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O presente documento é uma tradução do relatório intitulado "Onze kijk op Europa; meningen, ideeën en 
aanbevelingen", cuja versão em língua neerlandesa foi publicada em 14 de janeiro de 2022, em 
www.kijkopeuropa.nl. A presente versão traduzida é uma reprodução simplificada da qual foi suprimida a 
apresentação original (ilustrações e formatação) para efeitos de tradução. 
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A nossa perspetiva de… 

Relatório de síntese: todas as recomendações alinhadas 

Através do diálogo com os cidadãos "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 últimos quatro tópicos (de um total de nove). 

Alterações climáticas e ambiente 

1. Definir uma orientação clara para a abordagem europeia das alterações climáticas 
2. Velar por que os países e as empresas cooperem mais estreitamente em soluções específicas 
3. Criar um sistema equitativo e exequível aplicável ao CO2 
4. Comunicar de forma mais clara e positiva a respeito da ação climática 
 
Os neerlandeses consideram que a UE deve assumir a liderança na luta contra as alterações climáticas. 
Embora os Estados-Membros devam poder fazer as suas próprias escolhas, têm de trabalhar para 
alcançar os mesmos objetivos. Em vez de apontarem o dedo uns aos outros, os países da UE devem 
envidar um maior esforço para trocarem conhecimentos e chegarem a soluções comuns. Um sistema de 
tributação das emissões de CO2 poderá até ser eficaz, mas tem que ser equitativo, prático e claro. De um 
modo geral, os neerlandeses consideram que a UE deve comunicar de forma mais clara e positiva sobre o 
tema do clima. 

Migração 

1. Evitar que o debate sobre os refugiados caia demasiado em generalizações 
2. Determinar numa distribuição mais equitativa e sensata dos refugiados 
3. Recorrer aos conhecimentos e à experiência para ajudar as regiões de origem dos refugiados 
 
Os neerlandeses consideram importante fazer a distinção entre as pessoas que fogem de zonas inseguras 
e os refugiados económicos. Atualmente, o debate sobre a migração e a integração cai demasiado na 
generalização. A fim de assegurar uma distribuição equitativa dos refugiados em toda a Europa, a UE deve 
chegar a acordo sobre critérios claros que sejam justos tanto para os Estados-Membros, como para as 
pessoas que fugiram dos seus países. Por último, os neerlandeses sugerem que a UE deve proporcionar às 
regiões de origem dos refugiados não só apoio financeiro, mas também conhecimento especializado. 

Saúde 

1. Ser mais proativo em situações de pandemia 
2. Fornecer a todas as pessoas medicamentos fiáveis e a preços acessíveis 
3. Os países devem agir individualmente para que os seus sistemas de saúde sejam mais equitativos 

e eficazes  
 
Os neerlandeses entendem que os países da UE devem cooperar mais estreitamente na luta contra as 
pandemias. No caso da abordagem da COVID-19, as politicas seguidas são por vezes confusas.  Embora as 
regras não tenham de ser iguais em todos os países, devem pelo menos ser compatíveis. Relativamente às 
vacinas ou aos medicamentos, os neerlandeses querem que os custos sejam mantidos a um nível tão 
baixo quanto possível, mas que não se deixe de poder confiar na qualidade e numa produção responsável. 
Além disso, consideramos importante que não haja abuso de poder por parte das grandes empresas; os 
cuidados de saúde devem ser, sobretudo, uma responsabilidade nacional. 
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Papel da UE no mundo 

1. Tirar partido da força da UE, em especial no que diz respeito às principais questões internacionais 
2. Seguir a via da cooperação e não do conflito, tanto dentro como fora da Europa 
3. Adotar uma abordagem ponderada quando se propõe ajudar a resolver conflitos 
 
Os neerlandeses consideram que a cooperação europeia deve estar sobretudo virada para as principais 
questões de interesse comum, nas quais se deve concentrar também a cooperação da UE com os países 
terceiros. Para além das alterações climáticas e da pandemia de coronavírus, fazem parte destas questões 
ainda a segurança internacional e a defesa da economia europeia do comércio desleal. Tanto dentro 
como fora da Europa, os neerlandeses preferem a cooperação ao conflito. Além disso, relativamente à 
abordagem dos conflitos, deve-se sempre procurar uma resolução não violenta. 
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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. O presente relatório incide sobre os últimos quatro tópicos (de um 
total de nove). Os primeiros cinco tópicos foram analisados num relatório publicado em 3 de dezembro 
de 2021. 

O que foi o Diálogo "Uma Perspetiva da Europa" 

A União Europeia quer saber o que os seus residentes pensam sobre a Europa. Por esse motivo, a UE 
organizou a Conferência sobre o Futuro da Europa. As opiniões e ideias dos residentes de toda a União 
Europeia deverão vir a ser incorporadas nos planos para o futuro da Europa. No âmbito da Conferência, os 
Países Baixos organizaram o Diálogo nacional com os Cidadãos "Uma 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 secundário 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 
no terreno com diferentes grupos de cidadãos neerlandeses, o que nos deu a oportunidade de dialogar 
com a comunidade turca de Schiedam e de sermos recebidos pelos voluntários da Fundação Piëzo de 
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 recebidos, por exemplo, numa escola secundária em Helmond, numa escola 
secundária de formação profissional em Doetinchem e na Universidade de Leiden. 
 
"É o futuro dos nossos filhos que está em causa. Por isso, acho importante 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 neerlandeses. Dos diálogos entre os neerlandeses nasceram 
debates interessantes e foram apresentadas ideias e sugestões inovadoras. Algumas destas ideia foram 
incluídas no presente relatório, cujo conteúdo representa pois 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 no Diálogo "Uma 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 dar a minha opinião sobre assuntos importantes para mim e sentir 
que a minha voz é ouvida." 
Participante num diálogo temático 
 
Antes da Conferência sobre o Futuro da Europa foram identificados nove tópicos. Estes tópicos estão 
também no centro do Diálogo com os Cidadãos dos Países Baixos "Uma Perspetiva da Europa". Em 
outubro, publicámos um relatório intercalar com as primeiras informações e as perguntas subsequentes 
com base no estudo do painel. No início de dezembro, foi apresentado outro relatório em que se 
descreviam as opiniões, ideias e recomendações relativas aos primeiros cinco tópicos. O presente 
relatório abrange os restantes quatro tópicos. 

Relatório anterior – 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 

Relatório atual – 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 congregadas 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) têm acesso a uma plataforma digital europeia. 
 
"Espero que os dirigentes da UE tenham em conta as minhas opiniões e que elas os 
ajudem a fazer as escolhas certas." 
Participante num diálogo temático 
 
A Conferência termina na primavera de 2022. Nessa altura, os Países Baixos apresentarão um relatório 
final do Diálogo com os Cidadãos, constituído por um resumo do presente relatório e do relatório 
anterior, que incluirá as recomendações sobre a totalidade dos nove tópicos. A Conferência dirigirá 
recomendações à Presidência da Conferência, nomeadamente aos presidentes do Parlamento Europeu, 
do Conselho de Ministros e da Comissão Europeia, que se comprometeram a explorar formas de dar 
seguimento às recomendações. Para o Governo neerlandês, as recomendações são um contributo 
importante para a definição da política dos Países Baixos relativamente à UE. 
 
Este processo, que se prolongará até à primavera de 2022, resume-se do seguinte modo: 
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Cronologia 

     Perspetiva da Europa 

1 de s
etem
bro 

12 de o
utubro 

22-
-23 de outu
bro 

15 
de 
nov
em
bro 

3 de dezembr
o 

14 de ja
neiro  

21-
-22 de janei
ro 

Fevereiro 18-
-19 de fever
eiro 

11-
-12 de janei
ro 

22-24 de abril   

Recolha de ideias em linha          

 Diálogos temáticos           

  Resultados 
intercalares 
(relatório 
intercalar) 

 Relatório 
intercalar 
sobre a 
economia e a 
democracia 

Relatóri
o 
intercala
r sobre 
as 
alteraçõ
es 
climática
s e a UE 
no 
mundo 

 Relatório 
final "A 
nossa 
perspetiva 
da Europa" 

     

  ↓    ↓  ↓ ↓ ↓   

  Reunião da 
conferência 

   Reunião da 
conferência  

 Reunião da 
conferência  

(eventual) 
Reunião da 
conferência  

Evento final da 
conferência 

→ Recomendações 
aos 
presidentes 
• Parlament

o 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 os 
cidadãos neerlandeses) 

Instruções de leitura 

O presente relatório incide sobre quatro tópicos. Relativamente a cada um deles, descrevemos: 
• Recomendações com base em todos os elementos do diálogo com os cidadãos 
• Debates e ideias, em linha e no terreno: uma impressão das opiniões, ideias e debates decorrentes dos 

diálogos temáticos (em linha e presenciais) 
 

No final do presente relatório encontra-se uma justificação do estudo. 
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Alterações climáticas e ambiente 

Recomendações – A nossa perspetiva sobre as alterações climáticas e o ambiente 
71 % dos neerlandeses consideram que as alterações climáticas e o ambiente são questões importantes 
e que a UE deve intervir nesses domínios. 

1. Definir uma orientação clara para a abordagem europeia das alterações climáticas 

68 % dos neerlandeses consideram que a UE deve assumir um papel de liderança na luta contra as 
alterações climáticas. O aquecimento global é um problema que nenhum país pode resolver sozinho. 
Embora os neerlandeses não tenham todos as mesmas opiniões sobre as alterações climáticas, 
consideramos, em todo o caso, que a UE tem de desenvolver uma visão mais clara do futuro. Apesar do 
Pacto Ecológico, é evidente que os pontos de vista dos Estados-Membros muitas vezes divergem. Embora 
os países devam continuar a poder fazer as suas próprias escolhas, têm de trabalhar para alcançar os 
mesmos objetivos. Consideramos também que temos responsabilidades próprias enquanto cidadãos, o 
que implica a adaptação do nosso comportamento enquanto consumidores. 
 
"Os Países Baixos querem eliminar o gás natural, mas é o que está a ser promovido na 
Alemanha. Acho isso bastante difícil de entender." 

2. Velar por que os países e as empresas colaboram melhor entre si para chegar às soluções 
mais adequadas 

Os neerlandeses têm a impressão de que os países têm o hábito de se culpar uns aos outros no que toca 
às alterações climáticas e ao ambiente. Destacam-se principalmente as diferenças, por exemplo, entre os 
países pobres e os países ricos da UE, ou entre os países com mais ou menos indústria. Preferíamos que 
os países procurassem alcançar acordos. Por exemplo, empresas semelhantes em países diferentes 
podem proceder a trocas de conhecimentos e encontrar soluções em conjunto. Os países mais pobres 
podem também ser levados a participar mais neste tipo de cooperação para combater as alterações 
climáticas. Podem ajudar a conceber soluções conjuntas e também beneficiar delas. 
 
"A luta contra as alterações climáticas não deve ser uma questão de concorrência, 
mas sim de cooperação." 

3. Criar um sistema equitativo e exequível aplicável ao CO2 

A fim de combater as alterações climáticas, a UE orientou-se fortemente para a redução das emissões de 
CO2. Os neerlandeses consideram que é necessário um sistema melhor, que penalize de forma equitativa 
os produtores e os utilizadores. Não estão de acordo quanto à questão de saber se os países mais 
populosos deveriam estar autorizados a emitir mais CO2. Por exemplo, alguns países têm indústrias 
altamente poluentes, enquanto há outros que têm exatamente um grande potencial para produzir 
energia verde.  Há que ter em conta estas diferenças, mas sem tornar as coisas demasiado complicadas, 
uma vez que todos têm de compreender o sistema.  
 
"Os países industrializados exportam muito. Quer isso dizer que devem ser os únicos a 
pagar o imposto sobre o CO2? Penso que os utilizadores também devem contribuir." 
 

4. Comunicar de forma mais clara e positiva a respeito da ação climática 

Os neerlandeses ouvem e leem muita coisa sobre as alterações climáticas. No entanto, para muitas 
pessoas, este continua a ser um conceito abstrato e complexo. É muitas vezes entendido como algo que 
custa muitíssimo dinheiro, embora a luta contra as alterações climáticas também gere oportunidades; 
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pense-se, por exemplo, na promoção da produção de alimentos a nível local e no desenvolvimento de 
tecnologias novas e sustentáveis. A UE pode contar melhor e mais vezes esta história. Consideramos 
também que os dirigentes dos Estados-Membros podiam dar um melhor exemplo. Viajar menos — por 
exemplo, entre Bruxelas e Estrasburgo — e organizar mais reuniões em linha pode contribuir para a 
sustentabilidade. 
 
"A sustentabilidade ainda é muito entendida como um custo, mas deve ser vista como 
uma oportunidade e não como uma ameaça." 

Debates e ideias em linha e no terreno 

"Não devemos considerar as emissões de CO2 um direito, mas sim um efeito secundário problemático." 
 
"Tenho a impressão de que, na Europa, há mais conversa do que ação em relação às alterações climáticas." 
 
"Aplicar regras climáticas mais severas pode, com o tempo ser uma benefício; sendo nós um continente de 
comércio, devemos procurar as oportunidades aqui." 
 
"Não podemos ficar à espera dos outros continentes — não há tempo para isso." 
 
IDEIA: "Recompensar financeiramente os países quando demonstram que o seu ambiente natural e a sua 
biodiversidade prosperam." 
 
IDEIA: "Promover um turismo respeitador do ambiente nas regiões pobres da UE." 
 

 
Alunos da escola secundária de formação profissional de Doetinchem: "As viagens de longo curso 
devem continuar a ser acessíveis a todos." 
 
Foi sugerido aos alunos da escola secundária Graafschap, em Doetinchem, que os voos dentro da UE 
passassem a ser mais caros. Alguns alunos concordaram, uma vez que bilhetes mais caros incentivam 
as pessoas a procurar alternativas mais sustentáveis. No entanto, foi salientado que, nesse caso, a UE 
deve assegurar a existência de melhores opções, respeitadoras do clima, como melhores ligações 
ferroviárias. Outros participantes afirmaram que não eram a favor de bilhetes de avião mais caros. 
"Hoje em dia, quem viaja mais de avião são os ricos, e eles podem pagar sem dificuldade", afirmou 
alguém. "Mesmo com preços mais altos, eles vão continuar a fazê-lo, mas então as férias em locais 
mais distantes vão deixar de ser possíveis para os cidadãos "normais"."  
 

 
 
Agricultores que respeitam e integram a natureza: "A UE pode ajudar a divulgar o conhecimento de 
soluções sustentáveis." 
 
A BoerenNatuur é uma associação de cooperativas agrícolas. O diálogo temático incluiu um debate 
sobre as alterações climáticas e o ambiente. Os participantes consideraram que a aplicação da 
legislação e da regulamentação da UE por parte de cada país poderia ser melhorada, seguindo o 
exemplo da legislação relativa ao nitrogénio. "A legislação da UE estabelece apenas que as zonas 
naturais "não devem deteriorar-se", mas este requisito é tratado de forma bastante diferente no sul da 
Europa do que nos Países Baixos." A maioria dos participantes concorda que a Europa deve assumir a 
liderança na luta contra as alterações climáticas. Estes agricultores consideram que as palavras não 
bastam e que tem de haver resultados, sobretudo por meio da partilha de conhecimentos. No setor 
agrícola, estamos a trabalhar em formas de alcançar uma agricultura mais limpa. A UE deve ajudar a 
divulgar rapidamente os conhecimentos necessários." 
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Migração 

(Migração e refugiados) 
 
As fronteiras entre os países da UE são abertas. Portanto, os países trabalham em conjunto na UE, por 
exemplo, na gestão das fronteiras externas e na luta contra a introdução clandestina de migrantes. Está 
também a ser debatida a distribuição equitativa dos refugiados entre os países da UE. Qual é a perspetiva 
dos Países Baixos sobre esta situação? 

Recomendações – A nossa perspetiva sobre a migração e os refugiados 

65 % dos neerlandeses consideram que a migração e os refugiados são um tópico importante e que 
a UE deve intervir nesses domínios. 

1. Impedir que o debate sobre os refugiados caia em generalizações 

70 % dos neerlandeses consideram que as fronteiras externas da Europa precisam de ser mais bem 
defendidas; destes, 72 % continuariam a ter a mesma opinião, mesmo que isso implicasse que mais 
refugiados fossem reenviados para países onde não há segurança. Os neerlandeses consideram que deve 
ser prestada mais atenção às razões por que as pessoas fogem de países não seguros. Em alguns casos, 
são indicadas como razão as alterações climáticas, noutros casos, a guerra. Quando se fala de refugiados, 
muitas vezes as razões subjacentes só são debatidas de forma limitada e o valor acrescentado que os 
refugiados podem trazer a um país costuma ser pouco referido. Por último, consideramos que a UE deve 
fazer uma maior distinção entre as pessoas que se encontram nas fronteiras, chegadas de regiões 
inseguras, e os refugiados económicos. Resumindo, entendemos que, muitas vezes, o debate sobre a 
migração e os refugiados ignora as razões subjacentes e é demasiado simplista. Os políticos europeus 
devem ser capazes de resolver este problema, dando um bom exemplo. 
 
"Devemos ver os refugiados como seres humanos como nós, porque quase ninguém 
deixaria morrer alguém em situação de necessidade." 

2. Determinar numa distribuição mais equitativa e sensata dos refugiados 

Um serviço europeu de imigração deve estar em condições de assegurar que os refugiados são 
distribuídos de forma equitativa entre os países da UE. No entanto, os neerlandeses consideram que 
devem existir critérios claros para determinar o que é justo. Por exemplo, um bom sistema de proteção 
social pode tornar um país atrativo para os refugiados, mas há outros fatores que são importantes tanto 
para o refugiado, como para o país em causa. Por exemplo, nos Países Baixos há uma escassez de 
habitação e alguns países ou setores necessitam até de mais trabalhadores migrantes. Consideramos 
importante que a UE tenha isto em conta na distribuição dos refugiados. Os acordos claros não implicam 
apenas clareza, mas também menos debate. Em última análise, todos ficam a ganhar. 
 
"Os refugiados têm de ter a possibilidade de exteriorizar os seus talentos também no 
país de destino." 

3. Recorrer aos conhecimentos e à experiência para ajudar as regiões de origem dos refugiados 

67 % dos neerlandeses consideram que a UE deve prestar mais apoio às regiões onde não há segurança, a 
fim de prevenir os fluxos de refugiados. Compreendemos que os refugiados não decidem sair dos seus 
países sem mais nem menos. É por isso que devemos combater as causas, como as alterações climáticas 
ou os conflitos, que tornam estas regiões inseguras ou inóspitas. O apoio da UE às regiões de origem dos 
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refugiados pode assumir a forma de transferência de conhecimentos e não apenas de apoio financeiro. 
Por exemplo, nos Países Baixos sabemos muito sobre agricultura. Podemos ajudar outros países a lidar 
melhor com a seca e a erosão, através de métodos agrícolas modernos. As pessoas que fugiram para a 
Europa podem fazer formação num país europeu e depois serem elas a prestar apoio nos seus países  
de origem.  

Debates e ideias em linha e no terreno 

"A UE deve prever procedimentos de asilo mais rápidos. Assim, haveria mais lugar para as pessoas que 
realmente precisam de asilo." 
 
"Conheço muitos jovens que querem comprar casa, mas não encontram nada a preços acessíveis. 
Entretanto, os refugiados recebem alojamento. Acho que isto é complicado." 
 
"As alterações climáticas vão continuar a obrigar as pessoas a fugir dos seus países. Se não é possível 
impedir esta migração, talvez seja possível regulá-la melhor." 
 
"Eu vivo em Betuwe. Aqui precisamos de muitos trabalhadores migrantes durante a época da pera e da 
maçã." 
 
"As regiões inseguras não são inseguras por acaso; os governos dessas regiões são muitas vezes corruptos. 
Como é que sabemos o que acontece ao nosso apoio e ao nosso dinheiro?" 
 
IDEIA: "Pensar também em estratégias locais, como a participação dos cidadãos no acolhimento local aos 
refugiados, e financiar iniciativas locais de integração." 
 
IDEIA: "Construir "minicasas" nas cidades, para os refugiados viverem no início. Isso aliviava a pressão 
sobre o mercado da habitação e fazia aumentar o apoio ao acolhimento de pessoas." 
 

 
Voluntários que já foram refugiados: "Na Europa, as pessoas mantêm as distâncias." 
 
A Taal Doet Meer é uma associação voluntária que ajuda as pessoas que acabaram de chegar a Utrecht 
e falam uma língua estrangeira a participarem na comunidade. Nos debates temáticos realizados com 
esta associação, não se falou só de migração – falou-se especialmente da integração. Alguns dos 
participantes chegaram aos Países Baixos como refugiados, dos quais uma pessoa da Síria, que diz: "Ao 
fim de sete anos, ainda não me sinto neerlandês. Ainda não encontrei emprego, apesar de ter um 
mestrado. Reparei que os países europeus estão preocupados sobretudo com eles mesmos e não são 
totalmente abertos a outros países e outras culturas." Outro participante afirmou que os europeus 
costumam manter as distâncias também entre si. "A maior parte das pessoas está sozinha; cada um 
age por si, enquanto eu acho que devíamos conversar e aprender uns com os outros." 
 

 
 
Jovens do Nationale Jeugdraad (Conselho Nacional da Juventude): "Só se deve deixar entrar as pessoas 
se for possível cuidar bem delas." 
 
Em Utrecht, membros de vários grupos de trabalho da Nationale Jeugdraad (NJR) conversaram entre si. 
Os participantes (com idades compreendidas entre os 16 e os 23 anos) consideram que há que ter em 
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conta vários aspetos na distribuição de refugiados por toda a Europa, nomeadamente a população de 
um país, a sua área, a proteção social e o número de centros de acolhimento. "Só se devia deixar entrar 
refugiados num país se for possível cuidar bem deles", afirmou um dos participantes. Os jovens 
consideram também que devia haver consequências se um país não cumprir os acordos sobre o 
acolhimento de refugiados. Por exemplo, deviam pagar uma multa. "E os refugiados também devem 
ter uma palavra a dizer sobre o local para onde vão", afirmou um participante. "Por exemplo, se têm 
família num local, não deviam ser enviados para outro sítio." 
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Saúde 

(Cuidados de saúde) 
 
Embora os cuidados de saúde sejam sobretudo geridos por cada país, a política europeia pode apoiar e 
reforçar os sistemas. Por exemplo, no combate à crise do coronavírus ou em caso de outras crises 
sanitárias ou através da investigação conjunta sobre doenças graves. Qual é a perspetiva dos Países 
Baixos sobre esta situação? 

Recomendações — A nossa perspetiva sobre os cuidados de saúde 

64 % dos neerlandeses consideram que os cuidados de saúde são um tópico importante e que a UE 
deve intervir nesse domínio. 

1. Assumir um maior controlo das medidas de combate às pandemias 

83 % dos neerlandeses consideram que os países da UE devem colaborar mais para evitar a propagação 
de doenças infecciosas em todo o mundo, porque os vírus não param nas fronteiras, como constatámos 
durante a pandemia de coronavírus. As políticas na UE podem ser confusas, o que não contribui para o 
cumprimento das regras. Consideramos que as medidas para evitar a propagação dos vírus na Europa 
devem ser mais bem coordenadas, mas sem necessidade de haver regras iguais em todos os países. Deve 
haver margem para fazer escolhas a nível local, não só porque as taxas de infeção podem variar, mas também 
porque a Europa é feita de culturas diferentes. Algumas medidas funcionam melhor num país do que noutro. 
 
"Eu vivo nos Países Baixos, perto da fronteira alemã. As regras diferentes da COVID-
-19 nos dois países põem-me doido." 

2. Fornecer a todas as pessoas medicamentos fiáveis e a preços acessíveis 

71 % dos neerlandeses consideram que a UE deve tornar-nos menos dependentes de países terceiros no 
que toca ao desenvolvimento, à produção e ao fornecimento de medicamentos. No entanto, se as 
pessoas tiverem por isso que esperar mais tempo pelos medicamentos, já há opiniões diferentes sobre o 
assunto. Os neerlandeses entendem que isto complicaria a produção e a distribuição de medicamentos. 
Por um lado, os Países Baixos estão com o problema de um grande aumento dos custos dos cuidados de 
saúde, e achamos que é importante manter os custos o mais baixos possível. Por outro lado, queremos 
ter confiança nos medicamentos, mesmo que provenham de países distantes. Não é apenas uma questão 
de qualidade, mas –se também de produção sustentável e ética. De um modo geral, achamos que os 
medicamentos importantes devem estar ao alcance de todos, incluindo nos países mais pobres. 
 
"Hoje em dia, os custos dos cuidados de saúde são quase incomportáveis. Por isso, 
devemos tentar comprar novos medicamentos aos preços mais baixos que for possível." 

3. Os países devem agir individualmente para que os seus sistemas de saúde sejam mais equitativos 
e eficazes 

Os neerlandeses estão preocupados com os cuidados de saúde e essas preocupações vão além do 
impacto da pandemia de COVID-19. Por exemplo, estamos com problemas estruturais de capacidade nos 
hospitais. Alguns neerlandeses não têm uma opinião positiva sobre os efeitos do mercado nos cuidados 
de saúde. Compreendemos que as empresas farmacêuticas têm de recuperar os investimentos e que as 
companhias de seguros de saúde pretendem adquirir cuidados de saúde a preços baixos, mas não deve 
haver um abuso de poder por parte das grandes empresas. A UE deve fazer alguma coisa a este respeito, 
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por meio de regulamentação. Quanto aos restantes aspetos, entendemos que os cuidados de saúde são 
sobretudo uma questão nacional. Afinal, são os próprios países que melhor sabem quais são os problemas 
e as prioridades locais. No entanto, achamos que é importante que os países europeus aprendam uns 
com os outros para melhorar os cuidados de saúde. 

Debates e ideias em linha e no terreno 

"Devemos ter mais cuidado com os medicamentos que disponibilizamos na Europa. Neste momento, já 
estamos a desperdiçar demasiado." 
 
"É bom que a Alemanha tenha esta a aceitar doentes de COVID-19 dos Países Baixos. Gostava de ver mais 
solidariedade deste género na Europa." 
 
"Independentemente do lugar da UE onde vivem ou de serem ricos ou pobres, todos têm direito a bons 
cuidados de saúde." 
 
"Ao comprar medicamentos, não olhem apenas para o preço, mas também para as questões éticas, por 
exemplo, certificando-se que não há trabalho infantil." 
 
IDEIA: "Melhorar a saúde dos europeus, garantindo que sofrem menos stress. Por exemplo, reduzir o 
número de horas de trabalho semanal." 
 
IDEIA: "Utilizar jogos sérios ou a realidade aumentada para ajudar os jovens a fazer escolhas mais saudáveis." 
 

 
Pessoas de Utreque de origem marroquina: "A saúde tem um preço." 
 
A associação Marokkaans Dialoog Overvecht (MDO) promove a participação da comunidade 
marroquina no bairro de Overvecht, em Utreque. Esta associação incentiva o diálogo no bairro, a fim 
de atenuar as situações problemáticas. Os participantes no diálogo temático no âmbito da "Perspetiva 
da Europa" consideram que a cooperação europeia tem muitos vantagens. No entanto, alguns 
participantes pensam que, por vezes, os Países Baixos dependem demasiado de outros países. A 
pandemia de COVID-19 foi referida como exemplo. Os participantes consideram que, devido aos longos 
debates na Europa, os Países Baixos iniciaram a vacinação demasiado tarde. "Talvez houvesse mais 
custos se os Países Baixos quisessem tomar mais decisões individualmente" afirmou um participante. 
"Mas é uma questão de saúde, e a saúde tem um preço." 
 

 
 
Alunos do ensino secundário de Helmond: "É melhor copiarmo-nos uns aos outros com inteligência, do 
que todos seguirmos a mesma abordagem." 
 
Na escola Dr. Knippenberg, em Helmond, alunos de 15 e 16 anos debateram a forma como a Europa 
lidou com a pandemia. Alguns alunos pensam que os Estados-Membros deveriam ter criado o 
programa de vacinação em conjunto. A maioria dos participantes acha que cada país tem uma melhor 
noção do que é necessário e do que funciona nesse mesmo país, e portanto está em melhores 
condições para determinar o que é melhor para a população. Por exemplo, sabem quais são os setores 
que têm de ser vacinados em primeiro lugar e quais são os setores que podem esperar. "Claro que é 
bom debater esta questão a nível internacional," disse um dos alunos. "Quando os diferentes países 
têm abordagens próprias diferentes, podem observar-se uns aos outros e aprender uns com os outros." 
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Papel da UE no mundo 

O mundo está perante enormes desafios. A UE está convicta de que questões como as alterações 
climáticas e as pandemias só podem ser resolvidas através da cooperação mundial. A UE quer que a sua 
voz seja claramente ouvida no palco mundial, juntamente com os Estados Unidos e a China, por exemplo. 
Qual é a perspetiva dos Países Baixos sobre esta situação? 

Recomendações – A nossa perspetiva sobre o papel da UE no mundo 

56 % dos neerlandeses consideram que o papel da UE no mundo é uma questão importante e que a UE 
deve intervir neste domínio. 

1. Tirar partido da força da UE, em especial no que diz respeito às principais questões internacionais 

A criação da UE é uma das razões por que os europeus vivem em paz há mais de 75 anos; muitos 
neerlandeses consideram que se trata da maior conquista da UE. Além disso, os neerlandeses pensam que 
a força da UE está em combater em conjunto os grandes desafios internacionais, por exemplo, as 
alterações climáticas, a pandemia e a problemática dos refugiados. Os Estados-Membros podem também 
ter um maior impacto junto de países terceiros, celebrando em conjunto de acordos internacionais 
enquanto União Europeia. Entendemos que os Países Baixos são demasiado pequenos para fazer uma 
diferença no que toca a estas questões a nível individual. Por outro lado, os neerlandeses querem que o 
nosso país possa continuar a tomar as suas próprias decisões, de acordo com a nossa cultura e os nossos 
interesses. Portanto, a cooperação na Europa deve ter sobretudo por objetivo a eficiência e o impacto. 
 
"É mais fácil celebrar acordos de cooperação internacional enquanto UE do que 
enquanto país individual." 

2. Seguir a via da cooperação e não do conflito, tanto dentro como fora da Europa 

66 % dos neerlandeses consideram que a UE deve formar um bloco mais forte contra outros blocos de 
potências internacionais. Consideramos que há cada vez menos equilíbrio no mundo. Países como a China 
e a Rússia estão a adquirir cada vez mais poder em diferentes domínios. É algo que nos preocupa 
bastante. Portanto, a UE deve intervir em questões como a segurança internacional e a defesa da 
economia europeia contra o comércio desleal. Consideramos importante que os Estados-Membros 
cheguem mais vezes e mais depressa a acordo sobre uma abordagem única. Assim, conseguiríamos que a 
nossa voz fosse ouvida de forma mais clara. O facto de sermos mais fortes em conjunto, enquanto países 
europeus, não significa que nos queiramos envolver mais vezes em conflitos. Acima de tudo, 
pretendemos trabalhar positivamente em conjunto com países terceiros, sempre que possível. 
 
"Se reduzirmos as diferenças e os conflitos internos, aumentará a visibilidade e o 
impacto da UE na cena mundial." 

3. Adotar uma abordagem ponderada quando se propõe ajudar a resolver conflitos 

Tendo em conta o aumento do papel da UE no mundo, 50 % dos neerlandeses consideram que a 
abordagem dos conflitos mundiais é uma questão importante. Temos dificuldade em determinar qual é a 
melhor forma de resolver os conflitos. A experiência do passado demonstra que a intervenção militar nem 
sempre acaba bem, podendo gerar custos inesperadamente elevados e mais fluxos de refugiados. Os 
países devem poder decidir individualmente se pretendem entrar numa guerra, tendo em conta o 
impacto local. De um modo geral, temos uma opinião positiva a respeito de uma maior cooperação entre 
os exércitos europeus: achamos importante que a Europa seja capaz de se defender de forma adequada. 
No entanto, a nossa preferência vai sempre para a resolução dos conflitos sem violência. 
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"Durante a evacuação do Afeganistão, cada país criou o seu próprio plano. Não havia 
uma melhor forma de fazer isto?" 

Debates e ideias em linha e no terreno 

"A UE devia pôr a sua casa em ordem antes de dizer a outros o que fazer." 
 
"Comprando produtos chineses em grandes quantidades, nós, os europeus, estamos a dar uma vantagem 
à China." 
 
"Os Estados Unidos continuam a ser extremamente importantes para a defesa europeia." 
 
"Ser membro da UE significa que também temos um lugar à mesa das negociações. Assim, podemos ter 
uma palavra a dizer nas decisões importantes." 
 
"A UE tem de deixar de se considerar uma entidade separada, porque não o é. É uma associação 
cooperativa de Estados-Membros europeus e deve comportar-se como tal." 
 
IDEIA: "Assim como há cimeiras internacionais regulares sobre o clima, devia haver uma conferência 
regular sobre os direitos humanos." 
 
IDEIA: "Tornar os exércitos europeus mais eficientes, por exemplo, comprando equipamento em conjunto." 
 

 
Mulheres marroquino-neerlandesas: "Defendam os direitos humanos" 
 
A Femmes for Freedom é uma associação neerlandesa que promove campanhas contra os casamentos 
forçados, a repressão sexual e o abuso financeiro de mulheres e raparigas de origem bicultural. Em 
conjunto com a associação, foi organizada uma reunião com um grupo de mulheres marroquino-
-neerlandesas. As participantes acham que a UE está atualmente demasiado dependente da Rússia e 
da China. "Nota-se que a UE não se atreve a fazer nada, porque tem receio de sanções", afirmou uma 
das participantes. Referiram como exemplo o fabrico de medicamentos, que pode muitas vezes ser de 
longe mais barato. "Se houver um conflito, a China só precisa de fechar a torneira e nós ficamos sem 
nada", afirmou outra participante. Foi também mencionado o tema dos direitos humanos. "Fazemos de 
conta que é um tema muito importante, mas fechamos os olhos ao que a China está a fazer aos 
uigures", afirmou outra participante. 
 

 
 
Alunos da escola secundária de ciências e tecnologias (‘technasium’) de Alkmaar "Não queremos um 
exército comum" 
 
Durante o diálogo temático, os alunos da escola secundária de ciências e tecnologias Jan Arentsz, de 
Alkmaar, falaram dos prós e contras de haver um exército europeu comum. Os participantes deixaram 
claro que não eram a favor. "Se um país da UE tivesse um problema com um país terceiro, teríamos 
automaticamente de entrar em guerra. Acho que os países devem poder tomar essa decisão 
individualmente", afirmou um participante. Foi também debatida a possibilidade de haver uma terceira 
guerra mundial. Os alunos não acharam muito provável que viesse a acontecer tal coisa, mas, se assim 
fosse, consideraram que continuaria a ser possível encontrar uma solução rapidamente. "Os exércitos 
também podem funcionar bem em conjunto. Quanto a mim, não é preciso haver um exército europeu." 
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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: 
1. Estudo do painel 

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

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

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

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

5. 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. 
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1. Estudo do painel 
O Diálogo com os Cidadãos dos Países Baixos "Perspetiva da Europa" (Kijk op Europa) foi lançado 
em 1 de setembro de 2021 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. 

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 
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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, 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: 
 
 

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 (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 

Drenthe do Norte 11 14 17 5 

Drenthe do Sudeste 10 12 14 4 

Drenthe 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 
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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 

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 de 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 

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 
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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 

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 % 

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. 
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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 % 

CDA 6 % 

PvdA 6 % 

Partij voor de Dieren 4 % 

GroenLinks 4 % 

ChristenUnie 3 % 

JA21 3 % 

BoerBurgerBeweging 2 % 

Forum voor Democratie 2 % 

Partido Político Reformado (SGP) 2 % 

Volt 2 % 

DENK (THINK) 1 % 

Van Haga Group 1 % 

BIJ1 1 % 

Fractie den Haan 0 % 
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Partido % 

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 % 

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 
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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. 

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 tem em conta 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 
• 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 
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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 seis reuniões de diálogo presenciais 
especialmente dedicadas aos 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 
• Conselho Nacional da Juventude (a reunião realizou-se em local externo) 
 
No total, participaram nestas reuniões de diálogo 110 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. 
 

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. 
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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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