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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
Em 1989, os regimes dos países da Europa Central e Oriental (de Leste) ligados à União Soviética
entraram em colapso, e num determinado número de países ocorreram mudanças políticas
significativas. Estes acontecimentos são hoje conhecidos pela designação genérica de “queda da
cortina de ferro” ou “queda do muro de Berlim”. Em 2004, oito países da Europa Central e Oriental
(do Leste) aderiram à União Europeia seguidos pela Bulgária e pela Roménia, em 2007.
Gostaríamos de saber a sua opinião sobre estes dois acontecimentos, a queda da chamada Cortina de
Ferro vinte anos atrás e a integração dos países da Europa Central/Oriental na União Europeia.

Q1.

Tendo em mente as alterações que se seguiram à “queda da Cortina de Ferro” em 1989, diria que
concorda ou discorda com as seguintes afirmações?
‐ Concordo ..............................................................................................1
‐ Discordo ...............................................................................................2
‐ [NS/NR] ................................................................................................9
a) Essas alterações trouxeram mais liberdade a todas as pessoas na Europa ..................................1 2 9
b) Essas alterações resultaram em melhores condições de vida na Europa Central e Oriental (do
Leste)......................................................................................................................................1 2 9
c) Essas alterações criaram novas oportunidades apenas para a geração mais nova ......................1 2 9
d) Essas alterações contribuíram para o desaparecimento das fronteiras e permitiram a livre
circulação de pessoas dentro da Europa................................................................................1 2 9
e) Essas alterações foram importantes apenas para os países da Europa Central e Oriental (do Leste).
...............................................................................................................................................1 2 9
f) Essas alterações têm oferecido boas oportunidades de negócio às empresas da Europa Ocidental
na Europa Central e Oriental (do Leste).................................................................................1 2 9

Q2.

Agora, gostaria de lhe pedir que avaliasse o impacto global dessas alterações. Diria que concorda ou
discorda com as seguintes afirmações?
‐ Concordo ..............................................................................................1
‐ Discordo ...............................................................................................2
‐ [NS/NR] ................................................................................................9
a) A qualidade de vida nos países da Europa Central e Oriental (do Leste) tem melhorado
consideravelmente desde 1989 .............................................................................................1 2 9
b) A situação que existia nos países da Europa Central e Oriental (do Leste) antes de 1989 era melhor
do que a que existe hoje ........................................................................................................1 2 9
c) Estas alterações tornaram a vida mais insegura no nosso país.....................................................1 2 9

Q3.

No que respeita às consequências da integração dos países da Europa Central e Oriental (do Leste) na
União Europeia, diria que concorda ou discorda com as seguintes afirmações?
‐ Concordo ..............................................................................................1
‐ Discordo................................................................................................2
‐ [NS/NR] ................................................................................................9
a) Tem ajudado a preservar a segurança e estabilidade na Europa, no seu todo. ...........................1 2 9
b) Tem criado problemas devido à existência de valores e culturas muito diferentes entre os
diferentes países da União Europeia .....................................................................................1 2 9
c) Tem conduzido ao aumento dos valores democráticos e tem consolidado a protecção dos direitos
humanos em toda a Europa ...................................................................................................1 2 9
d) Tem contribuído para a perda de empregos no nosso país..........................................................1 2 9
e) Tem aumentado o peso da União Europeia nas políticas mundiais. ............................................1 2 9
f) Tem baixado os padrões sociais na Europa, no seu todo. .............................................................1 2 9
g) Tem feito crescer a prosperidade e a competitividade económica da Europa, no seu todo........1 2 9
h) Tem feito crescer o sentimento de insegurança na Europa, no seu todo. ...................................1 2 9
i) Tem aumentado a segurança europeia ao permitir avanços na luta contra o crime organizado e a
imigração ilegal ......................................................................................................................1 2 9
j) Tem levado ao crescimento e modernização das economias dos países da Europa Central e Oriental
(do Leste) ...............................................................................................................................1 2 9
k) Tem levado a que os países da Europa Ocidental façam grandes transferências financeiras para
ajudar esses países a modernizarem‐se.................................................................................1 2 9
l) Tem aumentado as possibilidades de as pessoas circularem e viajarem livremente dentro da União
Europeia .................................................................................................................................1 2 9
m) Tem tornado a União Europeia mais difícil de gerir ....................................................................1 2 9

Q4A.

No caso de a União Europeia vir a considerar aceitar novos países‐membros no futuro, quais deverão
ser, para si, na lista seguinte, os dois aspectos mais importantes que a Europa como um todo deve ter
em conta ao tomar uma decisão?
Para a Europa como um todo
‐ Liberdade e valores democráticos........................................................1
‐ O envelhecimento da população europeia ..........................................2
‐ O papel da União Europeia no mundo .................................................3
‐ Os problemas económicos ...................................................................4
‐ A estabilidade nas fronteiras da União Europeia .................................5
‐ Os problemas culturais e religiosos ......................................................6
‐ Os problemas de imigração ..................................................................7
‐ [Não há segunda escolha] ....................................................................8

‐ [NS/NR] ................................................................................................9
Q4B.

No caso de a União Europeia vir a considerar aceitar novos países‐membros no futuro, quais deverão
ser, para si, na lista seguinte, os dois aspectos mais importantes que ela deve ter em conta ao tomar
uma decisão, se o ponto de vista do nosso país/Portugal for contemplado?
Para o NOSSO PAIS
‐ Liberdade e valores democráticos........................................................1
‐ O envelhecimento da população europeia ..........................................2
‐ O papel da União Europeia no mundo .................................................3
‐ Os problemas económicos ...................................................................4
‐ A estabilidade nas fronteiras da União Europeia .................................5
‐ Os problemas culturais e religiosos ......................................................6
‐ Os problemas de imigração ..................................................................7
‐ [Não há segunda escolha] ....................................................................8
‐ [NS/NR] ...............................................................................................9

Q4C.

No caso de a União Europeia vir a considerar aceitar novos países‐membros no futuro, quais deverão
ser, para si, na lista seguinte, os dois aspectos mais importantes que ela deve ter em conta ao tomar
uma decisão, se o seu ponto de vista pessoal for contemplado?
De acordo com o seu ponto de vista?
‐ Liberdade e valores democráticos........................................................1
‐ O envelhecimento da população europeia ..........................................2
‐ O papel da União Europeia no mundo .................................................3
‐ Os problemas económicos ...................................................................4
‐ A estabilidade nas fronteiras da União Europeia .................................5
‐ Os problemas culturais e religiosos ......................................................6
‐ Os problemas de imigração ..................................................................7
‐ [Não há segunda escolha] ....................................................................8
‐ [NS/NR] ...............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexo
[NÃO PERGUNTAR ‐ ASSINALAR ONDE FOR APROPRIADO]

D2.

‐

[1] Homem

‐

[2] Mulher

Que idade tem?
‐

[_][_] Anos

‐

[00] [Recusa/Sem Resposta]

D11.

D4.

Qual é o nível maximo de escolaridade que atingiu?
‐

Educação primária........................................................................................1

‐

Educação secundária ....................................................................................2

‐

Educação superior ........................................................................................3

‐

[RECUSA].......................................................................................................9

Tendo em conta a sua ocupação actual, diria que é trabalhador(a) por conta própria, um(a)
empregado(a), um(a) trabalhador(a) manual, ou diria que não tem uma actividade profissional? Quer
dizer que é um(a)...

[SE FOR DADA UMA RESPOSTA À CATEGORIA PRINCIPAL, LEIA AS SUB‐CATEGORIAS RESPECTIVAS EM VOZ ALTA]
- Trabalhador(a) por conta própria
Æ i.e. :

- agricultor(a), trabalhador(a) florestal, pescador(a)............................................ 11
- dono(a) de uma loja, artífice .............................................................................. 12
- profissional (advogado(a), médico(a), contabilista, arquitecto(a)...) ................. 13
- gestor(a) de uma empresa ................................................................................ 14
- outra ................................................................................................................... 15

- Empregado(a)
Æ i.e. :

- profissional (médico(a), advogado(a), contabilista, arquitecto(a)...) ................. 21
- direcção geral, director(a) ou gestor(a) de topo ................................................ 22
- quadro médio ..................................................................................................... 23
- funcionário(a) público(a) .................................................................................... 24
- empregado(a) de escritório................................................................................ 25
- outro(a) empregado(a) (vendedor(a), enfermeiro(a),etc...)............................... 26
- outra ................................................................................................................... 27

- Trabalhador manual
Æ i.e. :
- supervisor(a)/chefe de secção (gestor(a) de equipa, etc...) ............................ 31
- Trabalhador manual........................................................................................... 32
- trabalhador(a) manual não especializado(a)..................................................... 33
- outra ................................................................................................................... 34
- Sem actividade profissional
Æ i.e. :

- doméstica(o) ...................................................................................................... 41
- estudante (a tempo inteiro)................................................................................ 42
- reformado(a) ..................................................................................................... 43
- à procura de emprego........................................................................................ 44
- outra ................................................................................................................... 45

- [Recusa] .............................................................................................................................. 99

D6.

Diria que vive numa...?
‐

Área metropolitana ......................................................................................1

‐

outras cidades/centros urbanos...................................................................2

‐

zona rural......................................................................................................3

‐

[Recusa] ........................................................................................................9

