de 2010. Para 

se manterem informados, os europeus recorrem essencialmente à televisão, e 

também, mas em menor medida, à imprensa e à Internet. 
 

No entanto, dois terços dos inquiridos consideram-se mal informados sobre as 

atividades do PE. Os europeus gostariam de ter mais informação sobre vários 

assuntos, e especialmente sobre as soluções da União Europeia para combater a crise. É 

evidente que uma mais forte presença nos meios de comunicação social não é suficiente 

para melhorar o sentimento de estar bem informado sobre a instituição. A informação 

adicional fornecida devia também ser genuinamente relevante para a opinião pública.  
 

O presente inquérito mostra também que a maioria dos europeus é conhecedora da 

instituição. Uma maioria sabe que a legislação europeia é aprovada de comum acordo 

pelo PE e pelos Estados-Membros, que os deputados europeus são eleitos por sufrágio 

direto universal, que cada Estado-Membro não possui o mesmo número de deputados 

europeus e que o orçamento da União Europeia é determinado conjuntamente pelo PE e 

pelos Estados-Membros. 
 

Apesar deste sólido conhecimento da instituição, a imagem do Parlamento Europeu 

está a deteriorar-se. As três características positivas do PE («democrático», 

«dinâmico» e «que ouve os cidadãos») estão a perder terreno, ao passo que a descrição 

«não é bem conhecido» permanece inalterada e a descrição «ineficaz» ganha adeptos. 
 

No entanto, a grande maioria dos europeus considera que o Parlamento Europeu 

desempenha um papel importante na União Europeia e uma maioria gostaria até 

que desempenhasse um papel mais forte. 
 

Os inquiridos têm a impressão de que a instituição pode agir para defender as 

políticas que consideram prioritárias, como o combate à pobreza e à exclusão social 

e a coordenação das políticas económicas, orçamentais e fiscais. 

  

Consideram também que o Parlamento Europeu dispõe dos meios para garantir os 

valores que considera importantes, como a proteção dos direitos humanos, a igualdade 

entre homens e mulheres e a liberdade de expressão. 

 


