
69% dos portugueses
não sabem o nome de

nenhum eurodeputado
Grande sondagem mostra que os portugueses

são eu ro-oti mistas. Mas quase metade não sabe

para que órgão estão a votar

Portugueses defendem mais in-

tegração política e maior peso
às decisões económicas de Bru-
xelas, revela o inquérito. Os jo-
vens são, globalmente, quem
mais confia no projeto europeu.
Em nove perguntas qualitativas

sobre a confiança dos portugue-
ses no projeto comum, só há
uma resposta com ceticismo.
É sobre a forma como a demo-
cracia funciona na União. Sair
da União Europeia só é opção
para 10%. PBai7



"Portugueses são
euroentusiastas

(e até querem mais)

Não queremos sair da UE como fizeram
os britânicos. Não queremos sair do curo, longe disso
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té defendemos mais

integração política e
maior peso às deci-
sões económicas de
Bruxelas. Os jovens
são, globalmente,
quem mais confia
no projeto europeu.
Em nove perguntas

qualitativas sobre a confiança dos por-
tugueses no projeto comum, só há uma
resposta com ceticismo. É sobre a forma
como a democracia funciona na União.

OSJOVENSSAOQUEM
MAIS GOSTA DA UE

"Até que ponto diria que Portugal bene-
ficia de ser membro da União Europeia
(UE)?" Para esta pergunta, os portu-
gueses têm uma resposta: beneficiou,
sem dúvida. Numa escala de O a 10 (em
que o zero significa nada e o 10 muito),
os portugueses colocam-se no positivo
6,9 — sendo que 70% dos inquiridos se

posicionam no lado positivo da escala e

só 11% no negativo. E os jovens são os

mais entusiastas (7,1, na mesma escala,
face a 6,8 dos acima de 65 anos).

10%
"TUGA-EXIT"? NÃO, OBRIGADO

A euroconfiança nacional não é uma
resposta instintiva, segundo a sonda-

gem realizada para o Expresso e SIC
pelo ISCTE/ICS. Questionados sobre
se Portugal deveria sair da UE, apenas
10% dos inquiridos se inclinam para
uma resposta positiva (de 6 a 10 na es-

cala da resposta), com a esmagadora
maioria a preferir ficar. O resultado
final põe as respostas num número
baixo: 1,7. Traduzindo: "em média" os

portugueses discordam "totalmente"
de uma saída, diz o relatório da son-

dagem. De novo: os que mais querem
ficar na UE são os mais jovens e mais
instruídos. E mais os simpatizantes do
PSD do que os do PS.

MOEDA ÚNICA PASSA
(MAIS À DIREITA)

E o curo? "Em que medida diria que
Portugal beneficia" de ter adotado a

moeda única? Mais dividida, a res-
posta dos portugueses continua a
ser positiva: 5,9 (na tal escala até
10). Parece pouco, mas o relatório
explica: "57% posicionam-se no lado
positivo e 24% no negativo". Uma
vez mais, com os jovens (6,3) e os
mais instruídos (7.0) a destacarem-se
como euroentusiastas. Curiosida-
de: aqui a divisão esquerda-direita
é mais acentuada, com os de direita
nos 6,4 e os mais à esquerda quase a
meio da escala (5,5)-

-70%
REFERENDO PARA SAIR
DO EURO? DAVA "NÃO"

Sem surpresa, se houvesse um refe-
rendo para avaliar uma saída do curo
— como chegou a ser defendido pelo
BE e PCP —

, os portugueses estariam
muito inclinados para o não: 70%
dos inquiridos posicionam-se contra
(entre 0 e 4) e o resultado final acaba
numa esclarecedora média de 2,5-
Neste ponto, os mais céticos são os
mais velhos e os que não alinham
com preferências partidárias.

QUEM MANDA
NA ECONOMIA?
A EUROPA

Demonstrando que há plena cons-
ciência da importância que, hoje, as

decisões europeias têm no dia a dia,
dois terços dos portugueses dizem,
nesta sondagem, concordar com a
ideia de que as decisões económi-
cas da UE têm "muito mais impac-
to na vida dos portugueses do que
as tomadas pelo Governo nacional.
A frase merece, de resto, apenas a
discordância de 9% dos inquiridos.
Olhando à lupa as respostas, os por-
tugueses que não completaram o en-
sino secundário são os mais crentes
na predominância das decisões na-
cionais. Mesmo assim, apenas 37%.

E QUEM DEVIA
MANDAR MAIS?
A EUROPA

Se dúvidas houvesse sobre a inten-
ção, observe a pergunta seguinte:
"As decisões económicas tomadas
pela UE deviam condicionar mais as

políticas nacionais?". Os inquiridos
não mostraram dúvidas: 30% con-
cordam, 17% concordam inteiramen-
te. A discordar são 28% (19 pontos
a menos, portanto) — sobretudo os
acima de 65 anos (só 40% apoiam



esse retorço de poderes europeus).
Dado curioso: os simpatizantes par-
tidários são menos apologistas dessa
ideia do que os alheios a simpatias
(só 35% dos próximos do PSD e 46%
dos socialistas, face a 51% dos que
não assumem 'partido').

47%
QUEREMOS MAIS
INTEGRAÇÃO POLÍTICA?
POIS SIM

Não é só na área económica que os

portugueses são maioritariamen-
te por um reforço dos poderes da
União. Também é assim sobre a in-

tegração política. De O (dissolução
da UE) a 10 (Estados Unidos da Eu-
ropa), os portugueses colocam-se
num 5,9- Dito de outra forma: são
maioritariamente a favor de mais

integração (45% com respostas aci-
ma de 6; só 22% abaixo de 4). Os
mais "federalistas", digamos assim,
são os simpatizantes do PSD (6,7
na escala, contra 5,9 entre os sim-
patizantes PS). O grau de instrução
também faz subir a simpatia pela
maior interação política da UE. O
fantasma do federalismo é, aliás,
uma das discussões mais antigas da
história europeia portuguesa. E hoje
nenhum partido se assume como
tal. Os que mais defendem maior
integração são PS e PSD.

UM PROBLEMA:
A DEMOCRACIA NA UE
NÃO SATISFAZ

Numa série de nove perguntas qua-
litativas sobre a relação dos portu-
gueses com a Europa unida, só há
uma em que falha a confiança no
estado atual do projeto comum. É
na que questiona "em que medida"
estamos satisfeitos "com a maneira
como funciona a democracia na UE".
A resposta é globalmente negativa:
51% mais insatisfeitos, contra 42% de

portugueses que mostram satisfação
— os restantes 8% dizem não saber
ou preferem não responder. Entre os
mais satisfeitos destacam-se os que
simpatizam com o PS (55%), muito
acima dos próximos dos sociais-de-
mocratas (38%).

ddinis@expresso.impresa.pt



69% dos portugueses não
conseguem identificar nem
um eurodeputado português

Mais de metade admitem
não conhecer, 14% arriscam um
nome e erram. Os portugueses
mal sabem, aliás, que
vão eleger eurodeputados

A frase foi ouvida logo no arranque da
campanha eleitoral. "Afinal qual é o do

retrato?", perguntava uma senhora, nas
ruas de Vila Franca de Xira, quando
João Ferreira lhe entregou o folheto
da candidatura da CDU ao Parlamento
Europeu. Frente a frente com o próprio
cabeça de lista, a senhora não o conhe-
cia nem reconhecia. Não é caso único
— na verdade, a regra é essa mesmo:
a grande maioria dos portugueses não

consegue, sequer, dizer o nome de um
— um só — eurodeputado português
atualmente em funções.

Segundo a sondagem Expresso/SIC,
feita pelo ISCTE/ICS, 69% dos portu-
gueses não conseguem indicar o nome
de um deputado europeu português,
"seja porque admitem que não sabem
ou recusam responder (55%), ou por-
que indicam um nome incorreto (14%)",
lê-se no relatório final do inquérito.

Havendo 31% de respostas corretas,
o nome mais vezes mencionado é o de
Paulo Rangel (de novo cabeça de lista
do PSD nestas europeias, enunciado por
13%), seguido da socialista Ana Gomes,

que ficou agora fora das listas (8%), o

número 1 do CDS Nuno Melo (4%) e a
cabeça de lista do BE, Marisa Matias,
identificada por 3% dos inquiridos.

Mas o grau de desconhecimento
dos portugueses sobre as eleições eu-
ropeias — analisado apenas em duas

perguntas do questionário —
, é ainda

maior se olharmos para as respostas
para uma pergunta que se diria sim-

ples: "Quem vamos eleger nas eleições
europeias?" Respostas? 34% dos inqui-
ridos assumem não saber, 5% afirma-

ram que se escolherá "os membros da
Comissão Europeia", 4% acreditam
que se escolhe "os membros do Con-
selho Europeu" e 1% afirmam, até que
se trata de designar "os membros do
Tribunal de Justiça da UE". Conclusão:

45% não sabem. E só 55% responde-
ram corretamente: "Os membros do
Parlamento Europeu".

Entre todos, são os jovens até aos 24
anos que menos acertaram (só 47%), os

portugueses com menor grau de instru-

ção (50%, face a 76% de respostas cor-
retas dos licenciados) e os sem simpatia
partidária assumida. Os que mais acer-
taram foram os simpatizantes do PSD:

68%, face a 52% do PS. Nota adicional:
Pedro Marques é o único dos cabeças
de lista que não é já eurodeputado. E
outra: o trabalho de campo foi realizado
antes de começar a campanha eleitoral.

D.D. com R.P.L. e M.L.C.



RENOVAÇÃO
DEVOTOS
COM A EUROPA

Marina Costa Lobo

A democracia portuguesá:|?|ÈâDíl;f^p/\ a (então) CEE ainda adolescente.
/—\ Éramos ignorantes e interesseiros.
/ \ Agora na maturidade, e depois de
uma separação temporária, decidimos re-
novar os votos. Com mais maturidade, mas
mantendo os vícios de sempre.

Os portugueses sempre foram grandes
entusiastas da Europa. Desde 1986, a classe

política, de Mário Soares a Cavaco Silva,
entendeu a CEE como um seguro de vida

para o regime democrático. Seja do ponto
de vista político, já que a UE era o clube das
democracias mais consolidadas do mundo.

Seja do ponto de vista económico, porque po-
tenciava aquilo que o regime podia fazer para
melhorar o nível de vida aos portugueses.

No entanto, por parte do eleitorado por-
tuguês, esta mensagem foi captada apenas
em parte. Até à crise da zona curo, a UE
era apoiada entre os cidadãos sobretudo

por razões de benefício económico. Talvez

por isso o entusiasmo pela Europa sempre
tenha coexistido com um desinteresse muito
grande. Basta dizer que em 2009 e 2014, só

votaram 37% e 34% dos eleitores nas eleições
europeias, respetivamente.

Perante este quadro generalizado de apoio
desinformado com base em interesses econó-

micos, acrise poderia ter levado ao divórcio. E
de facto, entre 2011 e 2013, a insatisfação com
a UE manifestou-se nos inquéritos. Sabemos

que o PCP e o BE defenderam mesmo a saída
do curo (e da UE?), e até o PS ensaiou um
euroceticismo, ainda que mais moderado.

Tal como nos casamentos
renovados, os portugueses

continuam pouco
informados e apáticos

Afinal, esta sondagem mostra que foi só uma
separação temporária. Apesar das condições
do bailout impostas pela troika, e das políticas
de austeridade seguidas entre 2011 e 2014, ve-

mos que uma maioria de 57% de portugueses
acha que Portugal beneficia de ter adotado o

curo como moeda, e 70% discordam da saída
de Portugal do curo. Mais: a consciência de

que as decisões económicas são tomadas em
Bruxelas não impede uma maioria relativa
(47%) de considerar que as decisões econó-
micas tomadas pela UE deviam condicionar
ainda mais as políticas económicas nacionais.
Talvez pela maturidade com que olhamos para
o nosso sistema político, reforçado pelo tercei-
ro empréstimo ao FMI em 40 anos.

Porque é que os portugueses renovaram
os votos com a Europa? Por um lado, o clima
económico e social ajuda a explicar esta
melhoria nas atitudes da opinião pública.
Por outro, é preciso ver as mudanças no
posicionamento dos partidos. Sabemos que
o que se pensa sobre a Europa é filtrado pelos
partidos nacionalmente. Por um lado, o PSD
vê na UE uma garantia de ortodoxia econó-
mica em Portugal. À esquerda, o entusiasmo
é mais curioso. Há pelo menos duas explica-
ções para esta aparente reconciliação do elei-
torado: uma é que a narrativa do Governo de

que é possível virar a página da austeridade
no quadro da zona curo vingou. A outra é que
apesar da narrativa, este Governo aplicou
a receita de Bruxelas e conseguiu alguns
resultados que reconciliaram uma boa parte
da esquerda com a Europa.

No seu conjunto, economia e política cons-

piraram recentemente para a renovação de
votos com a Europa. Tal como nos casamen-
tos renovados, no entanto, não eliminámos
os vícios do passado: os portugueses continu-
am pouco informados e apáticos. Aliás, como
as perguntas que fizemos neste inquérito
sobre conhecimento concreto destas eleições
europeias demonstram.


