
Uma perspetiva da Europa  1 

 
 
A nossa perspetiva da Europa 
 

Opiniões, ideias e recomendações 
 
Tópicos 
• Valores e direitos, Estado de direito, segurança 
• Uma economia mais forte, justiça social e emprego 
• democracia europeia 
• Transformação digital 
• Educação, cultura, juventude e desporto 
 
3 de dezembro de 2021 
 
O presente documento é uma tradução do relatório intitulado "A nossa perspetiva da Europa; opiniões, 
ideias e recomendações" publicado em neerlandês em 3 de dezembro de 2021 em www.kijkopeuropa.nl. 
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A nossa perspetiva de… 

Relatório de síntese: todas as recomendações alinhadas 
Com o Diálogo com os Cidadãos "Uma perspetiva da Europa" recolhemos pontos de vista e ideias dos 
cidadãos neerlandeses sobre o futuro da Europa, o que resultou na apresentação à União Europeia das 
seguintes recomendações relativas aos cinco primeiros tópicos. 

Valores e direitos, Estado de direito, segurança 
É importante que a UE defenda o Estado de direito. Em simultâneo, os neerlandeses consideram que 
devem ser tomadas em consideração as diferentes tradições e culturas na Europa. A cooperação na UE 
pode ter muitas vantagens e assumir formas diferentes, mas deve trazer valor acrescentado a todas as 
partes interessadas. O mesmo se aplica à partilha de informações em matéria de segurança. A partilha de 
tudo entre todos leva rapidamente a que a cooperação se torne ineficaz. 
 
1. Velar por que todas as pessoas se sintam livres e seguras 
2. Alargar a UE apenas se tal representar valor acrescentado 
3. Cooperar principalmente na luta contra a criminalidade internacional e o terrorismo 

Uma economia mais forte, justiça social e emprego 
Os neerlandeses consideram que há muitas oportunidades para reforçar a economia europeia. Mas os 
países nem sempre podem ser comparados uns com os outros. Em particular, o regime fiscal tem que ser 
mais justo e claro. E a Europa deve concentrar-se mais nos seus pontos fortes, como a qualidade e a 
diversidade. Os países da UE podem trabalhar em conjunto para assegurar a igualdade de oportunidades 
no mercado de trabalho europeu. 
 
1. Ter em conta as semelhanças e as diferenças 
2. Tirar maior partido dos pontos fortes da Europa 
3. Desenvolver um regime fiscal justo e claro 
4. Garantir que ninguém fica para trás 

democracia europeia 
Os neerlandeses não precisam de saber tudo sobre a UE, mas querem mais transparência e compreensão. 
O ponto de vista de outros países da UE pode, por exemplo, proporcionar uma perspetiva mais ampla. 
Além disso, os neerlandeses consideram que o diálogo da UE com os cidadãos deve ser mais frequente e, 
de preferência, permanente. A este respeito, não só é importante ter em conta os diferentes interesses, 
mas também que se tomem decisões mais depressa do que acontece atualmente. 
 
1. Dar uma perspetiva mais ampla da Europa 
2. Encontrar formas novas e permanentes de ouvir os cidadãos 
3. Assegurar a transparência e a clareza das decisões 
4. Garantir que os problemas sejam resolvidos com mais rapidez 

Transformação digital 
A sociedade está cada vez mais dependente da Internet e as grandes empresas tecnológicas são cada vez 
mais poderosas, o que suscita a preocupação dos neerlandeses. Por isso, recomenda-se que a UE 
estabeleça regras e normas europeias relativas à privacidade. É importante que estas regras e normas 
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sejam compreensíveis e exequíveis por todos. Os neerlandeses preferem que o apoio e os 
esclarecimentos sejam dados pelas autoridades nacionais, na sua própria língua. 
 
1. Garantir uma Internet rápida, segura e estável em toda a parte 
2. Estabelecer regras e normas claras para as empresas da Internet 
3. Combinar as regras de privacidade com uma aplicação na prática e uma explicação 

Educação, cultura, juventude e desporto 
Os jovens que estudam no estrangeiro deveriam poder aprender mais sobre o país anfitrião do que 
atualmente. E os países com níveis de conhecimento mais baixos não devem perder todos os seus 
talentos para o estrangeiro. Os neerlandeses consideram que os assuntos relacionados com a cultura e as 
situações de abuso no desporto são mais da competência dos Estados-Membros. E que uma língua 
nacional própria é muito valiosa. Em geral, todas as pessoas na Europa devem acima de tudo sentir-se 
livres e poder ser elas próprias. 
 
1. Incentivar os estudos no estrangeiro de forma sensata 
2. Deixar a cultura e o desporto na esfera de competências dos Estados-Membros 
3. Assegurar que os europeus se possam conhecer melhor e respeitar mutuamente 
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Introdução 

O Diálogo com os Cidadãos "Perspetiva da Europa", que decorreu entre 1 de setembro e 
meados de novembro, permitiu a todos os neerlandeses partilhar as suas ideias sobre o futuro da Europa. 
Os Países Baixos apresentam à União Europeia (UE) as recomendações que dele decorreram, juntamente 
com as opiniões e ideias recolhidas. No presente relatório debruçamo-nos sobre os cinco primeiros 
tópicos e os restantes quatro serão abordados no próximo relatório no início de 2022. 

O que foi o Diálogo "Perspetiva da Europa" 
A União Europeia quer saber o que os seus cidadãos pensam sobre a Europa. Por esse motivo, a UE 
organizou a Conferência sobre o Futuro da Europa. As opiniões e ideias dos cidadãos de toda 
a União Europeia deverão vir a ser incorporados nos planos para o futuro da Europa. No âmbito 
da Conferência, os Países Baixos organizaram o Diálogo com os Cidadãos "Perspetiva da Europa". 
 
O diálogo "Perspetiva da Europa" teve início em 1 de setembro com a recolha em linha de opiniões e 
ideias por meio do estudo de um painel representativo. A fim de aprofundar as primeiras informações 
recolhidas com o estudo do painel e a fim de elaborar recomendações concretas, foram organizados 
diálogos temáticos em linha, abertos a todos os que desejassem participar. Seguidamente, percorremos o 
país para dialogar com os jovens e com outros grupos (de difícil acesso). 

Alunos do ensino básico, alunos do ensino profissional, estudantes universitários, agricultores e 
migrantes em contacto com o ministro. 

Em outubro e novembro realizaram-se oito diálogos temáticos em linha com uma média de 30 
participantes por reunião. Organizámos também um diálogo temático em linha e sete diálogos temáticos 
presenciais com diferentes grupos de cidadãos neerlandeses, o que nos deu a oportunidade de dialogar 
com a comunidade turca em Schiedam e de sermos recebidos pelos voluntários da Fundação Piëzo em 
Zoetermeer. Nesta última ocasião, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Ben Knapen, também esteve 
presente, depois de concluído o diálogo. O ministro conversou com os participantes a respeito do diálogo 
e as opiniões expressas sobre o futuro da Europa. Por último, organizámos seis reuniões com diferentes 
grupos de jovens. Fomos acolhidos, por exemplo, numa escola secundária em Helmond, numa escola 
secundária de formação profissional em Doetinchem e na Universidade de Leiden. 
 
"É sempre com prazer que dou a minha opinião crítica junto da máquina do café. Por 
isso, achei que tinha de participar nesta iniciativa." 
Participante num diálogo temático 

O presente relatório 
Com base nas opiniões e ideias que recolhemos nos últimos meses, foram elaboradas recomendações 
dirigidas à União Europeia por parte dos cidadãos neerlandeses. Dos diálogos entre os cidadãos 
neerlandeses nasceram debates interessantes e foram apresentadas ideias inovadoras. Em consequência 
do estudo do painel e da investigação aberta foram também emitidas sugestões. Algumas destas ideias 
foram incluídas no presente relatório, cujo conteúdo representa a voz dos Países Baixos: a nossa 
perspetiva da Europa. 
 
Tal como existem diferenças entre os países e os cidadãos da Europa, também os cidadãos 
dos Países Baixos, naturalmente, nem sempre estão de acordo. As diferenças são valiosas: são uma 
característica importante da democracia. As recomendações decorrem das opiniões e ideias mais 
frequentemente apresentadas pelos participantes na Perspetiva da Europa. Além disso, descrevemos as 
preocupações, os pensamentos e os sentimentos que, embora menos comuns, nos chamaram a atenção 
durante os diálogos e no estudo em linha. 
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"Foi bom poder conversar em pequenos grupos com pessoas de opiniões a diferentes 
– a favor e contra. É muito diferente da forma como os debates nas redes sociais 
se desenrolam." 
Participante num diálogo temático 
 
Antes da Conferência sobre o Futuro da Europa foram identificados nove temas. Estes temas estão 
também no centro do Diálogo com os Cidadãos dos Países Baixos "Perspetiva da Europa". Em outubro, 
publicamos um relatório intercalar com as primeiras informações e as perguntas de seguimento com base 
no estudo do painel. Neste segundo relatório descrevemos as opiniões, ideias e recomendações relativas 
aos cinco primeiros temas para a reunião plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa de dezembro. 
O próximo relatório, com os quatro temas restantes, será publicado em meados de janeiro. 

Relatório atual – dezembro de 2021 

• Valores e direitos, Estado de direito, segurança 
• Uma economia mais forte, justiça social e emprego 
• democracia europeia 
• Transformação digital 
• Educação, cultura, juventude e desporto 
 
Próximo relatório – janeiro de 2022 
• alterações climáticas e ambiente 
• Migração 
• saúde 
• A UE no mundo 

Próximas etapas 
As ideias, opiniões e recomendações de todos os residentes da UE serão coligidas na Conferência sobre 
o Futuro da Europa. Durante as reuniões serão debatidos tanto os resultados de todos os diálogos 
nacionais com os cidadãos como também os resultados de outras iniciativas lançadas no âmbito 
da Conferência. Por exemplo, existem painéis de cidadãos europeus e todos os cidadãos europeus 
(incluindo os neerlandeses) podem aceder a uma plataforma digital europeia. 
 
"É positivo que a UE tome esta iniciativa. Espero também que os resultados sejam 
realmente tidos em conta." 
Participante num diálogo temático 
 
A Conferência terminará na primavera de 2022. Nessa altura, os Países Baixos apresentarão um relatório 
final do Diálogo com os Cidadãos, composto de um resumo do presente relatório e do próximo relatório 
(com os restantes temas). A Conferência produzirá recomendações à Presidência da Conferência, 
nomeadamente os presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho de Ministros e 
da Comissão Europeia, que se comprometeram em explorar formas de dar seguimento às 
recomendações. Para o Governo neerlandês, as recomendações são um contributo importante para a 
definição das políticas dos Países Baixos no domínio da UE. 
 
O processo até à primavera de 2022 resume-se do seguinte modo: 
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Cronologia 

 Perspetiva da Europa 

1 de setembro 12 de outubro 22/23 de outubro 15 de novembro 17/18 de dezembro 21/22 de janeiro 22/24 de abril   

Recolha de ideais em linha      

 Diálogos temáticos       

  Resultados 
intercalares 
(relatório 
intercalar) 

 Relatório intercalar 
sobre a economia e 
a democracia 

Relatório 
intercalar sobre 
as alterações 
climáticas e a UE 
no mundo 

Relatório final 
"A nossa 
perspetiva da 
Europa" 

  

  ↓  ↓ ↓ ↓   

  Reunião da 
conferência 

 Reunião da 
conferência 

Reunião da 
conferência 

Conferência 
final 

→ Recomendações 
aos presidentes 
• Parlamento 

Europeu 
• Comissão 

Europeia 
• Conselho de 

Ministros 

    ↑ ↑ ↑   

 Mais opiniões e ideias sobre o futuro da Europa: 

Diálogos com os cidadãos  Painéis de cidadãos europeus Plataforma digital europeia (também 
para cidadãos neerlandeses) 

Instruções de leitura 
O presente relatório centra-se em cinco temas e para cada um dos temas apresentamos o seguinte: 
• Recomendações com base em todos os elementos do diálogo com os cidadãos 
• Impressão das opiniões, ideias e debates decorrentes dos diálogos temáticos (em linha e presenciais) e 

sugestões recolhidas no estudo em linha, por escrito e por imagens. 
 
No final do presente relatório encontra-se uma justificação do estudo. 
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Valores e direitos, Estado de direito, segurança 

A UE acompanha o Estado de direito em todos os países da UE e procura reduzir as desigualdades na UE. 
A UE procurar proteger todos os europeus do terrorismo e da criminalidade. Para o efeito, a UE introduz 
medidas e regras e os países da UE colaboram estreitamente. Qual é a perspetiva dos Países Baixos sobre 
esta situação? 
 

Recomendações — A nossa perspetiva sobre a segurança e o Estado de direito 
68 % dos neerlandeses consideram que a segurança e o Estado de direito são um tema importante e que 
a UE deve intervir nesses domínios. 

1 Garantir que todas as pessoas se sentem livres e seguras 

78 % dos neerlandeses consideram que é importante a UE defender o Estado de direito e as nossas 
liberdades e direitos fundamentais. Também consideramos que a proteção dos direitos dos consumidores 
é importante: uma vasta maioria considera que é positivo o facto de os fabricantes na UE serem 
obrigados a colocar as mesmas informações nos rótulos em todos os países. Muitos neerlandeses 
consideram que a UE deve ter em consideração as diferenças na Europa em termos de tradições e 
culturas (de governação), pois, caso contrário, é difícil cooperar eficazmente. Em especial, consideramos 
importante que todas as pessoas na Europa se sintam livres e seguras, o que também inclui ter habitação, 
educação e cuidados, e saber que os produtos nas lojas europeias são sempre seguros. 

2 Alargar a UE apenas se tal trouxer valor acrescentado 

44 % dos neerlandeses consideram que a UE não aceitar a adesão de mais países, mas 25 % são a favor do 
alargamento. Constatamos que já existem desentendimentos que chegue entre os atuais Estados-
-Membros e muitos neerlandeses consideram essa é a primeira questão a resolver. Se aderirem novos 
países, estes também devem estar em condições de cumprir as nossas condições. Agora e no futuro. Na 
opinião de muitos neerlandeses, o alargamento também deve proporcionar um valor acrescentado aos 
atuais Estados-Membros. Acima de tudo, consideramos que existem outras oportunidades para os países 
colaborarem no domínio da segurança e da estabilidade. Por vezes, a influência a Rússia nos países da 
fronteira oriental da UE suscita a nossa preocupação. É importante que a UE tenha esse facto em atenção. 
 
"O alargamento não deve centrar-se nos custos e benefícios, mas numa visão 
de estabilidade." 

3 Cooperar principalmente na luta contra a criminalidade internacional e o terrorismo 

68 % dos neerlandeses consideram que os serviços de segurança dos países da UE devem partilhar 
informações entre si. Contudo, consideramos importante que os países possam também continuar a 
decidir quais as informações que pretendem ou não fornecer. A partilha de tudo entre todos leva 
rapidamente a que a cooperação se torne ineficaz. Atualmente a UE é tão grande que temos de continuar 
a analisar de forma crítica quais são os, eventuais, destinatários de informações sensíveis. Queremos 
poder continuar a confiar na proteção da nossa privacidade. Em especial, pensamos que é lógico 
colaborar no combate à criminalidade grave e internacional, como a cibercriminalidade, o tráfico de droga 
e o terrorismo. 
 
"Não é por ter passado uma vez um vermelho nos Países Baixos que essa informação 
tem de ser partilhada com Espanha." 
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Debates e ideias em linha e no terreno 
"Quando se sanciona um país que não cumpre as regras, as pessoas mais pobres desse país são as 
primeiras a sofrer. É por isso que dialogar é melhor que sancionar." 

"Em primeiro lugar, é necessário garantir a estabilidade do clube atual. Depois pensa-se no alargamento." 

"Também temos de olhar de forma crítica para o nosso próprio Estado de direito. Também aí existem 
problemas." 

IDEIA: "Definir regras rigorosas em matéria de integridade para todos os político na Europa a fim de evitar 
que possam ser influenciados com demasiada facilidade." 

IDEIA: "Reforçar a cooperação entre a polícia e a justiça nos países da UE." 

Alunos da escola secundária de formação profissional em Doetinchem: "Quem quiser aderir à UE, 
tem de respeitar as regras" 

Na escola Graafschap College em Doetinchem, cerca de 20 alunos do ensino profissional na área da Saúde 
disseram quais são as maiores vantagens que encontram na UE: o mercado livre, a moeda comum – o 
euro – e a facilidade de residir e trabalhar em outros países da UE. "Os países da UE podem apoiar-se 
mutuamente. Juntos somos mais fortes", disse um dos alunos presentes. Também se debateu a 
importância das regras. Se os países não as respeitarem, muitas vezes é difícil sancionar um país. Na 
opinião dos alunos, deveria ser mais fácil fazê-lo. Um deles referiu também o efeito dissuasor. "Quando se 
impõem sanções severas, os outros países veem o que pode acontecer a quem não cumpre as regras." 

Indossurinameses em Utrecht: "Por vezes, falta confiança no Estado de direito" 

A fundação Asha é uma organização de voluntários indossurinameses em Utrecht. Os participantes no 
diálogo temático debateram a importância dos direitos dos cidadãos, nomeadamente o direito à 
habitação e o direito de não ser discriminado. Na opinião dos presentes devem existir regras que 
protejam estes direitos de todos os cidadãos europeus. Atualmente, não se sabe ao certo o que é 
regulamentado pelos Países Baixos e o que é regulamentado pela Europa, o que faz com que, por vezes, 
seja difícil ter confiança no governo. Isto também se deve ao facto de o governo se enganar. "Pode dizer-
-se que o governo tem de me proteger, mas por vezes o governo cria confusões, como no caso dos 
subsídios para as crianças", afirmou um dos participantes. "A UE tem de assegurar que as regras são 
efetivamente respeitadas", declarou outro. 
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Uma economia mais forte, justiça social e emprego 

As pequenas e médias empresas são a espinha dorsal da economia europeia. Por conseguinte, a UE 
pretende que os seus Estados-Membros colaborem na elaboração dos planos de recuperação para saírem 
economicamente mais sólidos da crise do coronavírus. O objetivo da UE a longo prazo é tornar a 
economia europeia mais sólida, ecológica e digital. Qual é a perspetiva dos Países Baixos sobre 
esta situação? 
 

Recomendações — A nossa perspetiva sobre a economia e o emprego 
61 % dos neerlandeses consideram que a economia e o emprego são temas importantes e que a UE deve 
intervir nesses domínios. 

1 Ter em conta as semelhanças e as diferenças 

71% dos neerlandeses consideram que a UE deve garantir uma maior cooperação entre as empresas para 
fortalecer a economia europeia. No entanto, apenas uma pequena parte deste grupo de neerlandeses 
considera que a UE deve atribuir mais fundos às empresas. Julgamos, de facto, que a cooperação pode ser 
mais eficaz. Notamos que diversas empresas estão a investir na mesma nova tecnologia, por vezes 
recorrendo a fundos públicos. Se tivermos uma visão europeia da economia podemos empregar esses 
fundos de forma mais eficiente, continuando a ter em consideração as diferenças entre os países. 
 
"O setor agrícola dos Países Baixos é tão moderno que não não é correto compará-lo 
com a agricultura de outros países." 

2 Tirar maior partido dos pontos fortes da Europa 

Os neerlandeses consideram que existem muitas oportunidades para reforçar a economia europeia, mas 
que é necessário fazer escolhas. É por esse motivo que pensamos que a UE se deve concentrar sobretudo 
nos seus pontos fortes. Por exemplo, consideramos que a Europa é boa em domínios como a 
digitalização, a sustentabilidade e as infraestruturas. E, o que talvez seja ainda mais importante, 
representamos qualidade e diversidade. É precisamente por sermos um continente de diversidade, com 
opiniões e ideias diferentes, que temos de explorar muito mais do que uma vantagem económica. Dessa 
forma, a Europa pode distinguir-se, por exemplo, da economia chinesa. 

3 Desenvolver um regime fiscal justo e claro 

82 % dos neerlandeses consideram que os países da UE devem assegurar conjuntamente que todas as 
empresas da UE pagam impostos justos, incluindo a empresas de muito grande dimensão. Por vezes, 
algumas empresas mudam-se para outros países só para pagarem menos impostos. A UE deve tomar 
medidas contra esta situação, instituindo, por exemplo, uma taxa mínima para todos os países. Por outro 
lado, consideramos que a fiscalidade é da competência dos países, que têm os seus próprios objetivos e 
circunstâncias. Consideramos que, na generalidade, a fiscalidade é uma questão complexa e, 
precisamente por esta razão, gostaríamos que o regime fiscal fosse melhor, mais justo e claro para todos 
na Europa. 
 
"Em toda a parte os pepinos têm de ser direitos, mas as regras fiscais diferem. Não é 
uma coisa de loucos?" 

4 Garantir que ninguém fica para trás 
71 % dos neerlandeses consideram que a UE tem de ajudar a fomentar o emprego. Consideramos que 
deve ser dada especial atenção a certos grupos, como os jovens e as pessoas afastadas do mercado de 
trabalho, o que pode ser feito por meio de regras ou subsídios para as empresas, mas também da 



Uma perspetiva da Europa  10 

prestação de mais apoio aos empregadores e aos trabalhadores. Neste contexto, estamos a pensar, por 
exemplo, na prestação de informações ou em questões muito práticas. Por vezes, o apoio pode ser 
organizado de forma mais eficiente pela UE e, por vezes, é uma tarefa mais adequada aos próprios 
Estados-Membros. Os países da UE devem trabalhar em conjunto para assegurar a igualdade de 
oportunidades no mercado de trabalho europeu. 

Debates e ideias em linha e no terreno 
"Acelerar a automatização na Europa, para que os produtos que agora nos chegam da China voltem a ser 
fabricados aqui." 

"Levar a sério a revolução das bitcoins e de outras criptomoedas. Os participantes nestes mercados são 
tratados como evasores fiscais, embora este tipo de tecnologias de cadeia de blocos seja o futuro." 

"Os acionistas não são os únicos intervenientes na economia europeia. Sem os trabalhadores, nada pode 
ser feito." 

"A Europa precisa de fazer mais pelas pessoas com deficiência. Atualmente, estas pessoas têm demasiada 
dificuldade em encontrar um emprego adequado." 

"Muitas das regras europeias são complexas e mudam regularmente, o que dificulta a inovação 
das empresas." 

"No caso de obras de construção na minha empresa, o meu empreiteiro local poderia ter começado muito 
tempo antes, mas tive de lançar primeiro um concurso europeu. Foi uma pena." 

Participantes no diálogo em linha: "Reflexão conjunta sobre as grandes empresas" 

O aumento do poder das grandes empresas foi alvo de debate num dos diálogos temáticos em linha. 
Alguns participantes gostariam que a UE interviesse com maior firmeza neste domínio, porque há 
empresas que obtêm lucros avultados sobre os quais pagam poucos impostos, graças a "esquemas" 
inteligentes. Outros participantes chamaram a atenção para o panorama geral: estas empresas geram 
muitos postos de trabalho e beneficiam a economia nacional. "Estas empresas não devem ser 
afugentadas", afirmou um dos participantes. Um outro disse ser importante que os países da UE 
refletissem sobre esta questão em conjunto. "As grandes empresas podem pôr os países uns contra os 
outros. É por isso que nós, enquanto UE, temos de formar uma frente mais unida." 

Agricultores que respeitam e integram a natureza: "Fixar objetivos e não limites" 

A BoerenNatuur é uma associação de cooperativas agrícolas. Um grupo de membros debateu, entre 
outras questões, os regulamentos europeus aplicáveis aos agricultores. Por um lado, consideram que a UE 
tem muitas vantagens, como a facilidade em exportar para outros países. Por outro lado, consideram que 
as orientações poderiam muitas vezes ser ainda mais explícitas. "Mas há cada vez mais um entendimento 
comum a esse respeito", afirmou um dos membros. Acima de tudo, há ainda margem para melhorias nos 
procedimentos, que em muitos casos ainda são muito burocráticos e morosos.  Segundo um dos 
membros, os regulamentos não deveriam ser demasiados pormenorizados. "Fixem objetivos claros, 
como, por exemplo, água potável. Nós depois decidiremos por nós próprios a largura que o fosso 
deve ter." 
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Democracia europeia 

A UE incentiva os europeus a votar e a envolverem-se na tomada de decisões e nas políticas europeias 
fora dos períodos eleitorais. A UE também lança iniciativas de reforço da democracia, tal como o plano de 
ação que visa a realização de eleições livres e justas e a garantia da liberdade de imprensa. Qual é a 
perspetiva dos Países Baixos sobre esta situação? 
 

Recomendações – A nossa perspetiva da democracia europeia 
60 % dos neerlandeses consideram que a democracia europeia é um tópico importante e que a UE deve 
intervir nesse domínio. 

1 Dar uma perspetiva mais ampla da Europa 

Os neerlandeses registam que quando se fala da Europa nos meios de comunicação social, geralmente 
trata-se de uma crise. Pouco se ouve sobre as decisões quotidianas. Como residentes, não temos de saber 
tudo, mas, para poder formar uma boa opinião, seria positivo ter uma melhor imagem de conjunto. Por 
exemplo, seria interessante saber o que pensam outros países da UE. Os meios de comunicação social e a 
educação podem desempenhar um papel importante nesta matéria. Contudo, os meios de comunicação 
social devem continuar a poder fazer as suas próprias escolhas, uma vez que, na opinião dos 
neerlandeses, a liberdade de imprensa é muito importante na nossa democracia. 
 
"Só se ouve falar da UE quando há uma crise. Desta forma, o sentimento sobre 
a Europa continua a ser negativo." 

2 Encontrar formas novas e permanentes de ouvir os cidadãos 

51 % dos neerlandeses consideram que a UE não está suficientemente consciente do que acontece na 
sociedade. Para que isso melhore, o diálogo da UE com os cidadãos deve ser mais frequente e, de 
preferência, permanente. Por este motivo, muitos neerlandeses consideram que a Conferência sobre 
o Futuro da Europa é uma boa iniciativa. Os referendos também podem ser um instrumento valiosos, mas 
os neerlandeses veem-nos de forma diferente. Para alguns temas pode ser necessário dispor de 
conhecimentos especializados. Em qualquer caso, o diálogo com os cidadãos nunca deve ser uma 
"formalidade". Também julgamos que é importante sermos levados a sério. 

3 Assegurar a transparência e a clareza das decisões 

Os neerlandeses consideram que, por vezes, a Europa é bastante complicada. Nem todos têm o mesmo 
nível de conhecimentos de base, o que tem de ser tido em consideração pela UE. Queremos que a UE se 
torne mais transparente para que seja mais fácil mantermo-nos atualizados. O governo dos Países Baixos 
também tem um papel a desempenhar neste domínio. Muitos neerlandeses estão interessados nas 
decisões europeias, mas consideram que os canais oficiais são difíceis de encontrar ou demasiado 
complicados. Acima de tudo, todos têm interesses e necessidades diferentes. Por conseguinte, cada um 
deve poder escolher os temas sobre os quais pretende obter mais informações. Os jovens estão 
frequentemente interessados na Europa, mas veem pouco sobre o assunto nas redes sociais. 
 
"Estava de férias na Hungria e, junto a um bosque recentemente plantado, vi um 
grande painel: 'Este bosque foi plantado graças ao financiamento da UE'. A Europa 
causa-me algum ceticismo, mas, apesar disso, senti orgulho." 
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4 Garantir que os problemas podem ser resolvidos mais rapidamente 

Os neerlandeses têm mais dificuldade em compreender como funciona a democracia europeia, mas a 
tomada de decisões na UE parece frequentemente ser muito lenta. Nas eleições europeias o que 
observamos são as coligações de partidos nacionais. Talvez existam outras formas de lidar com as 
questões europeias. Cerca de um terço dos neerlandeses considera que deve ser possível votar em 
candidatos estrangeiros nas eleições para o Parlamento Europeu. Aproximadamente o mesmo número de 
neerlandeses tem a opinião contrária. O mais importante é que os diferentes interesses sejam tidos 
devidamente em conta e que, ao mesmo tempo, os problemas possam ser resolvidos mais rapidamente. 
 
"Nas eleições, quero poder identificar-me com alguém e saber o que essa pessoa 
representa. Não tem de ser alguém do meu país." 

Debates e ideias em linha e no terreno 
"Abolir o direito de veto dos países. A decisão pertence à maioria." 

"Para decisões importantes, criar grupos de reflexão de cidadãos, talvez numa base (semi)obrigatória, tal 
como os júris nos EUA." 

"Garantir que os políticos e funcionários públicos da UE vão regularmente ao terreno e que não vivem 
sempre na bolha de Bruxelas." 

IDEIA: "Na realidade, cada emissão do noticiário devia consagrar alguns minutos à Europa". Ou lançar um 
programa diário ou semanal de notícias sobre a Europa." 

IDEIA: “Talvez os políticos europeus devam aparecer mais frequentemente em programas televisivos." 

"Enquanto jovem, quase nunca leio sobre a Europa. Não é por falta de curiosidade, mas dá 
muito trabalho." 

Jovens da Coalitie-Y de Utreque: Debate sobre a realização de referendos 

Os membros da Coalitie-Y – uma colaboração de várias organizações de juventude – realizaram um 
intenso debate sobre a realização de referendos. Os opositores referiram o risco da bipolarização do 
debate uma vez que os temas são muitas vezes muitos mais complexos. Um dos participantes disse: 
"Podemos votar a favor da UE e apresentarmo-nos como candidatos. No caso dos referendos, essa 
possibilidade não existe." Os defensores dos referendos afirmaram que é positivo ter a possibilidade de 
mostrar aos decisores qual é a opinião dos cidadãos sobre determinado assunto: é uma forma de dar 
orientação. Os referendos podem também contribuir para aumentar a sensibilização geral para a UE: 
quais são os assuntos na ordem do dia e quais são as escolhas que têm de ser feitas. 

Voluntários sociais: "É necessária mais compreensão entre os países." 

A fundação Piëzo em Zoetermeer é composta de voluntários que trabalham de formas diferentes em no 
domínio da participação social. Os participantes no diálogo temático manifestaram a sua preocupação 
com o fosso crescente que observam na Europa, por exemplo, no que diz respeito às diferentes opiniões 
que os países têm da comunidade LGBTIQ. Se os países não compreendem os pontos de vista dos outros, 
a colaboração é difícil. "Por esse motivo, é necessário conhecermo-nos melhor", considera um 
participante. "Neste momento não sabemos como pensam nos outros países. O nosso entendimento da 
cultura e do passado dos outros é insuficiente. E isso é necessário para podermos tomar boas decisões em 
conjunto." 
  



Uma perspetiva da Europa  13 

Transformação digital 

No mundo em linha, são cada vez maiores as exigências no que toca à conectividade, à segurança e à 
privacidade da Internet. A UE sente-se responsável por este domínio e está empenhada em garantir que 
ninguém fique para trás na sociedade digital. Além disso, a UE está a investir em soluções digitais para as 
questões societais. Qual é a perspetiva dos Países Baixos sobre esta situação? 
 

Recomendações – A nossa perspetiva do mundo em linha 
45 % dos neerlandeses consideram que o mundo em linha é um tópico importante e que a UE deve intervir 
nesse domínio. 

1 Garantir uma Internet rápida, segura e estável em toda a parte 

61 % dos cidadãos neerlandeses consideram que a UE deve assegurar que todos na Europa tenham 
acesso a uma Internet rápida e estável. Sabemos todos que a Internet desempenha um papel cada vez 
maior nas nossas vidas. Os nossos filhos estão a crescer com a educação digital. Também a comunicação é 
feita cada vez mais através da Internet, tanto a nível nacional como internacional. Preocupa-nos, por 
vezes, a forte dependência da Internet. Por conseguinte, muitos cidadãos neerlandeses consideram que a 
UE deve investir neste domínio, desde que seja de forma eficiente. A defesa contra a cibercriminalidade é, 
na nossa opinião, a questão mais importante a tratar a nível europeu. No entanto, convém igualmente 
dedicar atenção à luta contra a cibercriminalidade a nível nacional. 
 
"Quando penso num ciberataque ao nosso dique, sinto-me muito vulnerável." 

2 Estabelecer regras e normas claras para as empresas da Internet 

75 % dos cidadãos neerlandeses consideram que a UE deve garantir a mesma segurança para as compras 
em linha em todos os países da UE. Todos nós fazemos cada vez mais compras no estrangeiro e 
partilhamos dados confidenciais ao fazê-lo, o que, por vezes, nos dá uma sensação de insegurança. É 
difícil identificar os sítios Web fiáveis. Seria bom que a UE elaborasse regras e normas europeias em 
matéria de proteção de dados, que fossem compreendidas por todos. Também nos preocupa muitas 
vezes o poder das grandes empresas da Internet. Consideramos que nós próprios temos a 
responsabilidade de tratar os nossos dados com cautela. Mas também pensamos que a UE pode 
desempenhar um papel neste domínio.  Os países da UE devem trabalhar em conjunto para garantir que 
empresas como a Google e o Facebook não ganhem demasiado poder. 
 
"Não há muito que possamos fazer enquanto país pequeno contra um interveniente 
mundial como o Facebook." 

3 Combinar as regras de privacidade com uma aplicação na prática e uma explicação 

Na sequência da adoção do Regulamento geral sobre a proteção de dados (RGPD), os cidadãos 
neerlandeses sabem que todos os países têm de cumprir as mesmas leis e regulamentos em matéria de 
proteção de dados.  É positivo poder confiar no referido regulamento, porque a proteção de dados é uma 
questão importante. No entanto, alguns cidadãos neerlandeses consideram que algumas das regras em 
matéria de proteção de dados são exageradas ou ilógicas. Além disso, a legislação pode gerar muito 
trabalho para os empresários. Consideramos, por isso, que cumpre conferir mais atenção à aplicação 
prática da legislação em matéria de proteção de dados, com mais apoio e orientação tanto para os 
cidadãos como para as empresas. Acima de tudo, entendemos que se trata de uma tarefa a desempenhar 
pelos Estados-Membros. No que diz respeito aos problemas e questões em matéria de proteção de 
dados, preferimos contactar as nossas próprias autoridades, na nossa própria língua. 
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Debates e ideias em linha e no terreno 
IDEIA: "Estabelecer requisitos mais rigorosos para os programadores e as empresas e proibir as linguagens 
de programação inseguras." 

"Oferecer, a título gratuito, programas antivírus europeus para criar uma barreira de 
segurança europeia." 

"Quando passo a fronteira para ir à Alemanha, o meu telemóvel deixa de ter rede. Isso já não 
deveria acontecer!" 

"Através dos nossos iPhones podemos ser localizados em qualquer parte do mundo. O que também é 
culpa nossa." 

"Não é prático ter de preencher um formulário de proteção de dados diferente em cada país." 

IDEIA: "Criar uma polícia anticibercriminalidade europeia. Seria uma competência típica da UE." 

Participantes no diálogo em linha: "Haver Internet de qualidade em todo o lado também é do 
nosso interesse" 

Um dos diálogos temáticos em linha lançou um debate interessante sobre o papel da UE no mundo em 
linha. Todos os participantes concordaram que é positivo e importante poder contar com uma ligação à 
Internet de qualidade em toda a Europa. Mas será este um domínio da competência da UE? Vários 
participantes consideraram que se tratava de uma tarefa para cada Estado-Membro individualmente. Um 
dos participantes frisou que haver Internet de qualidade e estável no estrangeiro é também benéfico para 
os Países Baixos: "Ganhamos muitos milhares de milhões de euros em transações comerciais com outros 
países da UE. Portanto, é do nosso próprio interesse que estes países funcionem bem." 

Alunos de Helmond: "As mesmas regras e sanções para os cibercriminosos" 

Na escola Dr. Knippenberg, em Helmond, alunos com idades compreendidas entre os 15 e os 16 anos 
debateram o problema da cibercriminalidade,  da qual ouvem muitas vezes falar nas notícias. Por 
exemplo, uma fuga de dados numa empresa. Ou quando um país como a Rússia ou a China tenta roubar 
dados. Como é frequente os cibercriminosos trabalharem além-fronteiras, acham lógico que os países 
da Europa trabalhem em conjunto sobre esta matéria. Neste contexto, referem-se à elaboração de regras, 
mas também à definição de sanções. "Se piratas informáticos russos tentam entrar nos nossos sistemas, 
a UE deve retaliar." 
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Educação, cultura, juventude e desporto 

Os países da UE são diretamente responsáveis pelas áreas da educação, da cultura, juventude e desporto. 
A UE pode e quer apoiá-los nestas áreas, por exemplo, promovendo uma educação de qualidade, o 
multilinguismo, a defesa do património cultural e o apoio aos setores cultural e desportivo. Qual é a 
perspetiva dos Países Baixos sobre esta situação? 
 

Recomendações – A nossa perspetiva da educação, da cultura, da juventude e do desporto 
45 % dos neerlandeses consideram que a educação é um tópico importante e que a UE deve intervir nesse 
domínio. Para a juventude, a cultura e desporto, esta percentagem é de 39 %, 23 % e 19 %, respetivamente. 

1 Incentivar os estudos no estrangeiro de forma sensata 

Muitos cidadãos neerlandeses consideram que estudar no estrangeiro tem uma influência positiva sobre 
os jovens. Contribui para o desenvolvimento pessoal. Além disso, estudar no estrangeiro pode ajudar os 
europeus a compreenderem-se melhor uns aos outros. Pode também contribuir para uma melhor 
integração. Por isso, muitos cidadãos neerlandeses acham positivo que exista um programa Erasmus, que 
incentive os estudos no estrangeiro. Mas também achamos bem que a UE continue a analisar esta 
questão de forma crítica. Na prática, por exemplo, os estudantes internacionais tendem a conviver 
sobretudo uns com os outros e nem sempre aprendem muito sobre o país onde se encontram. A UE 
também tem de evitar que os países com um nível de educação inferior "sejam sangrados" devido aos 
talentos que vão estudar para o estrangeiro. 
 
"Desenvolver também programas de intercâmbio a nível da escola secundária de 
formação profissional" 

2 Deixar a cultura e o desporto na esfera de competências dos Estados-Membros 

58 % dos cidadãos neerlandeses consideram que a UE deve defender melhor o património cultural 
na Europa, como, por exemplo, os templos gregos. Por outro lado, consideramos que a cultura local é, em 
primeiro lugar, da responsabilidade dos próprios países. O mesmo se aplica, por exemplo, às 
irregularidades no desporto. Consideramos que esta é uma questão importante, mas não uma tarefa 
fundamental para a UE. A Europa tem de definir prioridades e são necessárias muitas verbas para outros 
domínios. Pode-se oferecer um contributo financeiro, mas, por vezes, a cooperação é também possível de 
outras formas, por exemplo através da partilha de conhecimentos e ideias. 
 
"A defesa da cultura é da competência dos próprios países. Mas se o património 
mundial for negligenciado, penso que a UE deve intervir." 

3 Assegurar que os europeus se possam conhecer melhor e respeitar mutuamente 

Os neerlandeses consideram positivo o facto de outros europeus falarem bem inglês, pois facilita a 
estadia no estrangeiro. E, por exemplo, a comunicação com trabalhadores migrantes nos Países Baixos. 
Ao mesmo tempo, muitos cidadãos neerlandeses consideram muito importante que continuemos a 
utilizar e a valorizar a nossa própria língua. Queremos também respeitar outras diferenças na Europa, 
quer se trate da cultura, da educação ou do desporto, todos devem sentir-se livres e ser o que quiserem. 
As diferenças podem provocar confrontos, mas ao mesmo tempo fazem da Europa um continente rico. 
Por conseguinte, muitos cidadãos neerlandeses consideram que cabe dar tempo aos países para se 
familiarizarem com os hábitos e as ideias uns dos outros. 
 
"Para mim, a UE é como um grupo de amigos: respeitamos as nossas diferenças e 
posso pedir ajuda se dela necessitar." 
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Debates e ideias em linha e no terreno 
IDEIA: "A par do programa curricular nacional, criar um programa curricular europeu comum em todos os 
níveis de ensino." 

IDEIA: "A par da Capital Europeia da Cultura, escolher anualmente também uma capital europeia (ou país 
europeu) da educação, da juventude e do desporto." 

"O que nos une na UE é precisamente o facto de todos termos a nossa própria cultura nacional. E, 
portanto, de não sermos definidos por uma só cultura." 

"Em vez de destacar os aspetos negativos, seria melhor tentar promover mais o desporto." 

"Estou integrado aqui, pago impostos, mas sou e continuo a ser latino-americano. Gosta da língua, da 
música e da comida do meu país. Estes não são temas para a Europa." 

"Fala-se demasiado da economia na Europa. E pouco do bem-estar." 

Estudantes da Universidade de Leiden: "As línguas são importantes, mas devem continuar a 
ser facultativas" 

Na Universidade de Leiden, os estudantes de História debateram entre si. Consideram importante as 
pessoas falarem mais do que uma língua. Segundo os estudantes, o conhecimento de mais línguas é 
fantástico para o desenvolvimento pessoal, bem como para o comércio e as relações políticas na UE. 
Consideram que as escolas devem oferecer a aprendizagem de línguas mas que esta não deve ser 
obrigatória. Do mesmo modo, pensam que uma segunda língua não tem necessariamente de ser uma 
língua europeia. "Se viveres na Europa Oriental e optares por aprender russo, estás no teu direito”, disse 
um dos participantes. 

Comunidade turca de Schiedam: "Garantir oportunidades de emprego justas para todos os jovens" 

Na fundação Hakder, em Schiedam, a comunidade turca local debateu, entre outras coisas, a importância 
de haver oportunidades de emprego justas para todos. Todos os presentes concordaram que a UE deveria 
obrigar as empresas a oferecer estágios ou empregos a jovens com poucas oportunidades. Afirmaram que 
sobretudo os jovens migrantes tinham dificuldade em encontrar um lugar de estágio ou posto de 
trabalho. "Alguns nem sequer ousam ir ao médico de família porque receiam ter de pagar pela consulta 
eles próprios. Portanto, muito menos terão coragem para se candidatarem a um estágio ou a um 
emprego", referiu um dos presentes. "As empresas precisam de estar mais atentas a esta situação e a UE 
pode oferecer incentivos nesse sentido." 
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Justificação e metodologia do estudo 

O diálogo "Perspetiva da Europa" é constituído por diferentes formatos de diálogo interligados que 
recolhem pontos de vista e ideias dos cidadãos neerlandeses sobre o futuro da UE.  Esta secção 
demonstra de que forma os formatos de diálogo interligados cumprem as orientações aplicáveis aos 
painéis de cidadãos nacionais, no âmbito da Conferência sobre o Futuro da Europa. 
 
Conceção de formatos de diálogo interligados 

Foram utilizados os seguintes formatos de diálogo: 
4. Estudo do painel 

Estudo relativo a uma secção representativa da população neerlandesa. 
5. Diálogos temáticos aprofundados em linha 

Diálogos em que são explorados mais aprofundadamente, com um grupo de neerlandeses, os 
resultados do primeiro relatório intercalar intitulado "A nossa perspetiva da Europa: primeiras 
informações e perguntas subsequentes" (8 de outubro de 2021). 

6. Diálogos com grupos específicos 
Reuniões com cidadãos neerlandeses que não estão habituados a participar em estudos e painéis (em 
linha). 

7. Diálogos com jovens 
Reuniões centradas nos temas europeus mais relevantes para os jovens. 

8. Investigação aberta em linha: Questionário e "Swipen naar de toekomst" 
O questionário do estudo de painel podia também ser preenchido por todos os cidadãos neerlandeses, 
incluindo os residentes no estrangeiro. Esteve aberto de 1 de setembro de 2021 a 14 de novembro 
de 2021. Além disso, no mesmo período, todos os neerlandeses puderam participar através da 
ferramenta "Swipen naar de toekomst" (Escolher o futuro), uma ferramenta em linha que continha 20 
declarações. 
 

1 Estudo do painel 

O Diálogo com os Cidadãos dos Países Baixos "Perspetiva da Europa" (Kijk op Europa) foi lançado 
em 1 de setembro com um estudo do painel. Na presente justificação e metodologia do estudo, 
descrevemos sucintamente a conceção e a execução deste estudo de painel. 

Objetivo e população-alvo 
O Diálogo "Perspetiva da Europa" foi lançado com um questionário em linha para recolher as opiniões dos 
neerlandeses sobre o futuro da Europa. O questionário foi apresentado a um painel representativo e 
disponibilizado a todos os neerlandeses (incluindo os residentes no estrangeiro). Além disso, a ferramenta 
em linha "Swipen naar de toekomst", que continha 20 declarações sobre as quais as pessoas podiam 
opinar, foi igualmente disponibilizada a todas as pessoas. Os resultados do estudo do painel contribuíram 
para os vários diálogos temáticos que se realizaram na sequência do Diálogo com os Cidadãos "Perspetiva 
da Europa". 
 
A população-alvo do estudo do painel é composta por todos os cidadãos neerlandeses com idade igual ou 
superior a 18 anos e registados (a partir da data de início dos trabalhos no terreno) como residentes 
nos Países Baixos na base de dados municipal de registos pessoais. De acordo com o Gabinete Central 
de Estatística dos Países Baixos (CBS), em 1 de janeiro de 2021 este grupo-alvo era constituído 
por 14 190 874 pessoas. O limiar inferior de 18 anos de idade está em consonância com a idade de voto. É 
esta a população identificada para o estudo do painel. 



Uma perspetiva da Europa  18 

Trabalho de campo 
A fim de obter uma imagem estatística dos "neerlandeses", foi realizado um inquérito a um painel 
nacional composto por mais de 100 000 membros (certificado pela ISO, grupo Research Keurmerk, 
Associação Neerlandesa de Estudos de Mercado). Estes membros inscreveram-se no painel de estudo 
para apresentarem regularmente a sua opinião sobre uma série de temas. Além da sua motivação pessoal 
para dar um contributo, são também remunerados por responderem ao inquérito.  Vários estudos 
científicos demonstram que os inquiridos que recebem uma compensação financeira por responderem a 
inquéritos não dão respostas significativamente diferentes das respostas dos inquiridos não renumerados 
(fonte: Does use of survey incentives degrade data quality? Cole, J. S., Sarraf, S. A., Wang, X., 2015). 
 
O trabalho de campo teve início em 11 de agosto de 2021 e terminou em 19 de setembro de 2021.  Foi 
utilizado um único método de recolha de dados: a investigação na Internet. Todos os membros do painel 
de estudo receberam uma mensagem eletrónica com uma ligação para o questionário em linha. Duas 
semanas depois, os participantes do painel receberam uma mensagem com um lembrete.  Os convites à 
participação foram enviados em lotes e de forma estratificada (tendo devidamente em conta a 
distribuição equitativa entre as subpopulações), até se atingir o número necessário de inquiridos. 

Amostragem e distribuição 
O princípio orientador da conceção do estudo consistia na necessidade de haver uma participação de no 
mínimo 3 600 inquiridos, a fim de se atingir uma boa fiabilidade estatística. Este número assegurava 
também uma boa distribuição entre as várias características contextuais existentes na população. Os 
neerlandeses não são todos iguais. Por este motivo, o estudo assegurou previamente que a amostra 
apresentasse uma boa distribuição, de modo a ter em conta várias características. Os Países Baixos são 
um país relativamente pequeno, mas as opiniões podem divergir a nível regional. A opinião de uma 
pessoa sobre a importância que atribui a um dado tópico pode (também) ser determinada pelo local onde 
vive. Por exemplo, as pessoas que vivem em zonas rurais podem ter uma opinião sobre a segurança 
diferente da opinião das que vivem nas zonas urbanas. Além disso, estudos realizados pelo Instituto 
Neerlandês de Investigação Social (SCP) demonstram que, de um modo geral, as pessoas com mais 
habilitações apoiam mais a UE do que as pessoas com menos habilitações, e ainda que os jovens 
costumam ser mais favoráveis à UE do que as pessoas mais idosas (fonte: ‘Wat willen Nederlanders van 
de Europese Unie?’ (O que querem os neerlandeses da União Europeia? Instituto Neerlandês de 
Investigação Social, Haia, 2019). 
 
Para resolver este problema, atribuímos previamente quotas para as seguintes características, a fim de 
assegurar uma distribuição representativa da amostra: (1) região (utilizando as regiões COROP), (2) idade 
e (3) nível de educação.  Além disso, a amostra reflete as seguintes características contextuais: género, 
origem, atividade diária principal e preferências políticas. 
 
As regiões COROP foram desenvolvidas recorrendo ao princípio nodal (centros populacionais que prestam 
serviços ou que desempenham uma função regional), com base nos fluxos de trabalhadores pendulares.  
Por vezes, o princípio nodal foi preterido a favor das fronteiras das províncias. Na sequência de uma 
reformulação das fronteiras municipais que fez com que intersetassem as fronteiras COROP, estas regiões 
foram ajustadas (fonte: CBS). Nas regiões COROP, asseguramos uma boa distribuição entre as seguintes 
faixas etárias:  18-34; 35-54; 55-75 e mais de 75. 
 
Por último, garantimos uma distribuição representativa dos níveis de habilitações. Assegurámos também 
uma distribuição representativa entre os diferentes níveis de educação. A distribuição amostral dos 
inquiridos está em consonância com a distribuição nacional do nível de educação mais elevado 
completado, que é a seguinte: 
 
 



Uma perspetiva da Europa  19 

Nível de educação completo mais elevado  

Baixo: ensino básico, ensino secundário pré-profissional (VMBO), ensino secundário 
geral superior (HAVO) ou ensino pré-universitário (VWO) (1.º-3.º ano), ensino 
secundário profissional superior (MBO) (1.º ano). 

32,1 % 

Médio: ensino secundário geral superior (HAVO) ou ensino pré-universitário (VWO) 
(4.º-6.º ano), ensino secundário profissional superior (MBO) (2.º-4.º ano). 

44,6 % 

Elevado: ensino superior profissional ou ensino universitário 22,9 % 

Desconhecido  0,4 % 

Resposta 
No total, participaram no estudo do painel 4 086 inquiridos. Foi cumprido o objetivo de obter 3 600 
questionários totalmente preenchidos. 
 

Resposta por região COROP e por faixa etária 18-34 anos 35-54 anos 55-75 anos mais de 75 
anos 

Drente do Norte 11 14 17 5 

Drente do Sudeste 10 12 14 4 

Drente do Sudoeste 7 10 11 3 

Flevolândia 29 33 28 6 

Frísia do Norte 20 22 25 8 

Frísia do Sudeste 12 13 14 3 

Frísia do Sudoeste 8 11 11 4 

Achterhoek 22 27 34 11 

Arnhem/Nijmegen 52 53 55 15 

Veluwe 44 48 51 17 

Guéldria do Sudoeste 16 18 20 5 

Delfzijl e região limítrofe 2 4 5 1 

Groninga Oriental 7 10 12 3 

Restante parte da Groninga 36 26 28 8 

Limburgo Central 13 17 21 7 

Limburgo do Norte 17 20 23 7 

Limburgo do Sul 38 40 52 17 

Brabante do Norte Central 34 35 35 11 
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Resposta por região COROP e por faixa etária 18-34 anos 35-54 anos 55-75 anos mais de 75 
anos 

Brabante do Norte Nordeste 41 43 51 14 

Brabante do Noroeste 40 47 49 15 

Brabante do Norte Sudeste 55 56 58 18 

Grande Haarlem 13 18 18 7 

Alkmaar e região limítrofe 14 19 19 6 

Grande Amesterdão 116 104 88 23 

Het Gooi e Vechtstreek 13 21 19 7 

Ijmond 12 14 15 4 

Holanda do Norte – Alto 22 27 30 9 

Zaanstreek 11 13 12 3 

Overissel do Norte 25 28 25 8 

Twente 41 44 46 14 

Overissel do Sudoeste 10 11 12 3 

Utreque 96 100 89 27 

Restante parte da Zelândia 16 21 23 8 

Flandres zelandesa 6 8 9 3 

Grande Leiden e Bollenstreek 30 31 31 10 

Grande Haia 63 70 57 18 

Delft e Westland 19 15 15 4 

Grande Rijnmond 103 107 99 31 

Holanda do Sul – Este 22 24 25 8 

Holanda do Sul – Sudoeste 24 26 26 9 

 

Resposta por nível de educação   

Baixo 1382 34 % 

Médio 1747 43 % 

Elevado 915 22 % 

Desconhecido  42 1 % 
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Fiabilidade e representatividade 
Com 4 086 inquiridos, é possível fazer observações sobre a população com uma taxa de fiabilidade 
de 95 % e uma margem de erro de 1,53 %.  A fiabilidade e a margem de erro dos resultados dependem da 
dimensão da amostra.  Quanto maior for a amostra, maior a fiabilidade e/ou maior a precisão com que se 
podem extrapolar os resultados para a população como um todo. 
 
O nível de fiabilidade é definido como 1 (100 %) menos o nível de significância. É normal assumir um nível 
de significância de 5 %, o que resulta num nível de fiabilidade de 95 %. Isto significa que, se o estudo fosse 
repetido da mesma forma e nas mesmas condições, os resultados apresentariam a mesma imagem 
em 95 % dos casos. 
O nível de precisão (expresso como margem de erro) indica o intervalo de valores no qual se insere o 
valor real na população ou, por outras palavras, em que medida os resultados da amostra poderão 
afastar-se dos resultados que seriam obtidos se toda a população preenchesse o inquérito. Uma margem 
de erro de 1,53 % significa que o valor real na população total pode ser até 1,53 % superior ou inferior ao 
valor da amostra. Na prática, isto significa que, se um resultado do inquérito desta amostra indicar 
que 50 % dos inquiridos consideram que um determinado tópico é importante, a percentagem real pode 
ser até 1,53 % superior ou inferior a 50 % (ou seja, situar-se entre 48,47 % e 51,53 %). Uma margem de 
erro até 5 % é comum e geralmente aceite na investigação quantitativa (estatística). 
 
Além da fiabilidade, a representatividade da amostra também é importante. Uma vez que os convites 
para participar no inquérito foram enviados em lotes e estratificados, os resultados são representativos 
em termos das regiões COROP e das faixas etárias dentro de cada uma destas regiões. A resposta está 
também em consonância com a distribuição nacional do nível de educação completo mais elevado. 

Outras características contextuais 
Foram feitas aos inquiridos do estudo do painel várias perguntas contextuais adicionais. As perguntas 
incidiram sobre o género, as opiniões sobre a UE, a origem, a atividade diária principal e o partido político 
em que votariam caso houvesse uma eleição neste momento. 
 
49 % dos inquiridos eram homens, 50 % eram mulheres e 1 % preferiram não responder a esta pergunta. 
 
51 % dos inquiridos consideraram positivo os Países Baixos serem membro da UE, 13 % consideraram isto 
negativo e 36 % tinham uma opinião neutra ou não tinham opinião. 
 
95 % dos inquiridos tinham nascido nos Países Baixos. No caso de 89 % dos inquiridos, ambos os 
progenitores tinham nascido nos Países Baixos. No caso de 5 % dos inquiridos, ambos os progenitores 
tinham nascido no estrangeiro. 

Preferências políticas atuais dos inquiridos 

Partido % 

VVD 14 % 

PVV 13 % 

SP 8 % 

D66 6 % 
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Partido % 

CDA 6 % 

PvdA 6 % 

Partij voor de Dieren 4 % 

GroenLinks 4 % 

ChristenUnie 3 % 

JA21 3 % 

BoerBurgerBeweging 2 % 

Forum voor Democratie 2 % 

SGP 2 % 

Volt 2 % 

DENK 1 % 

Groep Van Haga 1 % 

BIJ1 1 % 

Fractie Den Haan 0 % 

Outros 2 % 

Voto em branco 3 % 

Não respondo 13 % 

Não voto 5 % 

Qual é a sua principal atividade diária atualmente? 

Ocupação % 

Aluno/a do ensino primário, secundário ou superior 6 % 

Trabalhador/a a tempo parcial 16 % 

Trabalhador/a a tempo inteiro 31 % 

Trabalhador/a por conta própria 3 % 

Doméstico/a 5 % 

À procura de emprego 2 % 
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Ocupação % 

Voluntário/a 2 % 

Inapto/a para o trabalho 6 % 

Reformado/a 27 % 

Outros 1 % 

Não respondo 1 % 

 

Questionário 
O questionário e o presente relatório foram solicitados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
elaborados por uma organização externa independente.  O questionário tem uma estrutura modular e 
inclui as seguintes secções, que correspondem aos tópicos identificados para a Conferência sobre 
o Futuro da Europa. 
• tópicos principais e papel da Europa 
• alterações climáticas e ambiente 
• saúde 
• economia e emprego 
• papel da União Europeia no mundo 
• segurança e Estado de direito 
• o mundo em linha 
• democracia europeia 
• migração e refugiados 
• educação, cultura, juventude e desporto 
 
Na elaboração do questionário, foi dada especial atenção à qualidade, fiabilidade e validade da 
formulação das perguntas. O objetivo era assegurar uma formulação das perguntas, afirmações e opções 
que fosse neutra e que não induzisse os inquiridos em nenhum sentido. Além disso, as questões foram 
revistas a fim de garantir que estavam redigidas em linguagem simples (nível B1). 
 
O questionário foi testado quanto à qualidade num contexto presencial, em que os inquiridos-teste 
pertenciam ao grupo-alvo,  para perceber como as questões eram entendidas por diferentes tipos de 
inquiridos. A formulação foi ajustada sempre que se revelou demasiado complexa. 

Métodos de análise 
Foram utilizados dois métodos de análise neste estudo: 

Estatística univariada 

Na estatística univariada, utiliza-se a estatística descritiva para descrever as variáveis num estudo. No 
presente estudo, foram utilizadas frequências e médias. 
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Estatística bivariada 

A estatística bivariada analisa a relação entre duas variáveis, que neste caso são, por um lado, a relação 
entre a importância dos vários tópicos e saber se a UE deve ou não intervir neles e, por outro, a 
característica contextual da idade.  Recorreu-se a um teste de significância para determinar se faixas 
etárias diferentes atribuem graus de importância diferentes a um dado tópico e se têm uma opinião 
diferente quanto à intervenção da UE nestes tópicos. 

Comunicação de informações e exaustividade 
O presente relatório analisa os resultados de todas as perguntas feitas aos membros do painel de estudo. 
No caso de algumas perguntas, os inquiridos puderam dar respostas "abertas" (em vez de escolherem a 
partir de um conjunto de respostas não previamente categorizadas). Em seguida, estas respostas abertas 
foram categorizadas e integradas no relatório. As ideias que os inquiridos partilharam nos campos de 
comentários contribuíram para os vários diálogos temáticos que se realizaram no seguimento do Diálogo 
com os Cidadãos "Perspetiva da Europa". 
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2. Diálogos temáticos aprofundados em linha 

Os principais tópicos da Conferência sobre o Futuro da Europa foram debatidos de forma mais 
aprofundada em oito diálogos temáticos em linha, que tiveram como objetivo compreender por que 
motivo as pessoas pensam de determinada maneira, bem como as razões e os sentimentos 
subjacentes. O que preocupa as pessoas e que oportunidades identificam?  Durante as sessões de 
diálogo, os participantes tiveram também a oportunidade de contribuir com sugestões e ideias sobre 
os tópicos. Puderam também trazer a lume tópicos que não fazem parte da Conferência, mas que 
são importantes para eles. 
 
Os diálogos temáticos realizaram-se em 12 e 14 de outubro e em 9 e 11 de novembro. Em outubro, 
realizaram-se quatro diálogos temáticos em linha dedicados aos tópicos do grupo "Economia 
e Democracia".  Em novembro, realizaram-se quatro diálogos temáticos em linha dedicados aos 
tópicos do grupo "Clima e a UE no mundo".  Em média, participaram em cada sessão de diálogo 29 
pessoas (231 no total). Os participantes foram escolhidos de entre os membros do painel (ver 
ponto 1) e através das redes sociais. 
 
3. Diálogos com grupos específicos 

É sabido que determinados grupos de cidadãos neerlandeses estão menos habituados a participar 
em inquéritos e painéis (em linha). A fim de obter uma imagem representativa da "voz 
dos Países Baixos", era importante permitir que estas pessoas também exprimissem as suas ideias e 
pontos de vista.  Portanto, organizámos também alguns diálogos presenciais no âmbito do diálogo 
"Perspetiva da Europa". As opiniões e ideias recolhidas através destes diálogos foram uma das bases 
para a formulação das recomendações. 

Grupos-alvo 

Não existe uma definição clara dos grupos-alvo aos quais é difícil chegar. A investigação e a 
experiência têm demonstrado que há uma probabilidade significativamente menor de os 
neerlandeses de origem não ocidental participarem voluntariamente em inquéritos e debates. Uma 
vez que estas pessoas constituem um grupo considerável (14 % da população neerlandesa1), foram 
selecionadas para participar no diálogo "Perspetiva da Europa".  Aplicaram-se as mesmas 
ponderações que no caso das pessoas com níveis baixos de literacia.  Trata-se de um grupo 
igualmente numeroso (2,5 milhões de neerlandeses2) que se sobrepõe parcialmente ao grupo dos 
migrantes (39 %). Por último, foi realizado um diálogo com um grupo que raramente aparece em 
inquéritos e debates e que é crítico em relação à Europa, mas tem por razões profissionais com esta 
uma relação assídua. Foram selecionadas para participar as empresas do setor agrícola. 
 
Os grupos acima referidos foram contactados através de organizações a que pertencem, como 
associações de migrantes, grupos de interesses e organizações profissionais.  Uma vez que limitámos 
o número de diálogos a oito, não foi possível abranger todas as pessoas, o que torna a escolha de 
participantes de certa forma arbitrária.  Ao selecionar os participantes, procurámos sobretudo 
pessoas entusiasmadas em participar e em ajudar a mobilizar as bases da sociedade e tivemos em 
conta questões práticas como a disponibilidade de datas e locais. 
 
Realizaram-se diálogos no terreno com membros das seguintes organizações: 
• Stichting Hakder, comunidade alevita, Schiedam 
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• Stichting Asha, comunidade hindustâni, Utreque (2 sessões de diálogo) 
• Piëzo, organização da sociedade civil, Zoetermeer 
• Taal doet Meer, organização para a literacia, Utreque 
• BoerenNatuur, associação de cooperativas agrícolas 
• Marokkanen Dialoog Overvecht (Diálogo marroquino de Overvecht), comunidade marroquina, 

Utreque 
• Femmes for Freedom, grupo de interesses para mulheres de origem migrante, Haia 
 
No total, participaram nestas reuniões de diálogo 110 pessoas. 
 
4. Diálogos com jovens 

Os jovens são um grupo-alvo prioritário da Conferência para o Futuro da Europa. A fim de incentivar 
ativamente a sua participação no Diálogo com os Cidadãos "Perspetiva da Europa" e de atribuir um peso 
acrescido às opiniões e ideias deste grupo, foram organizadas cinco reuniões de diálogo presenciais 
especialmente dedicadas aos jovens. Devido às medidas restritivas relacionadas com a COVID-19, não foi 
possível realizar uma sexta reunião que estava planeada com os jovens. 
 
Realizaram-se reuniões nas seguintes instituições: 
• Studievereniging Geschiedenis, associação de estudantes de História, Universidade de Leiden 
• Dr. Knippenbergcollege, escola secundária, Helmond 
• Coalitie-Y, associação de jovens do Conselho Socioeconómico (SER) 
• Graafschap College, instituto de ensino secundário profissional superior (MBO), Doetinchem 
• CSG Jan Arentsz, escola secundária de ciências e tecnologias (technasium), Alkmaar 
 
No total, participaram nestas reuniões de diálogo 95 jovens 

Técnicas de debate utilizadas 
Para os diálogos temáticos em linha, os diálogos com grupos específicos e os diálogos com jovens, 
utilizou-se o método socrático.  Este método é utilizado há anos nos Países Baixos para o nosso "Dia do 
Diálogo", em que pessoas de todo o país conversam entre si sobre os problemas que as afetam. No 
método socrático, o moderador aplica os seguintes princípios: 
 
• Deixar que todos contem a sua história 
• Não contar imediatamente uma história contrária 
• Tratar os outros com respeito 
• Falar na primeira pessoa ("Eu penso" em vez de "Dizem") 
• Pedir esclarecimentos se só surgirem generalizações 
• Não fazer julgamentos; em vez disso, analisar opiniões 
• Permitir o silêncio se as pessoas precisarem de tempo para pensar 
 
Os diálogos seguem o seguinte padrão: divergência – convergência – divergência.  O princípio é de que é 
necessário divergir primeiro (criar espaço para sentimentos e opiniões individuais) antes de ser possível 
convergir (debater possíveis orientações) e, por último, divergir outa vez (por exemplo, recolher 
recomendações individuais). A teoria e a prática demonstram que este padrão garante um 
diálogo harmonioso. 
 
Todos os diálogos foram conduzidos por facilitadores profissionais. 
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5. Investigação aberta em linha: Questionário e "Swipen naar de toekomst" 

O questionário do estudo do painel estava aberto a todos os cidadãos neerlandeses, incluindo os 
residentes no estrangeiro. Esteve aberto de 1 de setembro de 2021 a 14 de novembro de 2021. Além 
disso, no mesmo período, todos os neerlandeses puderam participar através da ferramenta "Swipen naar 
de toekomst" (Escolher o futuro), uma ferramenta em linha que continha 20 declarações. 

Resposta e aplicação 
No total, o questionário foi preenchido por 1967 inquiridos, tendo 6968 percorrido a ferramenta "swipe" 
até ao fim. O questionário e a ferramenta estavam abertos a todos, não havendo condições ou 
critérios de seleção prévios para se poder participar. Era possível passar à frente de perguntas do 
questionário (não havia perguntas obrigatórias), de modo a maximizar a quantidade de respostas.  Os 
participantes responderam "Não respondo" muito mais vezes no questionário do que no estudo do 
painel representativo. 
A origem dos participantes do questionário aberto e da ferramenta "swipe" distinguia-se da dos 
participantes no estudo do painel representativo em vários aspetos. Os resultados do questionário aberto 
e da ferramenta "swipe" não são representativos, ao contrário dos resultados do estudo do painel. Os 
resultados do inquérito aberto em linha foram utilizados para complementar o estudo do painel e dão 
uma perspetiva dos pontos de vista e ideias prevalentes nos Países Baixos. As sugestões de 
aperfeiçoamento apresentadas nos campos de texto livre foram utilizadas no subtópico "Debates e ideias 
em linha e no terreno".  A ferramenta "swipe" foi utilizada para compreender alguns pontos de vista 
prevalecentes nos Países Baixos. Os resultados foram tidos em conta na formulação das recomendações.  
Uma vez que a representatividade constitui um requisito, o presente relatório tem em conta os resultados 
do inquérito aberto em linha apenas de forma limitada. 
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Esta é uma edição do Ministério dos Negócios Estrangeiros 
www.kijkopeuropa.nl 
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