
Dados estatísticos

A - Por favor, seleciona o país ou região correspondente à tua
nacionalidade.

141 respostas

B - Por favor, seleciona a tua faixa etária.

141 respostas

UE (União Europeia)

Inquérito sobre a União Europeia -
Futuro e Atualidade
141 respostas

Portugal
Resto da União Europeia
Resto da Europa, fora da União
Europeia
Resto do Mundo

99,3%

< 13
13 - 19
20 - 29
30 - 50
> 50

19,1%

37,6%

36,2%



1. Relativamente a valores, funcionamento e ações classifica a UE de
acordo com o teu grau de satisfação.

2. Como consideras o impacto da UE no teu país no que toca a influência e
relevância?

141 respostas

Valores Funcionamento Ações
0

20

40

60 111 222 333 444 555 N/AN/AN/A

A UE é a maior promotora do
bem no meu pais.
A UE é importante e benéfica
para o meu pais
A UE faz mais bem do que mal
para o meu pais.
A UE faz mais mal do que be…
A UE não é importante, nem…
A UE é a maior promotora do…
N/A

17,7%

69,5%



3. De que forma é que pensas que a UE influência o resto do mundo?

141 respostas

4. Acreditas que a UE é uma força do bem para a Europa?

141 respostas

Politica Europeia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

20

40

60

0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%) 0 (0%)0 (0%)0 (0%) 1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

16 (11,3%)16 (11,3%)16 (11,3%)

24 (17%)24 (17%)24 (17%)

32 (22,7%)32 (22,7%)32 (22,7%)

41 (29,1%)41 (29,1%)41 (29,1%)

15 (10,6%)15 (10,6%)15 (10,6%)
11 (7,8%)11 (7,8%)11 (7,8%)

Sim
Não
N/A

7,8%

87,2%



5. Como te encontras em termos de satisfação relativamente ao atual
estado do Parlamento Europeu (enquanto instituição)?

141 respostas

6. Votaste nas últimas eleições Europeias?

141 respostas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

10

20

30

40

2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%) 2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%) 3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)

9 (6,4%)9 (6,4%)9 (6,4%)

27 (19,1%)27 (19,1%)27 (19,1%)

32 (22,7%)32 (22,7%)32 (22,7%)
30 (21,3%)30 (21,3%)30 (21,3%)

25 (17,7%)25 (17,7%)25 (17,7%)

9 (6,4%)9 (6,4%)9 (6,4%)

2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%)

Sim
Não
Não pude votar devido aos
critérios (idade, etc)
N/A

19,1%

12,1%

67,4%



7. Classifica a Comissão Europeia (enquanto instituição) de acordo com o
teu grau de satisfação.

141 respostas

8. Como classificas a atual Comissão Europeia e as suas decisões?

141 respostas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

10

20

30

40

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%) 4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%)

8 (5,7%)8 (5,7%)8 (5,7%)

22 (15,6%)22 (15,6%)22 (15,6%)
24 (17%)24 (17%)24 (17%)

35 (24,8%)35 (24,8%)35 (24,8%)
31 (22%)31 (22%)31 (22%)

9 (6,4%)9 (6,4%)9 (6,4%)

3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

10

20

30

40

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%) 3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)

8 (5,7%)8 (5,7%)8 (5,7%)

25 (17,7%)25 (17,7%)25 (17,7%)
23 (16,3%)23 (16,3%)23 (16,3%)

38 (27%)38 (27%)38 (27%)

24 (17%)24 (17%)24 (17%)

13 (9,2%)13 (9,2%)13 (9,2%)

2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%)



9. Acreditas que a UE é democrática?

141 respostas

10. Acreditas que a UE é transparente?

141 respostas

11. Acreditas que a UE é eficaz?

141 respostas

UE & EU

Sim
Parcialmente acredito que sim
Parcialmente acredito que não
Não
N/A

53,2%

41,8%

Sim, a UE é bastante
transparente
Sim, o suficiente, mas podia ser
melhor
Não, não é suficientemente
transparente
Não, a UE não é transparente
N/A

12,1%

26,2%

56%

Sim, a UE é bastante eficaz
Sim, o suficiente, mas podia ser
melhor
Não, não é suficientemente
eficaz
Não, a UE não é eficaz
N/A11,3%

17,7%

68,8%



12. Gostas de ser europeu?

141 respostas

13. Acreditas que a Europa de agora está melhor do que a Europa de há 20
anos atrás, graças à UE?

141 respostas

14. Vês-te primeiro como uma cidadã europeia/um cidadão europeu ou
vês-te primeiro como uma cidadã/um cidadão do teu país?

141 respostas

Sim
Não
N/A

96,5%

Sim
Não
N/A9,9%

84,4%

Vejo-me primeiro como uma
cidadã europeia/um cidadão
europeu.
Vejo-me primeiro como uma
cidadã/um cidadão do meu
país.
N/A

19,1%

80,1%



15. Achas-te uma pessoa informada acerca da UE e dos desafios que
enfrenta?

141 respostas

16. Se tivesses que escolher 3 das seguintes áreas para as quais o foco da
EU devia ir durante a próxima década, quais seriam?

141 respostas

O futuro da UE

Sim, bastante informada
Sim, razoavelmente informada
Não, insuficientemente
informada
Não, não me sinto uma pessoa
informada
N/A

22,7%

19,1%

55,3%

0 20 40 60

Agricultura
Ajuda humanitária e pr…

Alfândegas
Ambiente
Comércio

Concorrência
Cultura

Desenvolvimento e co…
Direitos humanos e de…
Educação, formação, j…
Emprego e Assuntos S…

Empresas e indústria
Energia

Fiscalidade
Investigação e Inovação

Justiça e direitos funda…
Mercado único

Política externa e de s…
Política regional

Saúde
Segurança dos alimentos

Transportes

14 (9,9%)14 (9,9%)14 (9,9%)
30 (21,3%)30 (21,3%)30 (21,3%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
60 (42,6%60 (42,6%60 (42,6%

7 (5%)7 (5%)7 (5%)
2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%)

10 (7,1%)10 (7,1%)10 (7,1%)
35 (24,8%)35 (24,8%)35 (24,8%)

47 (33,3%)47 (33,3%)47 (33,3%)
47 (33,3%)47 (33,3%)47 (33,3%)

35 (24,8%)35 (24,8%)35 (24,8%)
2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%)

12 (8,5%)12 (8,5%)12 (8,5%)
9 (6,4%)9 (6,4%)9 (6,4%)

14 (9,9%)14 (9,9%)14 (9,9%)
23 (16,3%)23 (16,3%)23 (16,3%)

4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%)
8 (5,7%)8 (5,7%)8 (5,7%)

2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%)
46 (32,6%)46 (32,6%)46 (32,6%)

3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)
4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%)



17. Acreditas que a integração europeia é um processo inevitável?

141 respostas

18. Acreditas que a integração europeia é um processo benéfico?

141 respostas

19. O que pensas da criação de um exército europeu?

141 respostas

Sim
Não
N/A

9,2%

22%

68,8%

Sim
Não
N/A

8,5%

85,8%

Necessário e benéfico, eu
suportaria a criação de um
exército europeu.
Não acho necessário ou não
acho benéfico, mas eu suport…
Não acho necessário ou não
acho benéfico, e eu não supo…
Não acho nem necessário nem
benéfico, e eu não suportaria…
N/A

7,8%

21,3%
13,5%

30,5%

27%



20. O que pensas da remoção do poder de veto dos estados-membros?

141 respostas

21. Preferes manter, reformar ou extinguir a UE?

141 respostas

22. O que pensas da criação de uma Federação Europeia?

141 respostas

A UE na atualidade

Necessário e benéfico, eu
suportaria a remoção do poder
de veto dos estados membros.
Não acho necessário ou não
acho benéfico, mas eu suport…
Não acho necessário ou não
acho benéfico, e eu não supo…
Não acho nem necessário nem
benéfico, e eu não suportaria…
N/A

16,3%

13,5%

19,1%

22,7%
28,4%

Prefiro reformar a UE para
melhor representar os
interesses dos povos da
Europa.
Prefiro manter a UE como está,
ou com pequenas mudanças.
Prefiro extinguir a UE, ela é
uma instituição opressora dos
povos da Europa.
N/A

24,8%

73,8%

É fundamental para o futuro dos
povos europeus e da Europa…
Não acho necessário ou não
acho benéfico, mas suporto a…
Gosto da Europa tal como está,
mas suportaria a eventual cri…
Gosto da Europa tal como est…
Não acho necessário ou não…
Acredito que uma Europa Fe…
N/A

18,4%

9,2%

18,4%

14,2% 29,1%



23. De que forma é que classificas o desempenho da UE na pandemia?

141 respostas

24. O que pensas do Brexit?

141 respostas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

10

20

30

40

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

6 (4,3%)6 (4,3%)6 (4,3%) 6 (4,3%)6 (4,3%)6 (4,3%)
10 (7,1%)10 (7,1%)10 (7,1%)

23 (16,3%)23 (16,3%)23 (16,3%)22 (15,6%)22 (15,6%)22 (15,6%)
19 (13,5%)19 (13,5%)19 (13,5%)

32 (22,7%)32 (22,7%)32 (22,7%)

15 (10,6%)15 (10,6%)15 (10,6%)

7 (5%)7 (5%)7 (5%)

Um evento horrível, não quero
isso nem para o meu pais nem
para outros países da Europa.
Em geral foi um processo
negativo, e as suas consequê…
Em geral foi um processo
positivo, e as suas consequê…
Um evento magnifico, espero
que o meu pais e outros da E…
N/A

19,9%

10,6%
62,4%



25. De todos os problemas que a Europa enfrenta qual o que consideras
pior ou mais grave?

141 respostas

Obrigado pela sua participação

Quanto recomendarias este questionário a outras pessoas? Por favor
recomenda :-)

140 respostas

0 10 20 30 40

Imigração e refugiados
Questões de defesa e…

A desinformação
A emergência climática

O autoritarismo e o po…
As questões demográfi…
A perda de valores cult…
A concentração da riqu…
Os falhanços do merca…
A estagnação económi…
A intervenção do Estad…
A concentração de pod…

A falta de alternativas…
A burocracia

A perda de liberdades
O desrespeito pelo Est…

A desintegração europeia
A corrupção

As ameaças internacio…
A privacidade

O desenvolvimento tec…
O terrorismo

N/A

38 (27%)38 (27%)38 (27%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

10 (7,1%)10 (7,1%)10 (7,1%)
10 (7,1%)10 (7,1%)10 (7,1%)

17 (12,1%)17 (12,1%)17 (12,1%)
5 (3,5%)5 (3,5%)5 (3,5%)

4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%)
3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
10 (7,1%)10 (7,1%)10 (7,1%)

3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)
3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)

0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

4 (2,8%)4 (2,8%)4 (2,8%)
1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)

2 (1,4%)2 (1,4%)2 (1,4%)
14 (9,9%)14 (9,9%)14 (9,9%)

1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)
0 (0%)0 (0%)0 (0%)

12 (8,5%)12 (8,5%)12 (8,5%)
3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

20

40

60

3 (2,1%)3 (2,1%)3 (2,1%) 1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%) 1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%) 1 (0,7%)1 (0,7%)1 (0,7%)
6 (4,3%)6 (4,3%)6 (4,3%) 5 (3,6%)5 (3,6%)5 (3,6%)

11 (7,9%)11 (7,9%)11 (7,9%)

23 (16,4%)23 (16,4%)23 (16,4%)

32 (22,9%)32 (22,9%)32 (22,9%)

57 (40,7%)57 (40,7%)57 (40,7%)
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