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População: UE 18+ (na Áustria 16+) 

Cobertura: UE 27 (26 830 cidadãos europeus) 1 
Entrevistados com capacidade eleitoral: 26 096 
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Estão já publicadas, no sítio do PE2, quatro análises conexas relativas à sondagem pré-
eleitoral, elaboradas pelo Parlamento Europeu. Esta quinta análise incide na repartição 
do voto por faixa etária, e nomeadamente no voto da faixa etária 18-24 anos (+16 na 
Áustria) em comparação com a média da UE27 e com a média nacional. Esta análise 
foi preparada utilizando os dados sociodemográficos fornecidos pelo Eurobarómetro 
pós-eleitoral e pelo Parlamento Europeu. 
 
O estudo anterior sobre a votação por género3 demonstra que não existem diferenças 
significativas entre o voto dos homens e o voto das mulheres: em média, o eleitorado 
feminino votou um pouco menos do que o masculino (42% contra 44%), mas votou 
mais em oito Estados-Membros. Por outro lado, o apego das mulheres à UE é menor 
do que o dos homens: as mulheres encaram a UE como uma entidade demasiado 
abstracta para as suas vidas quotidianas. Sentem-se fortemente atingidas pela crise 
financeira, económica e social. O seu interesse pela política é, em geral, inferior ao 
dos homens. Quando se interessam pela política, isso sucede mais aos níveis local e 
regional do que ao nível nacional.  
 
                                                 
1 Os resultados do presente estudo pós-eleitoral foram ponderados do ponto de vista sociodemográfico 
em cada Estado-Membro e depois internacionalmente, a nível da UE, para assegurar a respectiva 
representatividade. 
2 http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=PT&id=40 
3 http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/10_11/EB71.3post-electoral_gender_pt.pdf 
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⇒ Como votaram os jovens (mulheres e homens) com idades compreendidas 

entre 18 e 24 anos? 
 
Embora a participação média a nível da UE se situe nos 43%, a participação da 
faixa etária 18-24 anos é de apenas 29% (-14 pontos percentuais), enquanto a 
participação dos eleitores com 55 anos ou mais se situa nos 50%. Em 2004, a 
taxa de participação das duas faixas etárias foi de 33% e 59%, respectivamente.  
 
Esta média europeia de 29% no grupo mais jovem esconde variações nacionais 
significativas, com valores entre +2 e -28 pontos percentuais em comparação 
com a votação nacional média. 

 
A mesma observação aplica-se de igual modo à taxa de participação da faixa 
etária 18-24 anos. Fora da Bélgica e do Luxemburgo, onde o voto é obrigatório, 
as taxas de participação nacionais deste grupo alternam entre participações de 
77% e 12%.  
 
Não surpreende que os jovens, que votaram apenas pela primeira ou segunda 
vez, tenham participado bastante menos do que as pessoas mais velhas. Esta 
tendência acentua-se nas eleições nacionais, em que a participação no conjunto 
da UE se situa nos 72%, enquanto na faixa etária 18-24 anos não ultrapassa os 
38% (-34 pontos percentuais). 
 

⇒ Qual o grau de proximidade política? 
 
Sem surpresa, a faixa etária 18-24 anos sente-se menos próxima de qualquer um 
dos partidos políticos. Embora 43% dos europeus em geral declare sentir-se 
próximo de um dos partidos políticos, este valor desce para 30% (-13) na faixa 
etária 18-24 anos. Os eleitores com 55 anos ou mais têm uma identidade política 
mais definida (52%). 
 
Mais uma vez, existem grandes diferenças intergeracionais, sobretudo no seio de 
cada Estado-Membro: as diferenças no sentimento de proximidade a um partido 
político entre os jovens e a média nacional oscilam entre -1 e -31 pontos 
percentuais. 
 

⇒ Em que momento os jovens decidiram votar? 
 
Como foi referido, os jovens exprimem um nível mais reduzido de proximidade 
política a um partido do que as pessoas mais velhas. Aqui, podemos interrogar-
nos se, entre outros motivos, este facto não têm repercussões no seu desejo de 
participar e no momento em que tomam a decisão de voto.  
 
Apenas 30% das pessoas com idades compreendidas entre 18 e 24 anos 
declararam votar sempre da mesma forma, em comparação com a média de 50% 
(-20). 
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Estes jovens são, no entanto, mais numerosos entre os que decidem o voto numa 
fase posterior da campanha: 17% algumas semanas antes das eleições (+4) em 
contraste com 13% a nível da UE27; ou poucos dias antes das eleições: 17% 
(+8) contra 9%.  
 
Assim, revelam ser uma população eleitoral mais sensível aos argumentos 
desenvolvidos pelos candidatos durante a campanha eleitoral. Quando 
questionados sobre o que os levou a votar, 7% destes jovens (+2) indicaram que 
a informação que receberam durante a campanha os convenceu a irem votar, em 
comparação com a média da UE, 5%. 
 
Mais ainda, interrogamo-nos se a fraca mobilização da faixa etária 18-24 anos 
nas eleições europeias e a incerteza da sua escolha eleitoral não depende da falta 
de conhecimento dos jovens sobre a União Europeia em comparação com as 
pessoas mais velhas. Talvez exista aqui necessidade de reflexão, nomeadamente 
sobre o lugar da União Europeia nos currículos do ensino secundário em todos 
os 27 Estados-Membros.  
 
É possível supor que, quanto mais os jovens fossem familiarizados com a União 
Europeia no ensino secundário, melhor a compreenderiam e, por conseguinte, 
passariam a dispor de conhecimento necessário para definirem uma identidade 
política e fazerem a sua escolha eleitoral. 
 

⇒ Quais as razões para votar? 
 
Tal como as pessoas mais velhas, a razão mais vezes citada pelos jovens para se 
deslocarem às urnas foi o cumprimento do seu dever cívico: 46% (-1) em 
comparação com a média da UE, 47%4. 
 
As gerações estão, de certa forma, divididas quanto a algumas das razões 
“europeias” para votarem. Assim, 22% (+3) dos jovens entendem que o seu voto 
pode alterar o estado de coisas na Europa, 18% (+5) votam porque se sentem 
cidadãos europeus e 8% (+2) consideram que a UE desempenha um papel 
importante nas suas vidas quotidianas.  
 
Finalmente, 16% (=) das pessoas com idades compreendidas entre 18 e 24 anos 
votaram porque são a favor da Europa. Contudo, 3% (-2) votaram porque se 
interessam pelos assuntos europeus. 
 

⇒ Que questões motivaram o voto? 
 
Das 15 questões susceptíveis de motivar o eleitorado que foram apresentadas 
aos entrevistados da sondagem, os jovens com idades compreendidas entre 18 e 
24 anos que votaram (29%) referiram as mesmas questões principais que as 
pessoas mais velhas. No que respeita às duas questões mais importantes, 
verificamos que a faixa etária 18-24 anos está mais preocupada com a crise 
financeira, económica e social do que as outras faixas etárias.  

                                                 
4 Três escolhas possíveis, no máximo. É indicado o total das respostas.  
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a) O crescimento económico é a sua primeira preocupação, com 46% (+5) 
contra 41% a nível da UE27. Tal como em todos os outros temas, as diferenças 
nacionais são relativamente importantes. A heterogeneidade das respostas não 
deve constituir surpresa se examinarmos a evolução nas estatísticas relativas ao 
PIB. De acordo com o Eurostat, o PIB por habitante expresso em padrões do 
poder de compra (PPC) nos Estados-Membros variou, em 2008, entre 41% e 
276% da média da UE27.  
 
b) Para os jovens com idades compreendidas entre 18 e 24 anos, o medo do 
desemprego surge na segunda posição com 41% (+4) contra 37%. Mais uma 
vez, não existe aqui qualquer surpresa, visto que, de acordo com o Eurostat, em 
Outubro de 2009, o desemprego se situava nos 9,3% da população activa 
enquanto nos jovens com menos de 25 anos este número ascendia a 20,7%.  
 
c) Os jovens estão menos preocupados do que as outras faixas etárias com o 
futuro das suas pensões de reforma. Esta questão foi citada por apenas 11% dos 
jovens contra a média de 22% (-11).  
 

⇒ Quais as razões para não votar? 
 
Em comparação com a média a nível da UE27, os jovens com idades 
compreendidas entre 18 e 24 anos que não foram votar (71%) declararam mais 
frequentemente não se interessarem pela política: 20% (+3) contra 17%. 
Todavia, revelam menor insatisfação face à política em geral: 19% (-9) contra 
28%. 
 
Como terceira principal razão para não votarem, os jovens afirmam que 
estiveram muito ocupados, não tiveram tempo ou tiveram de trabalhar. 16% 
(+6) das pessoas com idades compreendidas entre 18 e 24 anos citaram esta 
razão, uma proporção superior à média da UE, 10%.  
 
Finalmente, os jovens são também relativamente mais numerosos entre quem 
alega ter tido problemas com o cartão de eleitor ou no recenseamento como 
razão para não se deslocar às urnas: 5% (+2) contra 3%. 
 
Face a estes dois motivos para não ir votar, podemos interrogar-nos se algumas 
medidas que facilitassem o voto não ajudariam a aumentar a participação da 
faixa etária 18-24 anos em futuras eleições europeias.  
 
Ao mesmo tempo, há um número relativamente menor de jovens com idades 
compreendidas entre 18 e 24 anos que indicam estar descontentes com o 
Parlamento enquanto instituição: 5% (-3) contra a média da UE, 8%.  
 

⇒ Os jovens têm mais confiança na UE? 
 
Analisando a amostra no seu conjunto, podemos observar das suas respostas 
que, em geral, os jovens têm mais confiança na UE do que as outras faixas 
etárias. 
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De facto, 54% dos jovens com idades compreendidas entre 18 e 24 anos, em 
comparação com a média da UE, 50% (+4), confiam nas instituições da UE; 
74% consideram que a adesão do seu país à UE é positiva (+5), e 68% sentem-
se cidadãos europeus (+4).  
 
No que se refere ao apego específico que os jovens têm ao seu país e à Europa, 
86% (-5) sentem-no em relação ao seu país e 66% (+2) em relação à Europa.  
 
Finalmente, os jovens com idades compreendidas entre 18 e 24 anos interessam-
se menos pela política em geral: 30%, ou seja -9 do que as pessoas mais velhas. 
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NB. Recorde-se que os resultados da sondagem são estimativas, cuja precisão, caso 
não se alterem as restantes condições, assenta na dimensão da amostra e da 
percentagem observada. Com amostras de cerca de 1 000 entrevistas, a percentagem 
real, ou seja a hipótese em que toda a população tivesse sido inquirida, varia entre os 
seguintes limites de confiança: 
 
Percentagens 
observadas 

10% ou  
90% 

20% ou 
80% 

30% ou 
70% 

40% ou 
60% 

50% 

Limites de confiança +/- 1,9 pontos 
percentuais 

+/- 2,5 pontos 
percentuais 

+/- 2,7 pontos 
percentuais 

+/- 3,0 pontos 
percentuais 

+/- 3,1 pontos 
percentuais 

 
EUROSTAT 

População dos Estados-Membros por faixas etárias em 1 de Janeiro de 2008 
 

 
 

UE27 % 

TOTAL 497 444 638 100% 
18-24 44 280 042 8,90% 
25-39 106 239 424 21,36% 
40-54 107 749 511 21,66% 
55+ 134 033 899 26,94% 

NB. Note-se que estes dados não correspondem ao número de potenciais eleitores, mas à 
população que atingiu a idade mínima para o exercício do direito de voto. Com efeito, os dados 
relativos aos eleitores dependem dos procedimentos eleitorais nacionais, que variam consoante o 
país.  
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I. PARTICIPAÇÃO E PROXIMIDADE POLÍTICA 

A. Participação nas eleições europeias de 2009  
 
Q1. Participação nas eleições de 2009 para o Parlamento Europeu. Médias relativas à UE e às faixas 
etárias. 
 

 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
PARTICIPAÇÃO 43% 29% -14  36% 44% 50% 

ABSTENÇÃO 57% 71% +14  64% 56% 50% 
 
 

Gráfico 1: Participação nas eleições europeias de 2009. Desagregação por Estado-Membro na faixa 
etária 18-24 anos. 
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A participação nas eleições europeias de 2009 aumentou de acordo com a idade, variando 
entre 29% no grupo mais jovem (18-24 anos) e 50% no grupo dos inquiridos com 55 anos ou 
mais. A diferença entre a participação total e a participação do grupo mais jovem no conjunto 
da UE é de -14 pontos percentuais. 
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Q1. Participação nas eleições de 2009 para o Parlamento Europeu. Desagregação por Estado-
Membro e por idade. 

 
 
 TOTAL 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 

PT 37% 39% +2  34% 35% 39% 
LU# 91% 92% +1  89% 92% 90% 
MT 79% 77% -2  82% 75% 80% 
BE# 90% 88% -2  92% 92% 90% 
CZ 28% 23% -5  29% 28% 29% 
IT 65% 59% -6  66% 65% 66% 

CY 59% 53% -6  41% 60% 71% 
SK 20% 13% -7  17% 20% 23% 
RO 28% 21% -7  18% 28% 35% 
HU 36% 28% -8  38% 37% 38% 
LT 21% 12% -9  15% 19% 29% 
AT 46% 36% -10  44% 47% 51% 
EL 53% 41% -12  43% 51% 62% 
PL 25% 12% -13  20% 26% 30% 
SI 28% 15% -13  16% 22% 41% 

UE27 43% 29% -14  36% 44% 50% 
BG 39% 25% -14  31% 39% 46% 
SE 46% 31% -15  41% 40% 53% 
LV 54% 39% -15  48% 54% 62% 
UK 35% 20% -15  17% 38% 52% 
FR 41% 25% -16  29% 40% 49% 
DE 43% 27% -16  46% 40% 49% 
EE 44% 27% -17  39% 44% 51% 
ES 45% 27% -18  34% 52% 49% 
FI 40% 21% -19  32% 36% 50% 

DK 60% 39% -21  50% 62% 66% 
NL 37% 14% -23  23% 40% 46% 
IE 59% 31% -28  56% 63% 68% 

# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
 
 
Olhando separadamente para o grupo mais jovem de cada um dos Estados-Membros, as 
diferenças tornam-se extremamente variáveis.  
 

⇒ Em Portugal e no Luxemburgo, os eleitores mais jovens votaram, de facto, 
acima da percentagem média do seu país (+2 pontos percentuais em Portugal 
e +1 no Luxemburgo). 

 
⇒ Na maioria dos Estados, a tendência é de uma participação inferior à média 

entre os entrevistados mais jovens. As maiores diferenças encontram-se na 
Irlanda (-28 pontos percentuais), nos Países Baixos (-23) e na Dinamarca 
(onde a participação do grupo mais jovem é 21 pontos percentuais inferior à 
média do país). 
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B. Participação nas eleições nacionais 
 
Q9. Participação nas últimas eleições nacionais. Desagregação por Estado-Membro e por idade. 
 

 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
PARTICIPAÇÃO 72% 38% -34  64% 77% 82% 

ABSTENÇÃO* 28% 62% +34  36% 23% 18% 
NB. Pergunta feita a todos os entrevistados 
* Incluindo os entrevistados que responderam “não sei”: 2,8% na UE (2,8% na faixa etária 18-24, 3,6% na faixa 
etária 25-39, 3% na faixa etária 40-54 e 2,4% na faixa etária 55+). 
 
A participação nas últimas eleições nacionais também aumentou de acordo com a idade. Em 
cada faixa etária examinada, é superior à participação nas eleições europeias de 2009. A 
diferença entre o grupo mais jovem e a participação média total é de 34 pontos percentuais, o 
que é superior à diferença na participação nas eleições europeias de 2009 (contudo, estes 
entrevistados participaram mais frequentemente nas eleições nacionais do que nas europeias). 
 
 
Gráfico 2: Participação nas últimas eleições nacionais. Desagregação por Estado-Membro na faixa 
etária 18-24 anos. 
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Q9. Participação nas últimas eleições nacionais. Desagregação por Estado-Membro e por idade. 
 

 
 TOTAL 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 

RO 63% 53% -10  59% 61% 69% 
LU# 81% 69% -11  76% 79% 87% 

LT 68% 56% -12  63% 66% 76% 
SK 68% 51% -17  70% 68% 74% 

BE# 91% 73% -18  91% 94% 94% 
AT 72% 53% -19  66% 72% 84% 
CZ 56% 37% -19  55% 56% 65% 
CY 89% 67% -22  88% 91% 96% 
EL 87% 64% -23  87% 93% 90% 
DK 89% 65% -24  88% 91% 94% 
PT 71% 47% -24  64% 73% 80% 
PL 55% 27% -29  51% 59% 64% 
IT 81% 51% -30  79% 88% 83% 
ES 78% 47% -31  69% 82% 88% 
SI 70% 39% -31  62% 66% 84% 

UE27 72% 38% -34  64% 77% 82% 
MT 91% 56% -35  96% 95% 97% 
EE 63% 28% -35  63% 68% 72% 
UK 61% 26% -35  44% 69% 81% 
LV 72% 35% -36  70% 73% 86% 
NL 80% 43% -37  82% 87% 83% 
FR 76% 39% -38  67% 80% 87% 
FI 80% 42% -38  76% 80% 90% 

HU 70% 31% -39  68% 74% 80% 
BG 70% 29% -41  60% 75% 81% 
IE 76% 33% -43  68% 82% 93% 

DE 72% 23% -49  67% 77% 84% 
SE 84% 26% -58  87% 91% 93% 

# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
As percentagens foram arredondadas para o número inteiro mais próximo; este arredondamento 
pode fazer variar a diferença em +/-1 ponto percentual. 
 

A análise dos grupos mais jovens de entrevistados no conjunto dos Estados-Membros revela 
enormes discrepâncias, embora em nenhum país os jovens entrevistados tenham votado em 
percentagem superior à das outras faixas etárias. 

 
⇒ Apesar de a participação do grupo mais jovem na Suécia ter sido inferior em 

58 pontos percentuais à participação nas últimas eleições nacionais suecas, a 
diferença é de apenas 10 pontos percentuais na Roménia. 
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C. Comparação da participação nas eleições europeias de 2009 com a das últimas 
eleições nacionais: a faixa etária mais jovem 
 
Q1 e Q9. Comparação da participação nas eleições europeias de 2009 com a das últimas eleições 
nacionais. Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

 
 EE 2009 Eleições 

nacionais Dif. 

LU# 92% 69% +23 
MT 77% 56% +21 
BE# 88% 73% +15 

IT 59% 51% +8 
SE 31% 26% +5 
LV 39% 35% +4 
DE 27% 23% +4 
EE 27% 28% -1 
IE 31% 33% -2 

HU 28% 31% -3 
BG 25% 29% -4 
UK 20% 26% -6 
PT 39% 47% -8 

UE27 29% 38% -9 
CY 53% 67% -14 
FR 25% 39% -14 
CZ 23% 37% -14 
PL 12% 27% -15 
AT 36% 53% -17 
ES 27% 47% -20 
FI 21% 42% -21 

EL 41% 64% -23 
SI 15% 39% -24 

DK 39% 65% -26 
NL 14% 43% -29 
RO 21% 53% -32 
SK 13% 51% -38 
LT 12% 56% -44 

# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
 
Embora, como foi referido, a nível do conjunto da UE, a participação do grupo mais jovem de 
entrevistados tenha sido mais elevada nas últimas eleições nacionais do que nas eleições 
europeias de 2009, o mesmo não acontece em todos os Estados-Membros. 
 

⇒ Em sete países, a participação dos entrevistados com idades compreendidas 
entre 18 e 24 anos foi maior nas eleições europeias de 2009 do que nas 
últimas eleições nacionais (LU, MT, BE, IT, SE, LV e DE). Em seis destes 
países, a participação desta faixa etária nas eleições europeias de 2009 situou-
se acima da média da UE (29% na faixa etária mais jovem). Este valor ficou 
abaixo da média apenas na Alemanha.5 

 
                                                 
5 Importa notar que alguns dos entrevistados desta faixa etária podiam não ter idade suficiente para votar nas últimas eleições nacionais mas ter 

atingido a idade mínima para exercer o direito de voto no momento das eleições europeias de 2009. As diferenças, mesmo sendo tão significativas, 

podem ser consideradas importantes. 
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⇒ Nos restantes Estados, foram mais os jovens entrevistados que se 
mobilizaram para votar nas últimas eleições nacionais do que nas eleições 
europeias de 2009. No ponto máximo da escala, encontramos a Lituânia 
(diferença de 44 pontos percentuais), a Eslováquia (38 pontos percentuais) e 
a Roménia (32 pontos percentuais). 

D. Afinidade política 
 
Q10. Sente-se próximo de algum dos partidos políticos? Desagregação por Estado-Membro e por 
idade. 
 

 
 

UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 

Sim, muito próximo 13% 7% -6 8% 12% 19% 
Sim, bastante próximo 30% 23% -7 28% 30% 33% 

Não, não muito próximo 28% 27% -1 30% 30% 25% 
Não, nada próximo 26% 41% +15 31% 25% 21% 

NS 3% 2% -1 3% 3% 2% 
  

Sim* 43% 30% -13 36% 42% 52% 
Não** 54% 68% +14 61% 55% 46% 

* Soma das respostas “sim, muito próximo” e “sim, bastante próximo”. 
** Soma das respostas “não, não muito próximo” e “não, nada próximo”. 
NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. 

 
Gráfico 3: Afinidade política. Médias da UE por faixas etárias. 
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A afinidade com um dos partidos políticos aumenta de acordo com a idade; o grupo mais 
jovem de entrevistados declara menos vezes sentir algum tipo de proximidade. Somando as 
respostas “sim, muito” e “sim, bastante”, a pontuação do grupo mais jovem é inferior em 13 
pontos percentuais à média da UE relativa a todos os entrevistados. Esta diferença, por 
exemplo, aumenta para 22 pontos percentuais quando este grupo é comparado com pessoas 
com 55 anos ou mais. 
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Q10. Sente-se próximo de algum dos partidos políticos? Desagregação por Estado-Membro na faixa 
etária 18-24 anos. 
 
 

  TOTAL 18-24 Dif. 

DK 37% 37% = 
IT 59% 58% -1  

EE 47% 44% -3 
LV 35% 31% -4 
PT 45% 41% -4 

MT 78% 73% -5 
FI 46% 40% -6 

BG 40% 34% -6 
CZ 34% 28% -6 
RO 26% 16% -10 
LT 40% 30% -10 
HU 42% 31% -11 
FR 38% 27% -11 
PL 31% 19% -12 

UE27 43% 30% -13 
IE 34% 21% -13 

SK 47% 33% -14 
UK 22% 8% -14 

SI 35% 20% -15 
CY 60% 44% -16 
NL 62% 45% -17 
BE 54% 37% -17 
ES 50% 32% -18 
DE 49% 28% -21 
LU 57% 34% -23 
AT 55% 32% -23 
EL 56% 29% -27 
SE 59% 28% -31 

NB. Soma das respostas “sim, muito” e “sim, bastante”. 
 
Em nenhum dos países os entrevistados mais jovens se sentem mais próximos dos partidos 
políticos do que a média nacional. 
 

⇒ Apenas na Dinamarca a percentagem de inquiridos com idades 
compreendidas entre 18 e 24 anos que declaram sentir-se próximos de um 
dos partidos políticos é igual à média nacional (37%). 

 
⇒ Nos restantes Estados-Membros, a diferença é negativa, o que significa que 

os entrevistados mais jovens indicam sentir-se próximos de um determinado 
partido com menor frequência do que a média nacional. Esta diferença é mais 
acentuada na Suécia (-31 pontos percentuais), na Grécia (-27), na Áustria e 
no Luxemburgo (ambos com -23). 
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II. EXPOSIÇÃO À CAMPANHA ELEITORAL EUROPEIA 
 
Q8. Pessoalmente, recorda-se de ter visto na televisão, na Internet ou em cartazes, lido nos jornais ou 
ouvido na rádio uma campanha destinada a incentivar os cidadãos a votarem nas eleições europeias? 
Médias relativas à UE e às faixas etárias. 
 

 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
Sim 67% 66% -1  64% 69% 67% 
Não 30% 31% +1  32% 29% 30% 
NS 3% 3% =  4% 2% 3% 

 
A exposição à campanha eleitoral europeia na faixa etária mais jovem não difere 
significativamente da exposição média no conjunto da UE (66% em comparação com a média 
de 67%). 
 
Gráfico 4: Exposição à campanha eleitoral europeia de 2009. Desagregação por Estado-Membro na 
faixa etária 18-24 anos. 
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No grupo mais jovem: 
 

⇒ A exposição foi mais elevada em Malta (90%) e em Chipre e Grécia (ambos 
com 81%). 

 
⇒ Foi mais reduzida na Bulgária (47%) e na Itália e Bélgica (ambos com 56%). 
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Q8. Pessoalmente, recorda-se de ter visto na televisão, na Internet ou em cartazes, lido nos jornais ou 
ouvido na rádio uma campanha destinada a incentivar os cidadãos a votarem nas eleições europeias? 
Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

 
 TOTAL 18-24 Dif. 

CZ 75% 79% +4 
CY 78% 81% +3 
ES 76% 79% +3 
BE 53% 56% +3 
UK 54% 57% +3 
EL 66% 68% +2 
PL 66% 68% +2 
BG 45% 47% +2 
MT 89% 90% +1 
EE 80% 81% +1 
LU 74% 75% +1 
DE 69% 70% +1 
FR 66% 67% +1 
RO 62% 62% = 

UE27 67% 66% -1 
LT 72% 70% -2 
LV 66% 64% -2 
AT 72% 68% -4 
IT 60% 56% -4 
PT 67% 63% -4 
FI 71% 66% -5 

HU 79% 72% -7 
SK 82% 73% -9 
SI 75% 63% -12 
IE 72% 60% -12 

NL 78% 63% -15 
DK 79% 63% -16 
SE 86% 69% -17 

NB. Soma das respostas “sim”.  
Pergunta feita a todos os entrevistados. 

 
Em contraste com a ausência de diferenças na média da UE, a recordação da campanha altera-
se quando se analisam os resultados da faixa etária 18-24 anos por Estado-Membro. 
 

⇒ Em 13 Estados-Membros, os entrevistados mais jovens recordam-se da 
campanha numa percentagem média superior, mas as diferenças são ligeiras, 
oscilando entre 4 pontos percentuais (República Checa) e apenas 1 ponto 
percentual (Malta, Estónia, Luxemburgo, Alemanha e França). 

 
⇒ Por outro lado, em 13 países, a faixa etária 18-24 anos recorda-se da 

campanha numa percentagem média inferior à dos seus resultados nacionais. 
A diferença é mais visível na Suécia (17 pontos percentuais), na Dinamarca 
(16 pontos percentuais) e nos Países Baixos (15). 
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III. OS VOTANTES – PERFIL E MOTIVAÇÕES 
NB. As perguntas seguintes (Q3a, Q4d e Q5) apenas foram feitas aos entrevistados que 
declararam ter votado nas eleições europeias de 2009 (ou seja, 43% no conjunto da UE). 

A. Momento da decisão em quem votar 
 
Q3a. Quando decidiu votar no partido político ou no candidato em que votou nas recentes eleições 
para o Parlamento Europeu? Médias relativas à UE e às faixas etárias. 
 

 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
Votou sempre deste modo 50% 30% -20 41% 47% 58%

Tomou essa decisão há alguns meses 21% 28% +7 26% 22% 17%
Tomou essa decisão há algumas semanas 13% 17% +4 14% 13% 12%

Tomou essa decisão alguns dias antes 
das eleições 9% 17% +8  9% 9% 8% 

Tomou essa decisão no dia das eleições 6% 8% +2 8% 8% 4%
NS 1% - * 2% 1% 1%

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter votado nas eleições europeias. 
*Casos inexistentes, não sendo, portanto, possível calcular a diferença. 

 
Em resultado da especificidade do grupo mais jovem de entrevistados (devido à sua idade 
precoce ainda não formaram hábitos de voto e, por conseguinte, raramente respondem “voto 
sempre deste modo”), a comparação dos resultados deste item por idade não se justifica. 
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B. Razões para votar 
 
Q4d. Quais as razões principais que o/a levaram a decidir votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Médias relativas à UE e às faixas etárias. 
 

 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
Votar é um dever cívico 47% 46% -1  42% 48% 49%

Voto sempre 40% 28% -12  39% 39% 43%
Apoiar o partido de que me sinto próximo 24% 23% -1  24% 24% 25%

As coisas podem mudar com o voto nas eleições europeias 19% 22% +3  20% 21% 17%
Sou a favor da UE 16% 16% =  16% 18% 16%

Sinto-me europeu/europeia e cidadão/cidadã da UE 13% 18% +5  15% 13% 12%
Exprimir o meu descontentamento 11% 12% +1  12% 12% 9%

Apoiar o Governo 9% 9% =  9% 8% 9%
A UE tem um papel importante na vida quotidiana 6% 8% +2  8% 7% 5%

Sancionar o Governo 5% 6% +1  5% 7% 5%
Interesso-me muito pelos assuntos europeus 5% 3% -2  8% 5% 5%

As informações que recebi durante a campanha convenceram-me 
a ir votar 5% 7% +2  5% 4% 4% 

Sancionar a UE 2% 2% =  2% 3% 2%
(SÓ EM PAÍSES ONDE O VOTO É OBRIGATÓRIO) 

O voto é obrigatório 2% 3% +1  2% 2% 2% 

Outro (ESPONTÂNEO) 1% 2% +1  1% 1% 1%
NS 1% 0% -1  1% 1% 1%

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter votado nas eleições europeias.  
Três escolhas possíveis, no máximo. É indicado o total das respostas. 
Em NEGRITO as três razões mais citadas nesta faixa etária. 
 

 
Não existem diferenças significativas entre a hierarquia média de motivos para votar na UE e 
a do grupo mais jovem de entrevistados. Observam-se diferenças na análise da percentagem 
de escolhas de cada opção. Mais uma vez, em resultado da especificidade do grupo mais 
jovem de entrevistados (devido à sua idade precoce ainda não formaram hábitos de voto e, 
por conseguinte, raramente respondem “voto sempre”), a comparação dos resultados deste 
item por idade não se justifica. 
 
Gráfico 5: Razões para votar. Médias da UE na faixa etária 18-24 anos. 
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O voto motivado pelo sentimento de cumprir um dever cívico é, de longe, a razão mais 
importante referida pelo grupo mais jovem de entrevistados nas últimas eleições europeias 
(46%). Seguem-se o voto por hábito (28%, mas, como foi referido, este item tem de ser 
interpretado com cautela), e o voto por proximidade a um partido que as pessoas pretendem 
apoiar (23% das citações) 
 
Q4d. Quais as razões principais que o/a levaram a decidir votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

VOTAR É UM DEVER CÍVICO 

 TOTAL 18-24 Dif. 

BE# 37% 49% +12 
SE 71% 83% +12 
PL 44% 55% +11 
CZ 29% 39% +10 

LU# 60% 70% +10 
RO 73% 79% +6 
AT 35% 39% +4 
IT 35% 36% +1 

NL 43% 44% +1 
BG 63% 63% = 

UE27 47% 46% -1 
HU 30% 29% -1 
PT 43% 42% -1 
UK 41% 39% -2 
DE 40% 38% -2 
IE 68% 66% -2 

EE 55% 52% -3 
CY 78% 75% -3 
FR 65% 57% -8 

MT 74% 65% -9 
FI 54% 45% -9 

DK 64% 54% -10 
EL 60% 50% -10 
LV 61% 51% -10 
LT 62% 51% -11 
ES 57% 43% -14 
SK 63% 47% -16 
SI 63% 44% -19 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. 
# Países onde o voto é obrigatório. 

 
⇒ O voto motivado pelo sentimento de cumprir um dever cívico é um motivo 

mais importante para os entrevistados com idades compreendidas entre 18 e 
24 anos do que para a respectiva média nacional em 9 Estados-Membros, 
sendo este aspecto mais significativo na Bélgica (onde o voto é obrigatório, 
diferença de 12 pontos percentuais), na Suécia (também 12 pontos 
percentuais) e na Polónia (11 pontos percentuais). 

 
⇒ No outro extremo da escala, este é um motivo muito menos importante para 

os jovens eleitores do que para a média nacional na Eslovénia (diferença de -
19 pontos percentuais), na Eslováquia (-16) e em Espanha (-14). Há 17 países 
onde se aplica esta tendência. 
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Q4d. Quais as razões principais que o/a levaram a decidir votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

APOIAR O PARTIDO  
DE QUE ME SINTO PRÓXIMO 
 
 TOTAL 18-24 Dif. 

AT 31% 48% +17 
IE 19% 33% +14 

NL 31% 44% +13 
FI 20% 28% +8 

UK 21% 28% +7 
SK 41% 45% +4 
FR 18% 22% +4 
BG 45% 49% +4 
DE 34% 38% +4 
LU 17% 19% +2 
CY 42% 43% +1 
LT 23% 24% +1 
LV 20% 21% +1 
HU 30% 30% = 
DK 21% 20% -1 

UE27 24% 23% -1 
PL 14% 13% -1 
PT 10% 9% -1 
IT 22% 19% -3 

EE 18% 13% -5 
BE 24% 18% -6 
RO 31% 25% -6 
CZ 23% 16% -7 
ES 17% 9% -8 
SI 26% 13% -13 

SE 29% 15% -14 
MT 36% 20% -16 
EL 31% 12% -19 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. 

 
Analisando o voto destinado a apoiar um partido de que as pessoas se sentem próximas no 
grupo mais jovem, verificam-se, mais uma vez, grandes diferenças entre Estados-Membros. 
 

⇒ Das três razões possíveis que os entrevistados podiam escolher, esta resposta 
foi seleccionada pelos inquiridos mais jovens com muito maior frequência do 
que pela média nacional na Áustria (diferença de 17 pontos percentuais, com 
48% dos jovens austríacos a citá-la), a Irlanda (a percentagem de 
entrevistados mais jovens que indicou esta opção como um dos seus motivos 
é 14 pontos superior à média nacional) e os Países Baixos (+13 pontos 
percentuais). 

 
⇒ No outro extremo da escala, este motivo é muito menos importante para os 

eleitores mais jovens do que para a média nacional na Grécia (diferença de -
19 pontos percentuais), Malta (-16) e Suécia (-14).  
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Q4d. Quais as razões principais que o/a levaram a decidir votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

SINTO-ME EUROPEU/EUROPEIA E 
CIDADÃO/CIDADÃ DA UE 

 
 TOTAL 18-24 Dif. 

SK 13% 32% +19 
CZ 15% 33% +18 
EE 15% 32% +17 
ES 6% 15% +9 
FR 23% 32% +9 
IT 10% 18% +8 

LT 10% 18% +8 
RO 7% 15% +8 
AT 16% 23% +7 
PL 13% 20% +7 
EL 8% 15% +7 

MT 11% 18% +7 
HU 9% 15% +6 

UE27 13% 18% +5 
BG 10% 14% +4 
DE 23% 27% +4 
LV 8% 12% +4 
BE 13% 15% +2 
SI 11% 12% +1 

DK 17% 17% = 
CY 5% 4% -1 
FI 16% 15% -1 
IE 5% 3% -2 
PT 6% 3% -3 
LU 24% 15% -9 
NL 18% 9% -9 
SE 14% 4% -10 

 
UK 4% - * 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. 
*Casos inexistentes, não sendo, portanto, possível calcular 
a diferença. 

 
O sentimento de ser europeu/europeia e cidadão/cidadã da UE é o motivo para votar em que a 
diferença entre a média da UE e a média da faixa etária 18-24 anos é mais elevada (5 pontos 
percentuais). Com 18% das escolhas, é a quinta razão mais citada pelo grupo mais jovem (a 
sexta, com 13%, na amostra total da UE). Contudo, a desagregação por país no grupo mais 
jovem revela que as tendências não são semelhantes em todos os locais. 
 

⇒ A diferença entre o grupo mais jovem e a média nacional é mais elevada na 
Eslováquia, onde mais 19 pontos percentuais dos entrevistados mais jovens 
afirmam ter votado nas eleições europeias por se sentirem europeus e 
cidadãos da UE em relação à percentagem nacional. A diferença é elevada 
também na República Checa (+18 pontos percentuais) e na Estónia (+17 
pontos percentuais). 

 
⇒ Sucede o inverso na Suécia, onde menos 10 pontos percentuais de 

entrevistados jovens referem esta como uma das principais razões para se 
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deslocarem às urnas nas eleições europeias de 2009. O mesmo acontece nos 
Países Baixos e no Luxemburgo (-9 pontos percentuais nos dois países). 
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C. Questões que motivaram a votação 
 
Q5. Quais as questões que o/a levaram a votar nas eleições europeias? Médias relativas à UE e às 
faixas etárias. 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, no máximo. 
É indicado o total das respostas. Em NEGRITO as três razões mais citadas nesta faixa etária. 

 
As três principais questões que motivaram o voto nas eleições europeias de 2009 são as 
mesmas em todas as faixas etárias. O crescimento económico e o desemprego são a primeira e 
a segunda escolhas, respectivamente, em todas as faixas etárias. Compreensivelmente, a 
terceira, o futuro das pensões de reforma, torna-se mais importante à medida que aumenta a 
idade dos entrevistados.  
 
Gráfico 6: Questões que motivaram a votação. Médias da UE na faixa etária 18-24 anos. 
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 UE27 18-24 Dif. 
 

25-39 40-54 55+ 

O crescimento económico 41% 46% +5  46% 45% 36% 
O desemprego 37% 41% +4  43% 40% 32% 

O futuro das pensões de reforma 22% 11% -11  14% 21% 26% 
O papel da União Europeia na cena internacional 22% 23% +1  25% 24% 21% 

O poder e as competências das instituições europeias 19% 21% +2  19% 21% 18% 
A criminalidade 18% 17% -1  17% 19% 19% 

A inflação e o poder de compra 18% 14% -4  17% 19% 18% 
A imigração 16% 18% +2  17% 16% 15% 

A luta contra as alterações climáticas 16% 18% +2  17% 18% 15% 
A identidade e os valores europeus 16% 16% =  17% 16% 15% 

A energia 13% 13% =  14% 12% 13% 
A moeda única, o euro 12% 14% +2  13% 13% 11% 

O terrorismo 11% 10% -1  10% 12% 12% 
A agricultura 11% 10% -1  8% 11% 11% 

A segurança alimentar 9% 9% =  9% 10% 8% 
Outras (ESPONTÂNEO) 4% 3% -1  3% 4% 4% 

Nenhuma (ESPONTÂNEO) 12% 10% -2  11% 11% 13% 
NS 3% 3% =  2% 3% 4% 
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No grupo mais jovem, as duas questões relacionadas com a UE, o seu papel na cena 
internacional e as competências das suas instituições, surgem na terceira e quarta posições, 
com 23% e 21% de citações, respectivamente. 
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Q5. Quais as questões que o/a levaram a votar nas eleições europeias? Desagregação por Estado-
Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

O CRESCIMENTO ECONÓMICO 
 
 TOTAL 18-24 Dif. 

CZ 43% 69% +26 
UK 23% 40% +17 
MT 42% 57% +15 
ES 49% 62% +13 
BE 39% 50% +11 
SK 56% 67% +11 
AT 43% 53% +10 
CY 51% 56% +5 
HU 59% 64% +5 

UE27 41% 46% +5 
NL 31% 36% +5 
FR 29% 33% +4 
EL 56% 60% +4 
FI 31% 34% +3 
IT 41% 43% +2 

LU 37% 38% +1 
DE 46% 46% = 
EE 42% 42% = 
LV 57% 57% = 
IE 62% 61% -1 
PL 48% 45% -3 
PT 43% 40% -3 
DK 32% 29% -3 
RO 55% 52% -3 
LT 54% 49% -5 
SI 38% 32% -6 

BG 63% 57% -6 
SE 34% 24% -10 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam 
ter votado nas eleições europeias. Três escolhas 
possíveis, no máximo. 

 
A percentagem de entrevistados com idades compreendidas entre 18 e 24 anos que citam o 
crescimento económico como uma das principais questões que os motivaram a votar nas 
eleições europeias de 2009 é superior em 5 pontos percentuais à média da UE relativa a todas 
as faixas etárias em conjunto (sendo esta a maior diferença de qualquer das questões 
possíveis). 
 

⇒ O crescimento económico é muito mais importante para os eleitores mais 
jovens do que para o conjunto dos entrevistados na República Checa (+26 
pontos percentuais), onde esta questão é também a mais importante para os 
inquiridos mais jovens em comparação com qualquer outro Estado-Membro 
(69% de citações). A segunda maior diferença verifica-se no Reino Unido (é 
citada por mais 17 pontos percentuais de eleitores mais jovens em relação à 
média nacional), seguido de Malta (+15). 

 
⇒ Na Suécia, a tendência é inversa: o crescimento económico é uma questão 

motivadora menos importante para o grupo mais jovem do que na média do 
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país (uma percentagem 10 pontos percentuais inferior de citações). O mesmo 
se aplica à Bulgária e Eslovénia (-6 pontos percentuais). 
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Q5. Quais as questões que o/a levaram a votar nas eleições europeias? Desagregação por Estado-
Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

O DESEMPREGO 
 
 TOTAL 18-24 Dif. 

EE 32% 55% +23 
SI 35% 57% +22 

LV 42% 58% +16 
RO 39% 52% +13 
ES 65% 77% +12 
FI 22% 33% +11 

MT 37% 48% +11 
SK 39% 50% +11 
LU 36% 46% +10 
PL 33% 43% +10 
IT 36% 44% +8 

BE 33% 41% +8 
CY 39% 46% +7 
UK 25% 32% +7 
IE 64% 71% +7 
PT 48% 53% +5 
NL 11% 15% +4 
SE 31% 35% +4 

UE27 37% 41% +4 
BG 46% 49% +3 
AT 44% 47% +3 
EL 60% 62% +2 
DK 25% 26% +1 
FR 38% 36% -2 
HU 51% 48% -3 
DE 30% 20% -10 
LT 35% 20% -15 
CZ 29% 13% -16 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. 

 
O desemprego foi também uma questão mais importante para motivar a votação nos 
entrevistados com idades compreendidas entre 18 e 24 anos do que no conjunto da UE, em 
média (41% contra 37%). Olhando apenas para o grupo mais jovem de inquiridos, esta foi a 
questão mais importante em Espanha (77%), na Irlanda (71%) e na Grécia (62%). Nesta faixa 
etária, as diferenças entre Estados-Membros são ainda mais amplas do que no caso da 
importância do crescimento económico.  
 

⇒ Os 3 Estados-Membros onde esta questão foi escolhida pelo grupo mais 
jovem muito mais frequentemente do que a média nacional são: a Estónia 
(55% de citação e +23 em contraste com a média do país), a Eslovénia (57% 
e diferença de +22 pontos percentuais) e a Letónia (58% de citações e +16 
pontos percentuais). 

 
⇒ Todavia, em comparação com a média nacional, o desemprego era muito 

menos importante para os jovens checos (diferença de -16 pontos 
percentuais), lituanos (-15) e alemães (-10). 
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Q5. Quais as questões que o/a levaram a votar nas eleições europeias? Desagregação por 
Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
O PAPEL DA UE NA CENA 

INTERNACIONAL 
 
 TOTAL 18-24 Dif. 

LT 16% 44% +28 
BG 23% 43% +20 
CZ 19% 36% +17 
SK 26% 40% +14 
EE 18% 31% +13 
DE 33% 45% +12 
IE 11% 21% +10 

LV 10% 18% +8 
AT 29% 35% +6 
IT 26% 30% +4 

RO 20% 23% +3 
UE27 22% 23% +1 

HU 15% 14% -1 
PT 15% 14% -1 
SI 18% 16% -2 

SE 23% 20% -3 
MT 21% 16% -5 
UK 11% 6% -5 
DK 27% 21% -6 
ES 10% 3% -7 
BE 17% 9% -8 
LU 26% 18% -8 
PL 15% 6% -9 
EL 26% 16% -10 
FR 26% 16% -10 
NL 27% 17% -10 
CY 26% 14% -12 

    
FI 26% - * 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. 
*Casos inexistentes, não sendo, portanto, possível 
calcular a diferença. 
 

Tendo em conta a percentagem de escolhas, o papel da UE na cena internacional tem mais ou 
menos a mesma importância para o grupo mais jovem e para os cidadãos da EU, em média, 
mas não é esse o caso em todos os países. 
 

⇒ A diferença na importância desta questão para o voto é superior na Lituânia 
(44% de respostas na faixa etária 18-24 anos em comparação com 16% na 
média da Lituânia, uma diferença de 28 pontos percentuais), na Bulgária 
(diferença de +20 pontos percentuais) e na República Checa (+17 pontos 
percentuais). 

 
⇒ Todavia, em comparação com a média nacional, esta questão era menos 

importante para os eleitores mais jovens em Chipre (-12 pontos percentuais) e 
nos Países Baixos, França e Grécia (-10 pontos percentuais nos três países). 
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IV. OS NÃO-VOTANTES – PERFIL E MOTIVAÇÕES 
 
NB. As perguntas seguintes (Q3b Q4b) apenas foram feitas aos entrevistados que declararam 
NÃO ter votado nas eleições europeias de 2009 (ou seja, 57% na UE). 

A. Momento da decisão de não votar 
 
Q3b. Quando decidiu NÃO votar nas recentes eleições para o Parlamento Europeu? Médias relativas 
à UE e às faixas etárias. 
 

 
 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 

Nunca vota 22% 33% +11  28% 18% 16% 
Tomou a decisão de não votar há 

alguns meses 18% 11% -7  14% 20% 23% 

Tomou a decisão de não votar há 
algumas semanas 15% 8% -7  12% 18% 18% 

Tomou a decisão de não votar 
alguns dias antes das eleições 

16% 17% +1 
 

14% 16% 18% 

Tomou a decisão de não votar 
no dia das eleições 

16% 14% -2 
 

18% 18% 13% 

NS 13% 17% +4  14% 10% 12% 
NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam não ter votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. É indicado o total das respostas. 
 

Em resultado da especificidade do grupo mais jovem de entrevistados (devido à sua idade 
precoce ainda não formaram hábitos de voto e, por conseguinte, raramente respondem “nunca 
voto”, talvez por se tratar da primeira oportunidade de o fazer), a comparação dos resultados 
deste item por idade não se justifica. 
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B. Razões para não votar 
 
Q4b. Quais as razões principais que o/a levaram a NÃO votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Médias relativas à UE e às faixas etárias. 
 

 UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
Falta de confiança/insatisfação face à política, 

em geral
28% 19% -9  26% 32% 31% 

Não se interessa pela política 17% 20% +3 17% 15% 15%
Votar não tem consequências/votar não altera nada 17% 12% -5  17% 17% 18% 

Estava de férias/longe de casa 10% 11% +1 11% 10% 9%
Estava muito ocupado(a)/não tinha tempo/por 

motivos profissionais 10% 16% +6  14% 11% 5% 

Não sabe muito sobre a UE, o PE ou as eleições 
europeias 10% 9% -1  12% 8% 12% 

Vota raramente ou nunca vota 10% 14% +4 12% 9% 6%
Não se interessa pelos assuntos europeus 9% 7% -2 7% 10% 9%

Descontente com o Parlamento Europeu enquanto 
instituição 8% 5% -3  7% 9% 10% 

Doença/problema de saúde no dia das eleições 7% 2% -5 4% 5% 14%
Ausência de debate público/ausência de campanha 

eleitoral 6% 5% -1 
 

5% 6% 6% 

Participação numa actividade familiar/de lazer 5% 5% = 7% 5% 5%
É contra a UE 4% 2% -2 2% 6% 5%

Problemas com o recenseamento ou o cartão de 
eleitor 3% 5% +2 

 
4% 3% 2% 

Não sabia que havia eleições 2% 3% +1 2% 1% 1%
Outras (ESPONTÂNEO) 6% 9% +3 5% 6% 6%

NS 3% 5% +2 3% 2% 3%
NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam não ter votado nas eleições europeias. 
Em NEGRITO as três razões mais citadas nas quatro faixas etárias. 

 
 
Os entrevistados mais jovens que não votaram nas eleições europeias de 2009 indicaram 
como principal razão a ausência de interesse pela política, que é também mais citado por esse 
grupo do que no conjunto da UE, em média (20% contra 17%).  
 
O segundo motivo mais referido é a falta de confiança/insatisfação face à política em geral, 
mas com uma percentagem muito mais pequena de citações do que em média (19% contra 
28%).  
 
A terceira razão, curiosamente, é o facto de estar muito ocupado, que é citado por uma 
percentagem superior, em 6 pontos percentuais, dos abstencionistas mais jovens em relação à 
média (16% contra 10%). 
 



 31/46  

 

Q4b. Quais as razões principais que o/a levaram a NÃO votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
 

FALTA DE CONFIANÇA/INSATISFAÇÃO 
FACE À POLÍTICA, EM GERAL 

 
 TOTAL 18-24 Dif. 

LU# 11% 31% +20 
EL 51% 52% +1 

MT 31% 30% -1 
PL 29% 27% -2 
IE 20% 18% -2 

DK 8% 5% -3 
FI 18% 15% -3 

PT 28% 24% -4 
CZ 39% 33% -6 
LT 24% 17% -7 
DE 32% 25% -7 
IT 37% 30% -7 

EE 24% 16% -8 
SK 37% 29% -8 
ES 24% 15% -9 
FR 21% 12% -9 
AT 25% 16% -9 
LV 28% 19% -9 
RO 44% 35% -9 

UE27 28% 19% -9 
BG 45% 34% -11 
UK 20% 6% -14 

BE# 18% 3% -15 
SE 21% 4% -17 

HU 36% 16% -20 
NL 21% 1% -20 
CY 44% 22% -22 

SI 30% 6% -24 
NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. É indicado o total das respostas. 
# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
 

Como foi referido, em geral, os entrevistados mais jovens que não votaram nas eleições 
europeias de 2009 afirmam muito menos vezes que a razão é falta de confiança na política ou 
insatisfação a esse respeito (a média da UE neste grupo é de 19% de citações em comparação 
com 28% na amostra total). 
 

⇒ Apenas no Luxemburgo (onde o voto é obrigatório) a percentagem dos 
abstencionistas mais jovens que indicam esta razão para não votar é 
significativamente superior à média nacional (+20 pontos percentuais). Na 
Grécia, esse número é 1 ponto percentual mais elevado.  

 
⇒ Nos demais Estados-Membros, esta razão é mencionada com menos 

frequência pela faixa etária 18-24 anos, e as maiores diferenças verificam-se 
na Eslovénia (-24 pontos percentuais), em Chipre (-22) e nos Países Baixos e 
Hungria (ambos com -20). 
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Q4b. Quais as razões principais que o/a levaram a NÃO votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
 

NÃO SE INTERESSA PELA POLÍTICA 

 TOTAL 18-24 Dif. 

MT 29% 65% +36 
LU# 19% 33% +14 
HU 29% 42% +13 
BG 24% 34% +10 
IE 15% 25% +10 
SE 8% 18% +10 
CZ 22% 31% +9 
DE 15% 23% +8 
ES 26% 33% +7 
LV 13% 20% +7 
EL 17% 24% +7 
SI 17% 24% +7 
IT 12% 17% +5 

AT 19% 24% +5 
FR 10% 14% +4 
UK 14% 17% +3 

UE27 17% 20% +3 
PT 23% 25% +2 
RO 16% 17% +1 

FI 17% 18% +1 
DK 11% 11% = 
LT 13% 13% = 
CY 25% 23% -2 
PL 22% 20% -2 

BE# 11% 8% -3 
NL 6% 1% -5 
EE 18% 12% -6 
SK 22% 15% -7 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. É indicado o total das respostas. 
# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 

 
A nível do conjunto da UE, o desinteresse pela política foi o principal motivo para os 
entrevistados mais jovens que não se deslocaram às urnas nas eleições europeias de 2009 
(20% de citações em comparação com os 17% no conjunto de todos os grupos). 
 

⇒ É mais importante para o grupo mais jovem do que para a média nacional em 
19 Estados-Membros. A diferença é, de longe, superior em Malta (+36 
pontos percentuais). Também é elevada no Luxemburgo (+14) e na Hungria 
(+13). 

 
⇒ Em seis países, sucede o contrário: a ausência de interesse pela política não é 

uma razão tão importante para não votar como na média do país. A diferença 
é mais elevada na Eslováquia (-7 pontos percentuais), na Estónia (-6) e nos 
Países Baixos (-5). 
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Q4b. Quais as razões principais que o/a levaram a NÃO votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
 

VOTAR NÃO TEM CONSEQUÊNCIAS/ 
VOTAR NÃO ALTERA NADA 

 
 TOTAL 18-24 Dif. 

IT 18% 25% +7 
BG 31% 34% +3 
FR 10% 13% +3 

LU# 5% 6% +1 
MT 11% 12% +1 
ES 10% 10% = 
LV 38% 38% = 
HU 22% 21% -1 
NL 10% 7% -3 
UK 9% 6% -3 
IE 7% 4% -3 

EL 24% 20% -4 
PT 11% 7% -4 
SE 13% 8% -5 

UE27 17% 12% -5 
CZ 22% 16% -6 
CY 21% 15% -6 
AT 35% 29% -6 
SI 23% 17% -6 
FI 21% 14% -7 

RO 17% 10% -7 
DE 30% 21% -9 
LT 21% 12% -9 
SK 19% 10% -9 
PL 13% 2% -11 
EE 17% 5% -12 

 
BE# 11% - * 
DK 7% - * 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. É indicado o total das respostas. 
# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
*Casos inexistentes, não sendo, portanto, possível 
calcular a diferença. 
 

A convicção de que o voto não tem consequências está muito menos presente nos 
entrevistados mais jovens como motivo da abstenção (12% contra 17% na média da UE). 
 

⇒ É o caso de 18 Estados-Membros, principalmente a Estónia (-12 pontos 
percentuais), Polónia (-11) e Eslováquia, Lituânia e Alemanha (-9 nos três 
países). 

 
⇒ Contudo, em cinco Estados, o grupo mais jovem cita esta razão com maior 

frequência do que a média nacional, particularmente em Itália (+7 pontos 
percentuais) e na Bulgária e França (+3 em ambos os países). 
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Q4b. Quais as razões principais que o/a levaram a NÃO votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
 

NÃO SABE MUITO SOBRE A UE, O PE OU 
AS ELEIÇÕES EUROPEIAS 

 
 TOTAL 18-24 Dif. 

MT 4% 19% +15 
FI 10% 23% +13 

LU# 5% 14% +9 
EE 4% 12% +8 
NL 15% 22% +7 
CY 13% 19% +6 
PT 7% 12% +5 
DK 11% 14% +3 
IT 11% 14% +3 
SI 5% 7% +2 

HU 6% 7% +1 
IE 5% 6% +1 

AT 17% 17% = 
RO 4% 4% = 
DE 14% 13% -1 

UE27 10% 9% -1 
FR 16% 14% -2 
CZ 8% 6% -2 
UK 11% 9% -2 

BE# 6% 3% -3 
ES 8% 5% -3 
LV 6% 3% -3 
BG 5% 2% -3 
LT 6% 2% -4 
SK 8% 4% -4 
PL 6% 1% -5 
SE 20% 10% -10 

 
EL 2% - * 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. É indicado o total das respostas. 
# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
*Casos inexistentes, não sendo, portanto, possível 
calcular a diferença. 

 
⇒ Em resposta à pergunta sobre os principais motivos da sua abstenção, a 

percentagem dos entrevistados mais jovens que citam falta de conhecimento 
sobre a UE, o PE ou as eleições para o PE é superior à média nacional em 12 
Estados. A diferença é mais elevada em Malta (+15 pontos percentuais), na 
Finlândia (+13) e no Luxemburgo (+9). 

 
⇒ Pelo contrário, em 12 países, a percentagem desta resposta é inferior, na faixa 

etária 18-24 anos, à média do país, mas as diferenças são mais reduzidas no 
outro extremo da escala. As maiores diferenças encontram-se na Suécia (-10 
pontos percentuais), na Polónia (-5) e na Eslováquia e Lituânia (-4). 
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Q4b. Quais as razões principais que o/a levaram a NÃO votar nas recentes eleições para o 
Parlamento Europeu? Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
NÃO SE INTERESSA PELOS ASSUNTOS 

EUROPEUS 

 TOTAL 18-24 Dif. 

MT 10% 22% +12 
EL 6% 17% +11 
NL 6% 12% +6 
PT 5% 9% +4 
DK 8% 11% +3 
IE 11% 13% +2 

CY 7% 9% +2 
FI 10% 12% +2 

LV 8% 8% = 
HU 11% 11% = 

SI 7% 7% = 
SK 4% 4% = 
SE 5% 5% = 

UK 9% 9% = 
FR 11% 10% -1 
IT 6% 5% -1 
ES 13% 12% -1 

UE27 9% 7% -2 
PL 6% 4% -2 
BG 10% 8% -2 
RO 5% 3% -2 
EE 7% 4% -3 
LT 6% 2% -4 
DE 9% 4% -5 
CZ 7% 2% -5 
AT 17% 8% -9 

 
BE# 1% - * 
LU# 6% - * 

NB. Pergunta feita aos entrevistados que declararam ter 
votado nas eleições europeias. Três escolhas possíveis, 
no máximo. É indicado o total das respostas. 
# Estados-Membros onde o voto é obrigatório. 
*Casos inexistentes, não sendo, portanto, possível 
calcular a diferença. 
 

 
⇒ A percentagem de entrevistados mais jovens que não votaram nas eleições 

europeias de 2009 porque não se interessam pelos assuntos europeus é 
comparativamente superior em Malta (diferença de +12 pontos percentuais 
em relação à média nacional), na Grécia (+11) e nos Países Baixos (+6). 

 
⇒ A percentagem é inferior à média nacional em 11 Estados-Membros, 

sobretudo na Áustria (-9 pontos percentuais) e na República Checa e na 
Alemanha (ambos com -5). 
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V. OPINIÃO E ATITUDE FACE AO PARLAMENTO EUROPEU E À 
UNIÃO EUROPEIA 

A. O Parlamento Europeu 
 
Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela corresponde ou 
não à sua atitude ou à sua opinião. Médias relativas à UE e às faixas etárias. 

 
 

  UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 

Dispunha de todas as informações necessárias para decidir em 
quem votar nas recentes eleições europeias 53% 44% -9  49% 57% 55% 

O Parlamento Europeu tem em conta as preocupações dos 
cidadãos europeus 46% 48% +2  47% 46% 44% 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É indicado o total de respostas “sim, bastante”. 
 
 
 

Uma percentagem inferior, em 9 pontos percentuais, à média da UE dos 
entrevistados com idades compreendidas entre 18 e 24 anos concorda em que 
dispunha de todas as informações necessárias para decidir em quem votar nas 
eleições europeias de 2009 (44% contra 53%). 
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Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela corresponde ou 
não à sua atitude ou à sua opinião. Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
 

DISPUNHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA DECIDIR EM QUEM VOTAR NAS 

RECENTES ELEIÇÕES EUROPEIAS 

 
 TOTAL 18-24 Dif. 

CZ 49% 52% +3 
IT 60% 59% -1 

UK 42% 41% -1 
MT 90% 88% -2 
BE 69% 66% -3 
LV 66% 63% -3 
SK 63% 59% -4 
NL 53% 47% -6 
AT 62% 55% -7 
HU 59% 52% -7 
RO 49% 42% -7 
PT 44% 37% -7 
EL 68% 61% -7 
EE 71% 62% -9 

UE27 53% 44% -9 
LT 57% 47% -10 
BG 49% 39% -10 
DE 56% 45% -11 
LU 75% 62% -13 
PL 42% 29% -13 
ES 54% 40% -14 
SE 58% 43% -15 

DK 60% 42% -18 
FR 49% 31% -18 
CY 79% 61% -18 
FI 70% 47% -23 
IE 67% 41% -26 
SI 60% 31% -29 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É indicado o total de 
respostas “sim, bastante”. 

 
⇒ Apenas na República Checa existem mais entrevistados com idades 

compreendidas entre 18 e 24 anos do que a média nacional que afirmam que 
dispunham de todas as informações necessárias para poder votar nas eleições 
europeias de 2009 (+3 pontos percentuais). 

 
⇒ Nos restantes Estados-Membros, a percentagem dos inquiridos mais jovens é 

inferior em comparação com a média nacional. A diferença é particularmente 
acentuada na Eslovénia (-29 pontos percentuais), na Irlanda (-26) e na 
Finlândia (-23). 
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B. A União Europeia 
 
Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela corresponde ou 
não à sua atitude ou à sua opinião. Médias relativas à UE e às faixas etárias. 
 

  UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 
Confia nas Instituições europeias 50% 54% +4 49% 51% 50%

A adesão do (NOSSO PAÍS) à UE é positiva 69% 74% +5  69% 69% 66% 
Sente-se cidadão/cidadã da UE 64% 68% +4 65% 65% 61%
Sente apego a (NOSSO PAÍS) 91% 86% -5 88% 92% 94%

Sente apego à Europa 64% 66% +2 64% 65% 62%
Interessa-se muito pela política 39% 30% -9 36% 41% 43%

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É indicado o total de respostas “sim, bastante”. 
 
 
 
Comparando a faixa etária 18-24 anos com a média da UE relativa a todos os inquiridos: 
 

⇒ Os entrevistados mais jovens confiam com maior frequência nas Instituições 
europeias (+4 pontos percentuais). 

 
⇒ Classificam mais vezes a adesão do seu país à UE como positiva (+5 pontos 

percentuais). 
 
⇒ Sentem-se com maior frequência cidadãos da UE (+4), 
 
⇒ Contudo, afirmam menos vezes sentir apego ao seu país (-5). 
 
⇒ O seu apego à Europa é ligeiramente mais elevado (+2). 
 
⇒ Todavia, a maior diferença verifica-se no seu interesse pela política, que é 

inferior à média em 9 pontos percentuais. 
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a. Interesse pela política 
 
Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela corresponde ou 
não à sua atitude ou à sua opinião. Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 
INTERESSA-SE MUITO  

PELA POLÍTICA 

  TOTAL 18-24 Dif. 

PT 29% 30% +1 
SK 23% 23% = 

MT 36% 33% -3 
IT 33% 30% -3 
FI 47% 43% -4 

EE 39% 34% -5 
RO 20% 15% -5 
LV 66% 61% -5 
BE 40% 35% -5 
ES 30% 24% -6 

DK 52% 45% -7 
SE 40% 33% -7 

HU 25% 17% -8 
CZ 24% 15% -9 

UE27 39% 30% -9 
IE 37% 27% -10 

FR 37% 27% -10 
EL 47% 36% -11 
SI 24% 13% -11 

PL 28% 17% -11 
DE 62% 50% -12 
AT 55% 43% -12 
UK 38% 25% -13 
BG 22% 9% -13 
CY 49% 35% -14 
LT 36% 21% -15 
LU 48% 29% -19 
NL 53% 32% -21 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É 
indicado o total de respostas “sim, bastante”. 
 
 
 

⇒ Apenas em Portugal existe uma percentagem maior de entrevistados do que a 
média com idades compreendidas entre 18 e 24 anos que se declara muito 
interessado pela política, mas a diferença é só de um ponto percentual. 

 
⇒ Na maioria dos países, sucede o oposto. O interesse dos entrevistados mais 

jovens na política é comparativamente inferior nos Países Baixos (-21 pontos 
percentuais), no Luxemburgo (-19) e na Lituânia (-15). 
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b. Apego à Europa ou ao país de origem, sentir-se cidadão da UE 
 

Gráfico 7: Apego à Europa. Desagregação por Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 
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Examinando o apego à Europa apenas no grupo mais jovem, a percentagem de respostas 
“sim, bastante”, alterna entre 37% e 83%, sendo a média da UE 66%. 
 

⇒ Três primeiros países: Estónia (83%), Espanha (79%) e Hungria (78%). 
 
⇒ Três últimos países: Reino Unido (37%) e Irlanda e Chipre (ambos com 

50%). 
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Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se 
ela corresponde ou não à sua atitude ou à sua opinião. Desagregação por 
Estado-Membro na faixa etária 18-24 anos. 

 

SENTE APEGO À EUROPA 
 
 TOTAL 18-24 Dif. 

BG 56% 71% +15 
EE 71% 83% +12 
CZ 69% 76% +7 
PL 69% 76% +7 
IT 59% 66% +7 

AT 62% 69% +7 
RO 58% 64% +6 
SK 71% 75% +4 
FR 62% 65% +3 
LV 58% 61% +3 
LT 48% 51% +3 
UK 34% 37% +3 
DE 73% 75% +2 

UE27 64% 66% +2 
PT 68% 70% +2 
EL 53% 54% +1 
ES 79% 79% = 

MT 64% 64% = 
HU 81% 78% -3 
SE 76% 72% -4 
BE 74% 70% -4 
CY 56% 50% -6 
IE 57% 50% -7 

DK 80% 73% -7 
FI 64% 57% -7 
SI 75% 67% -8 

LU 84% 75% -9 
NL 70% 52% -18 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É 
indicado o total de respostas “sim, bastante”. 

 
 

⇒ Como foi referido, o apego à Europa é indicado com maior frequência pelos 
entrevistados mais jovens do que pela média. A diferença entre este grupo e a 
média nacional é mais elevada na Bulgária (+15), Estónia (+12) e República 
Checa, Polónia, Itália e Áustria (+7). 

 
⇒ Pelo contrário, em 10 Estados-Membros, o grupo mais jovem de 

entrevistados revela menor apego à Europa do que a sua média nacional. No 
extremo da lista de diferenças, encontramos os Países Baixos (-18).  

 
⇒ A diferença é também elevada no Luxemburgo e (-9) na Eslovénia (-8).
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Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela 
corresponde ou não à sua atitude ou à sua opinião. Desagregação por Estado-Membro na 
faixa etária 18-24 anos. 

 
  

SENTE APEGO AO SEU PAÍS 

  TOTAL 18-24 Dif. 

CZ 95% 98% +3 
BG 93% 96% +3 
EL 97% 97% = 
SK 90% 88% -2 
IT 86% 84% -2 

CY 98% 95% -3 
EE 93% 90% -3 
LV 93% 90% -3 
SE 97% 93% -4 

MT 98% 94% -4 
UK 86% 82% -4 
PL 95% 90% -5 
RO 82% 77% -5 

FI 99% 94% -5 
LU 93% 88% -5 

UE27 91% 86% -5 
DK 97% 91% -6 
ES 94% 88% -6 
DE 93% 87% -6 
IE 91% 85% -6 
PT 91% 85% -6 
HU 94% 87% -7 

SI 94% 87% -7 
BE 90% 83% -7 
AT 90% 83% -7 
NL 96% 88% -8 
FR 93% 81% -12 
LT 89% 76% -13 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É indicado o 
total de respostas “sim, bastante”. 

 
Em média, os entrevistados com idades compreendidas entre 18 e 24 anos sentem menor 
apego ao seu país do que todos os inquiridos em geral (a nível da UE, a diferença é de -5 
pontos). Não é esse o caso apenas em dois Estados-Membros: 
 

⇒ Na República Checa e na Bulgária, a percentagem de entrevistados com 
idades compreendidas entre 18 e 24 anos é superior em 3 pontos percentuais 
à respectiva média nacional. 

 
⇒ Esta percentagem é mais reduzida (em comparação com a média nacional) na 

Lituânia (-13 pontos percentuais), em França (-12) e nos Países Baixos (-8). 
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Gráfico 8: Comparação entre o apego à Europa e ao país de origem. Desagregação por Estado-
Membro na faixa etária 18-24 anos. 
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Em todos os Estados-Membros, o grupo mais jovem de entrevistados manifesta maior apego 
ao seu país do que à Europa. A diferença média é de 20 pontos percentuais, mas este número 
varia muito consoante o país. Comparando a percentagem dos inquiridos que afirma ter apego 
à Europa com a dos que revelam apego ao seu país, podemos verificar que: 
 

⇒ A diferença é mais elevada no Reino Unido (45 pontos percentuais: apenas 
37% declaram ter apego à Europa em comparação com 82% que têm apego 
ao Reino Unido) e Chipre (também 45 pontos percentuais, mas a 
percentagem de jovens entrevistados com apego à Europa é de 50% e com 
apego a Chipre é de 95%), bem como na Grécia (43 pontos percentuais). 

 
⇒ A diferença é mais reduzida em Estados-Membros com um apego muito 

maior à Europa: na Estónia (7 pontos percentuais: 83% dos entrevistados têm 
apego à Europa, em comparação com 90% que têm apego à Estónia) e na 
Espanha e Hungria (ambas com 9 pontos percentuais). 
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Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela 
corresponde ou não à sua atitude ou à sua opinião. Desagregação por Estado-Membro na 
faixa etária 18-24 anos. 

 

SENTE-SE CIDADÃO DA UE 
 
 TOTAL 18-24 Dif. 

EE 71% 85% +14 
CZ 60% 74% +14 
BG 47% 61% +14 
LT 63% 76% +13 
HU 63% 73% +10 
DE 71% 79% +8 
AT 56% 64% +8 
RO 54% 62% +8 
LV 51% 59% +8 
PT 70% 77% +7 
EL 63% 70% +7 
UK 37% 43% +6 
PL 70% 75% +5 
BE 76% 80% +4 

UE27 64% 68% +4 
FR 64% 68% +4 
SK 78% 82% +4 
DK 76% 78% +2 
MT 67% 69% +2 

IT 61% 62% +1 
FI 74% 73% -1 

CY 71% 70% -1 
LU 86% 81% -5 
SE 73% 68% -5 
ES 82% 76% -6 
SI 77% 71% -6 
IE 69% 58% -11 

NL 66% 50% -16 
NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É 
indicado o total de respostas “sim, bastante”. 

 
O sentimento de cidadania da UE está mais presente nos entrevistados mais jovens do que na 
média da amostra total (+4 pontos percentuais).  
 

⇒ Esta diferença é mais elevada na Estónia, República Checa e Bulgária (+14 
pontos percentuais nos três países). 

 
⇒ Apenas em 8 Estados-Membros os mais jovens declaram sentir-se cidadãos da 

UE menos vezes do que a média nacional. A diferença é maior nos Países 
Baixos (-16 pontos percentuais), na Irlanda (-11) e na Eslovénia e Espanha 
(ambos com -6 pontos percentuais). 
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c. Percepção sobre se o Parlamento Europeu tem em conta as preocupações dos 
cidadãos 
Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela 
corresponde ou não à sua atitude ou à sua opinião. Desagregação por Estado-Membro na 
faixa etária 18-24 anos. 
 

O PARLAMENTO EUROPEU TEM EM 
CONTA AS PREOCUPAÇÕES DOS 

CIDADÃOS EUROPEUS 

  TOTAL 18-24 Dif. 

CZ 42% 60% +18 
SK 57% 71% +14 
EE 61% 74% +13 
LT 48% 60% +12 
BG 35% 45% +10 
FR 31% 39% +8 
RO 39% 46% +7 
PT 48% 54% +6 
AT 40% 46% +6 
PL 55% 61% +6 
HU 51% 56% +5 
UK 40% 45% +5 
LV 37% 42% +5 
NL 65% 67% +2 

UE27 46% 48% +2 
IT 48% 48% = 

DE 43% 43% = 
CY 60% 59% -1 
FI 50% 49% -1 

MT 58% 55% -3 
LU 57% 54% -3 
BE 61% 58% -3 
DK 60% 56% -4 
ES 53% 46% -7 
EL 40% 33% -7 
SI 57% 48% -9 
IE 56% 44% -12 
SE 72% 53% -19 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É indicado o 
total de respostas “sim, bastante”. 

 
A percentagem de entrevistados com idades compreendidas entre 18 e 24 anos que 
consideram que o Parlamento Europeu tem em conta as preocupações dos cidadãos é superior 
em 2 pontos percentuais à média. 
 

⇒ É superior à média em 14 países, sobretudo a República Checa (+18 pontos 
percentuais) e a Eslováquia (+13) e Estónia (+13). 

 
⇒ Contudo, é inferior à média em 11 Estados, principalmente na Suécia (-19 

pontos percentuais), na Irlanda (-12) e na Eslovénia (-9). 
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VI. IMPORTÂNCIA DE CONHECER OS RESULTADOS DAS 
ELEIÇÕES 
 
Q7. No que respeita a cada uma das seguintes afirmações, diga-me, por favor, se ela 
corresponde ou não à sua atitude ou à sua opinião. Médias relativas à UE e às faixas etárias. 
 

 
  UE27 18-24 Dif.  25-39 40-54 55+ 

É muito importante para si saber quais os candidatos 
que foram eleitos deputados ao PE nas eleições para o 

Parlamento Europeu no (NOSSO PAÍS) 
49% 42% -7 

 
44% 49% 52% 

É muito importante para si saber qual o partido político 
que obteve o maior número de deputados ao PE nas 

eleições para o Parlamento Europeu no (NOSSO PAÍS) 
50% 43% -7 

 
46% 51% 54% 

NB. Pergunta feita a todos os entrevistados. É indicado o total de respostas “sim, bastante”. 
 
 
Para os entrevistados mais jovens, é muito menos importante saber quais os candidatos eleitos 
ou qual o partido que venceu as eleições europeias no seu país (-7 em ambos os casos). Como 
é possível verificar no quadro acima, esta importância aumenta de acordo com a idade. 
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