
Pedro Magalhães.
"A principal preocupação
dos portugueses sempre
foi o desemprego"

Sempre foi assim,
mesmo em épocas

de prosperidade
económica,

garante
o coordenador

do Portal de
Opinião Pública

ROSA RAMOS (Texto)
rosa. ramos@ionline.pt
EDUARDO MARTINS (Fotografia)
eduardo. martins@ionline.pt

Demorou quase dois anos a ficar pron-
to. O Portal de Opinião Pública (POP), da

Fundação Francisco Manuel dos Santos
e do Instituto de Ciências Sociais (ICS)
da Universidade de Lisboa, é uma espé-
cie de Pordata que mede e compara as

atitudes, os valores e as crenças dos dife-
rentes países da União Europeia. O soció-

logo Pedro Magalhães, coordenador do

projecto, explica por que razão é impor-
tante desmistificar as opiniões dos euro-

peus e recorda que nenhuma política
pública pode ser bem-sucedida se não
contar com o que os cidadãos pensam
sobre ela. Comparados os valores da Euro-

pa sobre temas como a família, a reli-
gião, o trabalho ou os grupos sociais, o

que salta à vista é uma enorme diversi-
dade. "Mais do que traços de união",
admite o sociólogo.

Já existia o Pordata. Para quê um Por-
tal de Opinião Pública com mais esta-
tísticas?

No princípio da Fundação Francisco
Manuel dos Santos pensou-se em con-
duzir um estudo que medisse vários

aspectos da opinião pública em Portu-
gal, no domínio das atitudes e dos valo-
res. A ideia era boa, mas a verdade é que
já existiam muitos estudos nesse âmbi-
to e que até permitiam comparar os vários

países europeus. Por isso, e antes de se

pensar em fazer mais um estudo, seria

importante saber o que já existia E cons-
truir uma plataforma, à imagem do Por-
data - que tem dados sobre condições
de vida, demografia e outros indicado-
res objectivos -, com informação subjec-
tiva sobre as opiniões dos portugueses
em relação a vários temas.
Baseada em estudos já existentes?
A informação já existia, mas estava mui-
to dispersa e reservada ao mundo aca-
démico. Os dados eram por vezes apre-
sentados com uma grande complexida-
de técnica, dirigidos a especialistas.
Também por isso, pensámos numa pla-
taforma mais acessível que permitisse
traçar um retraio das mudanças na socie-
dade portuguesa ao longo do tempo e
em comparação com outras sociedades
europeias. Não só tendo por base os tais
dados objectivos do Pordata, mas cen-
trando-nos nas atitudes, nos valores e
nas opiniões.
Porque é importante saber o que pen-
sam os portugueses e os europeus?
Por várias razões. No debate público,
muitas pessoas utilizam as suas próprias
representações daquilo que os portugue-
ses querem, pensam e acham. E é natu-
ral que assim seja. Aquilo que nós julga-
mos que são os valores e as atitudes de
um determinado grupo por vezes são
coisas muito moldadas pela nossa expe-
riência pessoal. Inferimos daquilo que
temos à volta, daquilo que conhecemos,
para dizermos que certamente também
é isso que os portugueses pensam. As

pessoas acabam por impor à sociedade

portuguesa aquilo que são as suas pró-

prias ideias e as das pessoas que as
rodeiam.
E ideias que podem estar já ultrapas-
sadas.

Também. Muitas vezes ouvimos os agen-
tes políticos dizer que os portugueses
querem isto ou desejam aquilo. É impor-
tante que, havendo informação com

algum grau de rigor sobre valores e opi-
niões, possamos sair da nossa experiên-
cia pessoal e daquilo que os agentes polí-
ticos nos querem convencer que são a
cultura, a atitude e os valores objectivos
dos portugueses. Por isso, o POP pode
ajudar na desmitificação de algo mais
próximo da realidade do que muitas vezes
se ouve no discurso público, dos media
e da política. Mas também é importan-
te saber o que as pessoas pensam por
outras razões. Quando se tomam deci-
sões políticas e se aprovam políticas públi-
cas, muitas vezes pensa-se só em ques-
tões de eficiência: quais vão ser os resul-
tados, as consequências.
Especialmente agora.
Sim. E muitas vezes ignora-se que nenhu-
ma política pública pode ser bem-suce-
dida se não contar com aquilo que as

pessoas pensam sobre ela. Muitos dos
casos históricos de ineficiência e de ine-
ficácia de decisões políticas e de políti-
cas públicas na área da família, da cul-
tura ou do trabalho tiveram a ver com
resistências que surgiram dos próprios
cidadãos - que discordaram delas ou por-
que elas colidiram com a sua represen-
tação de como as coisas deveriam ser.
Também nesse sentido os dados do POP
podem ser úteis. Quando olhamos para
os relatórios da troika, há sempre uma
análise muito detalhada de quais vão ser
as consequências e uma série de indica-
dores objectivos e um pequeno parágra-
fo em que se fala de consenso social, de

reacções do público - mas sem dados,



sem informação. Não precisamos de viver
assim. Nem quem toma decisões no gover-
no português nem quem toma decisões
noutros governos e instituições. Há mui-
ta informação sobre esse consenso social
- ou a falta dele - e sobre possíveis con-
sequências de políticas públicas. De um

ponto de vista quase
instrumental, é bom
conhecermos o que os

portugueses e outros
europeus pensam acer-
ca de assuntos que
podem ser afectados

por políticas públicas.
Além disso, é importan-
te para a democracia.
Basta pensar que uma
das características dos

regimes autoritários é

não permitirem que se

façam estudos deste
género.
Ainda assim, os

números são sempre
perigosos. Qualquer inquérito assenta
em amostragens e neste caso o grau de
incerteza ainda é maior, porque se tra-
ta de indicadores sobre coisas abstrac-
tas, como opiniões e sentimentos.
É verdade. Embora por vezes julguemos
que não há certeza nenhuma em coisas

que até a têm. Quando olhamos para os
dados do desemprego ou da produção
industrial - e a maioria vem de indica-
dores oficiais -, muitas vezes esquece-
mos que são baseados em inquéritos e
amostras que também têm um grau de
incerteza. É evidente que aqui a certeza
é menor porque há um elemento adicio-
nal de incerteza. Não estamos só a lidar
com uma amostra da população e a infe-
rir da parte para o todo, mas o tipo de
fenómeno que estamos a medir é menos
objectivo. Quando se quer medir opi-
niões ou atitudes, só a maneira como se

faz a pergunta pode influenciar a respos-
ta. Mas é evidente que se a mesma per-
gunta for feita ao longo do tempo e em
diferentes contextos podem comparar-
se as respostas e a segurança é muito
maior. Seja como for, é diferente pergun-
tar a alguém se está desempregado ou
se está satisfeito com o seu trabalho. Uma
resposta é objectiva e inequívoca e a outra
é subjectiva e do domínio das atitudes e
das representações.
O POP permite comparar as crenças e

atitudes dos países da UE ao longo do
tempo. A conclusão mais imediata é

que há uma grande diversidade de opi-
niões. Afinal o que une a Europa?
Não é muito fácil descobrir. E o POP não
é o instrumento ideal para perceber o

que une a Europa, mas sim o que a dife-
rencia. Por isso, não é muito fácil res-
ponder à sua pergunta. O que ressalta
do POP é uma grande diversidade. Ain-
da assim, sabemos, através de outros ins-

trumentos, que apesar de tudo existem

alguns traços de união. Talvez o mais
evidente tenha a ver com a concepção
fundamental do que é a democracia e de
como deve funcionar. Nos EUA, por exem-
plo, a ordem política é considerada com-
pletamente separada da ordem social.
Uma coisa é a democracia, os direitos e
as liberdades. E a democracia não tem
de implicar com a justiça social. O Esta-
do não tem de reduzir desigualdades. Já
na Europa, e apesar de algumas varia-
ções, a concepção da ordem social é inse-

parável da ordem política. Para as pes-
soas, a boa sociedade tem liberdade, direi-
tos políticos, mas também tem justiça
social, redução das desigualdades. O que
se começa a perceber quando olhamos
para dentro da Europa é que temos mais
diversidade do que traços de união que
se possam sublinhar.
Parecem existir três blocos diferentes
de opiniões e valores: a Europa do
Norte e do Centro, os países do Sul e os
do Leste.
Em alguns indicadores, mas não em todos.

Nos países do Norte e do Centro da Euro-

pa - e talvez até nesses tenhamos de subli-
nhar uma semelhança importante entre
todos os países da Escandinávia -, há de
facto semelhanças em atitudes e valores
sobre, por exemplo, discriminação ou
tolerância. Há atitudes mais libertárias
e uma maior aceitação da diferença. No
domínio das atitudes políticas há maio-
res níveis de confiança nas instituições
e maior satisfação com o funcionamen-
to da democracia. Também são os nór-
dicos que se mostram mais satisfeitos

com a Europa e a União Europeia. Mais

que no Sul da Europa, que era o mundo
dos europeístas, dos euroentusiastas, e

onde tudo se revolucionou nos últimos

quatro anos.

O que sugere que por vezes os traços
de união estão sujeitos a choques.
Sim. E o choque que nós sofremos, no

Sul, foi de ordem económica e política.
Isto tudo para dizer que reconheço essas

diferenças em relação ao Norte da Euro-

pa, mas julgo que é mais difícil fazer uma
distinção entre os países do Sul e os do

Leste.
Há alguns indicadores em que as opi-
niões de uns e outros se misturam.
E também se percebe que o próprio Sul

não é completamente homogéneo. Por-

tugal talvez seja dos países do Sul que,
em muitos domínios, é mais parecido
com as sociedades do Leste europeu. O

que é curioso, porque são percursos his-

tóricos completamente diferentes. Nuns
domínios há traços de união entre o Les-

te e o Sul, mas noutros reconhece-se uma

especificidade dos países do Sul. Julgo
que é mais fácil encontrar uma clivagem
entre o Norte e o Sul da Europa do que
entre outras regiões.
O que pode explicar as semelhanças de

Portugal com os países do Leste?
Parte da realidade pode ser explicada
pelo desenvolvimento económico. Feliz-
mente para eles e infelizmente para nós,

no espaço de poucos anos fomos ultra-
passados por países como a Eslovénia, a

Eslováquia ou a República Checa. Depois
há coisas mais evanescentes e para as

quais há muito pensamento e discussão.

Como por exemplo?
Uma das perguntas no POP tem a ver
com o grau de confiança nas pessoas:
acha que todo o cuidado é pouco quan-
do se lida com as pessoas ou acha que
se pode confiar na maioria das pessoas?

E os portugueses confiam pouco.
Uma das características deste indicador
é que varia pouco ao longo do tempo nas

várias sociedades. O que significa que a

confiança interpessoal, a predisposição
das pessoas para cooperar sem sentir
risco de ser enganadas, é uma caracte-
rística estável nas sociedades, um atri-
buto que muda muito lentamente. Por-

tugal tem de facto um dos mais baixos

níveis de confiança interpessoal da Euro-

pa. O que pode ter implicações e conse-

quências importantes.
Que consequências?

Veja o exemplo do sistema judicial: tem
havido um declínio na confiança e na

avaliação que os portugueses fazem dele.

Numa sociedade em que as pessoas não

confiam umas nas outras, pedem regu-
lação ao Estado, contratos extremamen-
te detalhados que possam prevenir abu-



sos, mecanismos o mais garantistas pos-
sível e que haja uma entidade, em

particular os tribunais, que esteja pre-
sente. Para fazer sentir às pessoas que
estão protegidas e fazer cumprir os con-

tratos. Uma das características das socie-

dades em que há baixa confiança é terem

um altíssimo nível de regulação, grande
burocratização, alto garantismo. E o sis-

tema judicial funciona mal porque é mui-
to procurado para resolver conflitos. Por

outro lado, quando o sistema judicial
funciona mal, as pessoas sentem que se

tiverem um problema não estará lá nin-

guém para o resolver.

Aumenta ainda mais a desconfiança.
Sim, entra-se num ciclo vicioso e refor-

ça-se o que já existia: a sensação de des-

confiança interpessoal e ainda por cima
a sensação de que o Estado não está lá

para proteger os interesses de todos. Há
muita investigação que mostra que um
dos factores que mais afectam o desen-

volvimento económico e até o bom fun-
cionamento das instituições políticas é

esta síndrome de desconfiança.
Esta falta de confiança dos portugue-
ses pode ter raízes no Estado Novo,

que durou muitos anos?

Parecem existir raízes históricas ainda
mais profundas e distantes. Há um estu-
do muito citado sobre a Itália que mos-
tra como o Norte e o Sul são completa-
mente diferentes. No Sul há muito mais

desconfiança que no Norte, o que tem
reflexo em muitas coisas. Os organismos

regionais do Sul funcionam pior, a par-
ticipação política é mais baixa, a corrup-
ção é maior. Este contraste entre o Nor-
te e Sul foi das coisas que chamaram
mais a atenção nos estudos sobre a impor-
tância da confiança interpessoal ou, se

quiser, do capital social. Há muita dis-

cussão em torno do assunto, mas pare-
ce haver uma razão relativamente óbvia.

No Norte havia cidades-estado e no Sul

ocupação normanda e governos feudais.

Não vai muito longe daquilo que disse

na sua pergunta, mas vai bastante mais

para trás. Numa parte da Europa, a socie-

dade e a política estavam organizadas
de forma mais horizontal, mais comuni-

tária. Havia instituições, e não estamos

a falar de democracias no sentido moder-

no, em que os governos locais tinham
maior participação por parte das pes-
soas. E noutra parte existiam sociedades

completamente hierarquizadas, em que
aqueles que estavam na base da pirâmi-
de não possuíam quaisquer direitos. Nes-

tas sociedades gera-se esta síndrome de

desconfiança. As pessoas confiam ape-
nas no seu círculo mais próximo.
Apesar da desconfiança interpessoal,
o POP mostra que a maioria dos portu-
gueses dizem ter alguém com quem
conversar sobre assuntos íntimos.
Exactamente. As sociedades do Sul são

altamente conviviais.

Portugal é até o país da Europa em que
mais se convive.
O problema é que nós confiamos, parti-
lhamos, sentimo-nos próximos dos nos-

sos, mas não somos capazes da ideia de

confiança generalizada. A nossa confian-

ça e a nossa moralidade, o que está cer-
to e errado, aplica-se aos nossos, não à

generalidade. Este problema é muito
grande em qualquer sociedade. E segun-
do todos os estudos tem uma continui-
dade histórica muito grande e raízes his-

tóricas e culturais muito profundas. A
falta de confiança é o factor que mais

explica muitas das diferenças da quali-
dade da democracia, de desigualdade
social, de qualidade das políticas públi-
cas, de desenvolvimento e de crescimen-

to.

Afinal porque convivemos tanto no Sul?

Portugal é um país onde há pouca mobi-
lidade geográfica. A maioria das pessoas
ainda nasce, cresce e morre nos mesmos
sítios. Nos EUA, um terço da população
muda de cidade de dez em dez anos. Esta

permanência portuguesa tem vantagens
e desvantagens. Uma das vantagens é

estar-se perto da família e de uma rede
social que permite levar uma vida menos

isolada, mais convivial.
Por outro lado, as estatísticas mos-
tram que os países do Norte são mais

optimistas e felizes que os dos Sul. Há
uma relação entre as economias e a

satisfação dos indivíduos?
Sim. Embora seja um tema muito discu-
tido na bibliografia especializada sobre

a felicidade. Diz-se muito que o dinhei-
ro não dá felicidade, mas as estatísticas
não mostram isso.

O POP também mostra que os portu-
gueses dão muita importância ao tra-
balho.
Sim, e dedicam mais horas ao trabalho

que a média europeia.
Isso pode ter a ver com a precariedade

dos trabalhos.
Também pode ter a ver. Mas temos mais
horas de trabalho que a média europeia
e temos outra coisa: qualquer pessoa que
viva em Lisboa sabe que a maioria do

seu tempo de lazer é gasto em transpor-
tes. Há muito mais tempo organizado à

volta do trabalho, deixando pouca dis-

ponibilidade para o lazer, ao contrário
do que sucede em muitas sociedades do

Norte da Europa - onde está tudo mui-
to mais organizado para o descanso e

onde se apoia mais a família.
O desemprego tem consequências
mais nefastas em sociedades como a
portuguesa, que atribui grande impor-
tância ao trabalho?
Sem dúvida. Em Portugal há uma par-
cela muito grande da população cuja úni-

ca fonte de rendimento é o trabalho. Não
é capital, acções ou património imobi-
liário. Isto significa que em Portugal - e

sempre foi assim, mesmo em alturas de

prosperidade -, o emprego ou a falta dele

sempre foram a principal preocupação
das pessoas. Porque o trabalho é impor-
tante e também porque temos um mer-
cado de trabalho muito rígido e que dife-
rencia aqueles que têm empregos mais
ou menos seguros dos que não têm direi-
tos e vivem em total precariedade. Por
outro lado, quem perde o emprego sabe

que a possibilidade de encontrar outro
é baixíssima. Quando o desemprego ocor-
re e o trabalho é a única fonte de rendi-
mento, o efeito é dramático. E quando a

situação se prolonga gera frustração e

uma queda tremenda na auto-estima.
Nas sociedades modernas capitalistas,
por assim dizer, em que o rendimento
vem para muita gente do trabalho, o

desemprego é o tema mais central. E o

que tem maior peso do ponto de vista
eleitoral e de castigo para os governos.
Apesar das diferenças entre os países
da Europa, parece haver um consenso
generalizado em relação à importân-
cia dada à família.
Sim, a família é importante para os euro-
peus. Embora o seja de forma diferente
nas diferentes sociedades.
A família tende a perder peso nos paí-
ses com melhores economias.
O que pode estar por detrás disso é a

diminuição da natalidade em muitos des-

ses países. Mais até no Sul da Europa,
nos países católicos. É nos países católi-
cos, à excepção da Irlanda, que a natali-



dade está a diminuir mais. A situação
económica também é importante, a difi-
culdade em conciliar trabalho e família.
Portugal deixou de ser conservador
em relação à estrutura das famílias.
Em 1993, 93% dos portugueses defen-
diam que uma criança só poderia ser
feliz num lar com pai e mãe e em 2008
só 59% das pessoas pensavam assim.
Apesar de tudo, somos hoje um país mais
desenvolvido do que há uns anos e o de-
senvolvimento económico e a moderni-
zação trazem mudanças culturais. Uma
das mudanças é o esbatimento dos valo-
res mais tradicionalistas. As pessoas pas-
sam a valorizar mais os valores indivi-
duais, a liberdade de escolha, de opção.
E esta ideia de que há um modelo de
família e de que esse modelo é o correc-
to vai-se esbatendo em todos os países à
medida em que se tornam mais desen-
volvidos. Depois existe também um efei-

to de demonstração. À medida que come-

çam a aparecer novos tipos de família,
as pessoas começam a perceber que não
há tragédia alguma e que as crianças
continuam a fazer o seu percurso.
Não obstante essa maior abertura,
continuamos a apresentar valores ele-
vados de religiosidade.
Uma coisa não é incompatível com a
outra. Nas sociedades modernas, a rela-
ção com a religião torna-se mais priva-
da. As pessoas têm mais recursos cog-
nitivos e materiais e tornam-se mais
livres e disponíveis para aceitar a liber-
dade. Isso muda a sua relação com tudo
o que são instituições de natureza hie-
rárquica. Hoje para as pessoas é com-
pletamente compatível ser religioso e
acreditar em Deus e ter uma relação pri-
vada com a Igreja e os seus ditames. Ou

seja, eu vou à igreja, acredito em Deus,
mas isso não obriga a que adira a um
dogma ou a uma doutrina sobre como
me devo comportar socialmente. Há
também a questão da secularização. Há
menos pessoas nas igrejas, apesar de
esse corte não ser tão dramático como
se pensa. O que há é uma mudança na
relação com a religião.

"Os portugueses não são capazes da
ideia de confiança generalizada, o

que é um problema"
"Diz-se muito que o dinheiro não dá
felicidade, mas as estatísticas não
mostram isso"

'Portugal talvez seja dos países do Sul
o mais parecido, em muitos domínios,
com as sociedades do Leste"

"No espaço de

poucos anos fomos
ultrapassados por países

como a Eslovénia ou
a Rslováauia"

"A desconfiança afecta o
desenvolvimento

económico e o bom
funcionamento das

instituições políticas"

Durante quase dois anos, dois

investigadores do ICS trabalharam
a tempo inteiro na construção do

POR O mais difícil, conta Pedro

Magalhães, foi perceber como se

poderia criar um site que servisse
simultaneamente utilizadores espe-

cializados e não especializados. E

escolher os temas a abordar

"É no Sul da Europa,
especialmente nos países
católicos, à excepção da

Irlanda, que a natalidade
mais está a diminuir"

"O desemprego é o tema
que tem maior peso do

ponto de vista eleitoral e
de castigo para os

governos"






