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Parlemeter

Cerca de um terço dos portugueses considera que UE contribui
para o crescimento económico

O aumento das oportunidades de trabalho (33%) e a contribuição para o crescimento
económico (28%) são as maiores vantagens de Portugal pertencer à União Europeia,
de acordo com uma sondagem realizada pelo Parlamento Europeu e publicada hoje.

O “Parlemeter” - barómetro realizado pelo Parlamento Europeu -, destaca ainda o facto de
mais de dois terços dos portugueses (68%) considerarem que o que aproxima os cidadãos
da UE é mais importante do que aquilo que os separa, um valor semelhante à média europeia
(71%)

Apesar de quase metade dos inquiridos portugueses considerar que ser membro da UE é
positivo (47%), mais de dois terços (66%) pensam que a sua voz não conta na tomada de
decisões a nível europeu. O sentimento é partilhado pelos restantes europeus, com mais de
metade dos inquiridos a afirmar que “as coisas estão a ir na direção errada” quer na UE, quer
no seu país.

Entre os elementos da identidade europeia, a democracia e a liberdade mantém-se os
valores fundamentais para metade dos entrevistados na UE (51% em Portugal), enquanto o
euro obtém 33% das respostas na UE e entre os portugueses.

Dois terços dos portugueses gostariam que o PE tivesse um papel mais importante do que
atualmente acontece, escolhendo como grande prioridade o combate à pobreza e à exclusão
social (80%)

O inquérito foi realizado pessoalmente junto de 27 768 cidadãos de toda a UE entre 24 de
setembro e 3 de outubro de 2016. Em Portugal foram realizadas 1080 entrevistas diretas.
Mais informação:

 O estudo completo pode ser encontrado aqui.

 Em anexo, os dados referentes a Portugal (em comparação com a UE)

 Mapas sobre as principais questões aqui.

Contacto:
Teresa COUTINHO
Assessora de Imprensa em Portugal

teresa.coutinho@ep.europa.eu
91 768 34 30


