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1. Na sua opinião, os portugueses sabem muito ou
pouco sobre a Europa? (assinale com x)
1

2

3

4

5

nada

pouco

normal

bastante

muito

2. E você, considera-se informado sobre a UE?
(assinale com x)
1

2

3

4

5

nada

pouco

normal

bastante

muito

INQUÉRITO
SOBRE A EUROPA
FAVOR PREENCHER E DEVOLVER

7. Tipo de informação
Na sua opinião que tipo de informação é que os
portugueses deveriam ter sobrea Europa?
(classifique cada área de 5 a 1: 5 - muito; 4 - bastante;
3 - normal; 2 - pouco; 1 - quase nada)
História da UE
Quem manda na Europa
Poderes das diversas Instituições
O que é ser cidadão europeu
Quem paga a UE (orçamento)

3. Nível de conhecimento por idade
Na sua opinião, quem sabe mais sobre a Europa?
(assinale com x)
I

M

J

idosos

média
idade

jovens

Política externa e de vizinhança
Como posso trabalhar noutro País da UE
Como e onde faço ERASMUS
O que é o Processo de Bolonha
Políticas de Ambiente
Política Agrícola Comum

4. Acha que os jovens portugueses se sentem
europeus? (assinale com x)

Política Comum de Pescas
Fundos Comunitários

1

2

3

4

5

nada

pouco

normal

bastante

muito

Justiça e Segurança Interna
Energia
Política Orçamental

5. Os portugueses acham que a UE está no caminho
certo? (assinale com x)

Mercado Único
Europa 2020

1

2

3

4

5

nada

pouco

normal

bastante

muito

8. Na sua opinião, o que corre mal na Europa?

6. Na sua opinião, a UE estará melhor daqui a10 anos?
(assinale com x)
1

2

3

4

5

muito
pior

um
pouco
pior

na
mesma

um
pouco
melhor

muito
melhor

Áreas indicadas por si:

9. Considera que Portugal devia fazer um Referendo sobre a Europa?
(que incida, por exemplo, sobre a próxima revisão dos Tratados)?

sim

não

não sei

10. Que Europa quer?
(assinale por ordem de preferência as 5 áreas/causas que considera deverem ser consideradas prioritárias e
prosseguidas pela UE entre as áreas sugeridas por nós e as indicadas por si)
(assinale apenas 5 opções: dê 5 pontos à sua 1ª opção, 4 pontos à 2ª, 3 pontos à 3ª, 2 pontos à 4ª e 1 ponto
à 5ª opção)
Adoptar uma constituição europeia
Adoptar uma língua comum: o esperanto
Adoptar uma língua comum: o inglês
Alargar a UE a novos países
Apoiar as PME’s
Aprofundar o Processo de Bolonha
Assegurar maior coordenação económica
Aumentar a ajuda aos países em desenvolvimento
Aumentar a segurança nas fronteiras
Aumentar o orçamento comunitário
Aumentar os programas de intercâmbio e mobilidade
Combater a pobreza e a exclusão social
Combater as discriminações de género, sexo, raça, credo ou
orientação sexual
Constituir um exército comum
Criar os Eurobonds
Criar um governo federal
Definir uma estratégia marítima europeia
Estimular a mobilidade europeia
Expulsar da UE os países que não cumprem a “Regra de Ouro”
Flexibilizar as regras de pertença ao Euro
Flexibilizar os mercados de trabalho
Garantir que os doentes possam escolher o país onde
querem ser tratados
Harmonizar as políticas educativas
Harmonizar os impostos/política fiscal
Investir em investigação e desenvolvimento
Reforçar a cidadania europeia
Reforçar o programa Erasmus
Tornar mais exigentes as normas de protecção do ambiente

Áreas indicadas por si:

