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Este documento é um resumo das principais conclusões do estudo "As 
escolhas dos Portugueses e o Projecto Farol”, estudo este sustentado numa 
sondagem de opinião realizada pela GfK, junto da população Portuguesa. 



1. 
Enquadramento 
Metodológico



Universo

O Universo é constituído pelos indivíduos de ambos os sexos, com idades entre os 18 e os 64 anos,

residentes em Portugal Continental.

Amostra

A amostra é constituída por 1.002 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por Região GfK

Metris:

Região GfK Metris Nº Entrevistas % Legenda

Norte Litoral 199 19,9

Grande Porto 137 13,7

Interior 138 13,8

Centro Litoral 157 15,7

Grande Lisboa 286 28,6

Alentejo 46 4,6

Algarve 39 3,9

Total 1.002 100%



Considerações sobre a amostragem

A amostra foi seleccionada através do método de quotas, com base num matriz que cruzou as variáveis Sexo, Idade (5

grupos), Instrução (para os homens - 2 grupos), Ocupação (para as mulheres - 2 grupos), Região (7 Regiões GfK Metris)

e Habitat/ Dimensão dos agregados populacionais (6 grupos).

O cruzamento destas variáveis garantiu um distribuição proporcional da amostra em relação à sociedade portuguesa

em geral. As quotas foram definidas com base no Recenseamento Geral da População (2001) do Instituto Nacional de

Estatística (I.N.E).

Foram seleccionados aleatoriamente um número significativo de pontos de amostragem onde foram realizadas as

entrevistas, através da aplicação das quotas já referidas. Em cada localidade, embora não existindo a aplicação do

método random route, foram dadas instruções de forma a distribuir as entrevistas por toda a localidade.

Recolha da Informação

A informação foi recolhida através de entrevista directa e pessoal na residência dos inquiridos, em total privacidade,

com base em questionário elaborado pela GfK Metris, a partir dos objectivos enumerados, tendo o Grupo Farol

aprovado a sua formulação final.

Os trabalhos de campo decorreram entre os dias 16 de Outubro e 1 de Novembro de 2010, realizados por 47

entrevistadores recrutados e treinados pela GfK Metris, que receberam uma formação adequada às especificidades

deste estudo.

A recolha incidiu nos dias úteis entre as 18H e as 22H e nos fins-de-semana.



2.
Qual o diagnóstico que os 
cidadãos fazem da actual 
situação do País?



Base: 1.002 Inquiridos

11%

35%

6%

27%

3%

18%

Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior Ns/Nr

Mt Melhor/ 
Melhor

Mt Pior/ 
Pior

29%

46%

2%

27%

6%

35%

11%

18%

Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior Ns/Nr

Comparando as actuais
condições económicas e sociais com

a vida de há 40 anos atrás,
antes do 25 de Abril,

actualmente a situação está… 

23%

58%

22%

8%

44%

14%

11%

Muito melhor Melhor Igual Pior Muito pior Ns/Nr

Comparando as actuais
condições económicas e sociais com

a vida de há 25 anos atrás, antes 
da entrada de Portugal na CEE,

actualmente a situação está… 

20%

53%

20%

14%

42%

11%

13%

Muito melhores Melhores Iguais Piores Muito piores Ns/Nr

Daqui a 10 anos,
comparando com as actuais

condições económicas e sociais,
as condições do futuro serão… 

Hoje FuturoPassado



81%

26%

26%

25%

23%

20%

15%

14%

9%

8%

8%

7%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

O desemprego 

O sistema de saúde 

O endividamento das famílias 

A pobreza e exclusão social 

A falta de um plano de sustentabilidade económica 

A insegurança 

As reformas / pensões 

A deterioração do ambiente económico 

O sistema laboral 

O sistema de educação 

O envelhecimento da população portuguesa 

O sistema judicial 

A habitação 

O modelo social 

O desemprego é sem dúvida o 
principal problema que Portugal 
enfrenta hoje, segundo a opinião 
da esmagadora maioria dos 
Portugueses. 
Sistema de saúde, endividamento 
das famílias e pobreza e exclusão 
social, são também problemas a 
ter em consideração.

Quais são os três principais problemas que Portugal enfrenta actualmente?

O desemprego 

O sistema de saúde 

O endividamento das famílias 

A pobreza e exclusão social 

A falta de um plano de sustentabilidade económica 

A insegurança 

As reformas/pensões 

A deterioração do ambiente económico 

O sistema laboral 

O sistema de educação 

O envelhecimento da população portuguesa 

O sistema judicial 

A habitação 

O modelo social 

(…)Base: 1.002 Inquiridos



Base: 1.002 Inquiridos

Para a grande maioria dos Portugueses, a situação de Portugal está a caminhar 
na direcção errada…

8%

78%

14%

… a caminhar na direcção certa

… a caminhar na direcção errada

Ns/Nr

“Globalmente, considera que neste 
momento a situação de Portugal está a 

caminhar na direcção certa ou na 
direcção errada?”



Base: 1.002 Inquiridos

Pois consideram que não existe uma estratégia de desenvolvimento para o país.

1%

22%

46%

20%

11%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Ns/Nr

23% Concordam

66% Discordam

11% Ns / Nr

“Consideram que existe uma estratégia 
de desenvolvimento para o País?”
(Em que medida concorda ou discorda com a 

referida afirmação…)



1%

27%

44%

20%

8%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Ns/Nr

“Portugal é um país competitivo, isto é, 
considera que Portugal consegue 

competir no estrangeiro, vendendo os
produtos e serviços que produz?”
(Em que medida concorda ou discorda com a 

referida afirmação…)

Base: 1.002 Inquiridos

Paralelamente consideram que Portugal não é um país competitivo.

28% Concordam

64% Discordam

8% Ns / Nr



3.
Mas em que é que os 
Portugueses confiam?



Sistema Educativo

Sistema de Saúde

Sociedade em geral

As empresas

Câmaras Municipais

ONG

Administração Pública

Sindicatos

Tribunais

Assembleia da República

Governos

Partidos Políticos

Políticos

Base: 1.002 Inquiridos

Elevados índices de falta de confiança!

Confiam Não Confiam

48%

44%

42%

41%

40%

36%

23%

21%

20%

14%

10%

10%

6%

35%

38%

43%

44%

40%

39%

48%

44%

45%

42%

39%

32%

34%

13%

13%

12%

13%

17%

17%

27%

30%

31%

42%

51%

57%

60%

Sistema Educativo

Sistema de Saúde

Sociedade em geral

As empresas

Câmara Municipal

Organizações não governamentais

Administração Pública

Sindicatos

Tribunais

Assembleia da República

Governo

Partidos Políticos

Políticos

Confio muito Confio Confio pouco

Não confio nada Ns/Nr

51% 48%

48% 51%

45% 55%

42% 57%

41% 57%

41% 56%

24% 75%

24% 74%

22% 76%

14% 84%

11% 90%

10% 89%

7% 94%



4. O Futuro?

_ Quais os principais 

eixos de desenvolvimento 
de Portugal?



Quais são os três factores mais importantes que podem contribuir para o 
desenvolvimento de Portugal?” (Sugerido)

49%

45%

25%

23%

22%

21%

15%

15%

14%

12%

12%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Um plano económico sustentável 

Mais produtividade 

Uma reforma no sistema laboral 

Uma reforma no sistema da saúde 

Formação e qualificação das pessoas 

Uma reforma no sistema da educação 

Mais cidadania 

Uma reforma no sistema da justiça 

Mais empreendedorismo por parte dos cidadãos 

Uma reforma no modelo social 

Mais iniciativa privada 

Mais inovação e tecnologia 

Base: 1.002 Inquiridos

Alguns dos eixos de desenvolvimento 
de longo prazo são tidos, pelos 

Portugueses, como menos 
importantes para o desenvolvimento 

Um plano económico sustentável 

Mais produtividade 

Uma reforma no sistema laboral 

Uma reforma no sistema da saúde 

Formação e qualificação das pessoas 

Uma reforma no sistema da educação

Mais cidadania 

Uma reforma no sistema da justiça 

Mais empreendedorismo por parte dos cidadãos 

Uma reforma no modelo social 

Mais iniciativa privada 

Mais inovação e tecnologia 

(…)



4. O Futuro?

_ Cultura de compromisso?



Base: 1.002 Inquiridos

“O caminho para a sustentabilidade de Portugal passa 
por um maior compromisso dos cidadãos com a causa 
pública e com as políticas dos governos, quaisquer que 

eles sejam”

(Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…)

Mais de metade dos cidadãos concorda que deverão ter um maior compromisso
com a causa pública e com as políticas dos governos, de modo a auxiliar a 
sustentabilidade do país

55% Concordam

34% Discordam

12% Ns / Nr

6%

49%
26%

8%

12%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Ns/Nr



Base: 1.002 Inquiridos

“O futuro de Portugal passa essencialmente pela 

competitividade dos seus cidadãos, das empresas e 

outras organizações da sociedade civil, devendo ser 

reservado ao Estado um papel de árbitro/supervisão”

(Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…)

Assim como são da opinião que o futuro do país passa pela competitividade dos 
cidadãos, das empresas e de outras organizações da sociedade civil

54% Concordam

35% Discordam

11% Ns / Nr

6%

48%
27%

8%

11%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Ns/Nr



Base: 1.002 Inquiridos

“Se as pessoas/os empregados gostarem do seu 
trabalho, do que fazem, isto é, se os trabalhadores 

estiverem comprometidos com as empresas, as 
empresas são mais competitivas”

(Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…)

E a esmagadora maioria dos Portugueses concorda que um maior compromisso 
dos trabalhadores com as empresas torna-as mais competitivas

92% Concordam

6% Discordam

2% Ns / Nr

37%

55%

6% 2%

Concordo totalmente

Concordo

Discordo

Discordo totalmente

Ns/Nr



Base: 1.002 Inquiridos

“As empresas são mais competitivas se 
houver uma cultura de empreendedorismo 

dos empresários, e não apenas dependência 
de incentivos do estado”

Contudo é reservado aos empresários o principal papel no sucesso do tecido 
empresarial

“A responsabilidade pelo sucesso de uma 
empresa (uma empresa financeiramente 
saudável e que cria postos de trabalho), é 

principalmente da responsabilidade dos seus 
donos/ empresários”

(Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…)

ConcordamDiscordam

9%

16%

89%

83%



Base: 1.002 Inquiridos

“Para si o que é mais importante:

o Estado apoiar as iniciativas de empreendedorismo por parte dos 

cidadãos, ou o Estado eliminar as barreiras às iniciativas de 

empreendedorismo?”

54%39%

8%

O Estado APOIAR
as iniciativas de empreendedorismo

O Estado ELIMINAR AS BARREIRAS
às iniciativas de empreendedorismo

Ns/Nr



Estado

Empresas privadas

Empresas públicas

Cidadãos/ Sociedade em Geral

Os media
(televisão, rádio, imprensa,…)

Grupos de interesse
(organizações, assoc. empresariais, sindicatos,…)

Redes Sociais

Base: 1.002 Inquiridos

Não obstante alguma consciência de imperativo de uma cultura de compromisso, 
os cidadãos continuam a consideram que é o Estado que deve dar o principal 
contributo para a competitividade e desenvolvimento económico do país

Em que medida considera 
que cada um dos 

“intervenientes” devem 
contribuir para a 

competitividade e 
desenvolvimento económico 

de Portugal…”

74%

63%

62%

59%

49%

48%

38%

18%

27%

27%

30%

33%

37%

30%

7%

9%

9%

9%

15%

12%

19% 5%

Estado

Empresas privadas

Empresas públicas

Cidadãos/Sociedade em Geral

Os media

Grupos de interesse

Redes Sociais

Sempre Frequentemente De vez em quando

Nunca Ns/Nr

74%

63%

62%

59%

49%

48%

38%

18%

27%

27%

30%

33%

37%

30%

7%

9%

9%

9%

15%

12%

19% 5%

Estado

Empresas privadas

Empresas públicas

Cidadãos/Sociedade em Geral

Os media

Grupos de interesse

Redes Sociais

Sempre Frequentemente De vez em quando Nunca Ns/Nr



Base: 1.002 Inquiridos

A Educação pode também ter um papel relevante, sendo que a maioria dos 
Portugueses consideram que é decisivo para o futuro de um jovem, ele ter uma 
educação/formação com experiências internacionais

“Até que ponto considera decisivo para o futuro de 
um jovem ele ter uma educação/formação com 

experiências internacionais”

(Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…)

74% Decisivo/totalmente decisivo

21% Pouco ou nada decisivo

6% Ns / Nr

21%

53%

17%

4%
6%

Totalmente decisivo

Decisivo

Pouco decisivo

Nada decisivo

Ns/Nr



5. O Futuro?

_ Cultura de compromisso?
_ Cultura de risco?



Se tiver incentivos para uma boa 
qualidade de vida, estou disposto a ir 
viver para o interior de Portugal para 

contribuir para o desenvolvimento das 
regiões com dificuldades económicas

38% 58%

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

Base: 1.002 Inquiridos



Se a empresa onde trabalho tiver de 
mudar de local/de localidade, estou 

disposto a ir viver para outro sítio se isso 
me assegurar o emprego

38% 56%

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

… ir viver para o interior do País … 38% 58%

Base: 1.002 Inquiridos



Para evitar ser despedido por falta de 
capacidade económica da minha empresa 
estou disposto a ter condições contratuais 

mais flexíveis (diminuição do ordenado, 
trabalho a tempo parcial,…)

46% 49%

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

… deslocalização do emprego… 38% 56%

… ir viver para o interior do País … 38% 58%

Base: 1.002 Inquiridos



Estou disposto a abdicar de benefícios 
fiscais no IRS se o Governo investir num 

plano de incentivos para uma melhor 
educação e preparação dos meus filhos no 

futuro, como ir estudar para fora

46% 49%

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

… ir viver para o interior do País …

… deslocalização do emprego…

… condições contratuais mais flexíveis… 46% 49%

38% 58%

38% 56%

Base: 1.002 Inquiridos



Se estiver no desemprego e tiver uma 
oferta de emprego aceito ir trabalhar, 

mesmo que esta opção possa implicar ir 
ganhar menos que o subsídio

51% 45%

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

… ir viver para o interior do País …

… deslocalização do emprego…

… condições contratuais mais flexíveis…

… educação dos filhos…

46% 49%

38% 58%

38% 56%

46% 49%

Base: 1.002 Inquiridos



Para ter melhores condições de vida, 
maior capacidade económica, estou 

disposto a arriscar num negócio próprio, 
mesmo que isso represente um risco por 

não ter total garantia

54% 42%

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

… ir viver para o interior do País …

… deslocalização do emprego…

… condições contratuais mais flexíveis…

… educação dos filhos…

… aceitar emprego por menos que o subsídio…

46% 49%

38% 58%

38% 56%

46% 49%

51% 45%

Base: 1.002 Inquiridos



Para o Governo baixar os impostos, estou 
disposto a abdicar de ter um Centro de 

Saúde no meu concelho/próximo da 
minha casa (e percorrer mais quilómetros 

para ter os cuidados de saúde)

“Em que medida concorda ou discorda com a referida afirmação…” ConcordamDiscordam

71% 27%

… ir viver para o interior do País …

… deslocalização do emprego…

… condições contratuais mais flexíveis…

… educação dos filhos…

… aceitar emprego por menos que o subsídio…

… arriscar num negócio próprio …

46% 49%

38% 58%

38% 56%

46% 49%

51% 45%

54% 42%

Base: 1.002 Inquiridos



6. Sociedade e 
Cidadania



Base: 1.002 Inquiridos

A economia

A educação

A saúde

A segurança

O sistema laboral

O modelo social

A pobreza e exclusão social

O empreendedorismo

A inovação e tecnologia

O sistema judicial

Apoio às regiões dificuldades económicas

29%

28%

26%

26%

25%

20%

18%

16%

16%

15%

11%

0% 20% 40% 60%

A economia

A educação

A saúde

A segurança

O sistema laboral

O modelo social

A pobreza e exclusão social

O empreendedorismo

A inovação e tecnologia

O sistema judicial

O apoio às regiões com dificuldades económicas

14%

13%

13%

9%

10%

8%

10%

8%

12%

9%

7%

0% 20% 40% 60%

A economia

A educação

A saúde

A segurança

O sistema laboral

O modelo social

A pobreza e exclusão social

O empreendedorismo

A inovação e tecnologia

O sistema judicial

O apoio às regiões com dificuldades económicas

Com que frequência contribui para melhorar cada uma das seguintes áreas? 
E os outros?

Eu contribuo frequentemente Os outros contribuem frequentemente



Base: 1.002 Inquiridos

Na opinião dos Portugueses são os desempregados e os idosos os grupos sociais 
que mais riscos correm de serem pobres…

“Na sua opinião, e pensando 
de forma global, no mundo, 
dos seguintes grupos sociais 

que lhe vou ler, quais os 
grupos que correm mais 
riscos de serem pobres?”

70%

57%

42%

34%

31%

23%

7%

4%

4%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Os desempregados 

Os idosos 

As pessoas com problemas de saúde, deficientes ou doentes crónicos 

Os trabalhadores precários 

As crianças 

As pessoas com baixo nível de educação, formação ou habilitações 

Os imigrantes 

As pessoas que não estiverem preparadas para a globalização 

As mulheres 

As pessoas que não gostam de correr riscos no trabalho 

Os desempregados 

Os idosos 

As pessoas com problemas de saúde,
deficientes ou doentes crónicos 

Os trabalhadores precários 

As crianças 

As pessoas com baixo nível de educação,
formação ou habilitações 

Os imigrantes 

As pessoas que não estiverem preparadas
para a globalização 

As mulheres 

As pessoas que não gostam de
correr riscos no trabalho 



Base: 1.002 Inquiridos

E os Portugueses consideram que os governos quem tem a responsabilidade pela 
redução e prevenção da pobreza

“Para si, quais são os 
principais responsáveis pela 

redução ou prevenção
da pobreza?”

Os Governos 

A União Europeia 

Os próprios cidadãos 

Os cidadãos /sociedade civil no geral 

As autoridades locais ou regionais 

As empresas privadas 

As empresas públicas 

ONG ou instituições de beneficência 

As instituições religiosas 

O sistema de ensino/ a universidade 

Ns/Nr

86%

34%

29%

24%

17%

13%

12%

11%

5%

4%

2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Os Governos 

A União Europeia 

Os próprios cidadãos 

Os cidadãos / sociedade civil no geral 

As autoridades locais ou regionais 

As empresas privadas 

As empresas públicas 

ONG (organizações não governamentais) ou instituições de beneficência 

As instituições religiosas 

O sistema de ensino / a universidade 

Ns/Nr



Mais  interessado

Política Nacional

Política Local

Política Europeia

Política 
Internacional

Base: 1.002 Inquiridos

A maioria da população revela mais interesse por assuntos de política nacional face 
à internacional

“Qual o seu nível de interesse em cada uma das áreas políticas…”

12%

9%

7%

6%

44%

43%

34%

31%

28%

32%

38%

41%

15%

16%

21%

23%

Política Nacional

Política Local

Política Europeia

Política Internacional

Muito interessado Interessado

Pouco interessado Nada interessado

Ns/Nr

Pouco Interessado

56% 43%

52% 48%

41% 59%

37% 64%



Mais  envolvido

Base: 1.002 Inquiridos

A localidade/bairro onde se vive e a empresa onde se trabalha são as dimensões de 
sociedade com as quais os portugueses se sentem mais envolvidos, mais próximos.

“Em que medida se encontra envolvido com…” Menos envolvido

66% 34%A Localidade/bairro onde vive

A empresa onde trabalha

A Região onde vive

O Concelho onde vive

Portugal como um todo

A Europa

O Mundo

18%

20%

14%

13%

11%

48%

40%

45%

43%

41%

29%

30%

28%

18%

33%

36%

39%

50%

47%

6%

12%

8%

8%

10%

16%

19%

A Localidade/bairro onde vive

A empresa onde trabalha

A Região onde vive

O Concelho onde vive

Portugal como um todo

A Europa

O Mundo

Muito envolvido Envolvido Pouco envolvido

Nada envolvido Ns/Nr

60% 30%

59% 41%

56% 44%

52% 49%

33% 66%

35% 66%



Base: 1.002 Inquiridos

Os portugueses gostariam de viver numa sociedade que desse importância
ao facto das pessoas viverem com segurança económica, com saúde e
serem trabalhadoras, activas

“Quais são as 3 frases que 
representam melhor a sociedade em 

que gostaria de viver?”

Viverem com segurança económica e saúde

Serem trabalhadoras, activas

Cumprirem regras

Se poderem realizar a si próprias

Assumirem responsabilidades face aos outros

Serem auto-confiantes, terem sentido crítico

Serem empreendedoras e que arriscam

Poderem fazer tudo o que querem

Serem politicamente activas

Ns/Nr

Uma sociedade que dá 
importância ao facto das 

pessoas…

59%

50%

37%

34%

27%

20%

17%

10%

7%

3%

0% 20% 40% 60% 80%

… viverem com segurança económica e com saúde

… serem trabalhadoras, activas

… cumprirem regras

… se poderem realizar a si próprias

… assumirem responsabilidades relativamente aos outros

… serem auto-confiantes terem sentido crítico

… serem empreendedoras e que arriscam

… poderem fazer tudo o que querem

… serem politicamente activas

Ns/Nr



Base: 1.002 Inquiridos

Votar nas eleições é a forma mais eficaz de influenciar uma sociedade.
Outras das formas mais eficazes é participar em manifestações públicas e
colaborar em organizações ou associações voluntárias 

“Das formas que lhe vou 
ler, quais as 3 que 

considera mais eficazes
de influenciar uma 

sociedade?”

Votar nas eleições

Participar em manifestações públicas

Colaborar/trabalhar em organizações
ou associações voluntárias

Colaborar/participar
com um partido político

Boicotar certos produtos

Agir com o intuito de conseguir atenção por 
parte dos meios de comunicação social

Contactar pessoalmente os políticos

Participar em actividades
de protesto ilegais

Ns/Nr

64%

31%

31%

20%

18%

17%

13%

5%

14%

0% 20% 40% 60% 80%

Votar nas eleições

Participar em manifestações públicas

Colaborar/trabalhar em organizações ou associações voluntárias

Colaborar/participar com um partido político

Boicotar certos produtos

Agir com o intuito de conseguir atenção por parte dos meios de 
comunicação social

Contactar pessoalmente os políticos

Participar em actividades de protesto ilegais

Ns/Nr



6. Globalização



Na opinião dos Portugueses, a Globalização é:

Representa um deslocamento de empresas para países onde a mão-de-obra é mais barata

Representa uma maior concorrência para as empresas portuguesas

Permite que as pessoas se tornem mais abertas ao exterior

Torna necessária a aplicação de regras comuns a nível mundial

Só é lucrativa para as grandes empresas, não para os cidadãos

Representa uma ameaça ao emprego e empresas Portugal

É uma oportunidade para o crescimento económico

Significa mais investimentos estrangeiros em Portugal

Aumenta as desigualdades sociais

Ajuda a desenvolver países pobres

É decisiva para o futuro do país (Portugal)

Ajuda à paz no mundo

Representa uma ameaça à cultura portuguesa

É a uniformização do estilo de vida americano

Protege-nos do aumento dos preços

“Em que medida concorda ou discorda com cada uma das frases…”A globalização……

22%

17%

14%

12%

19%

13%

8%

8%

11%

6%

6%

6%

7%

8%

2%

51%

56%

56%

51%

42%

45%

50%

48%

42%

46%

43%

41%

38%

30%

24%

12%

14%

15%

17%

23%

26%

22%

26%

28%

27%

27%

29%

35%

27%

43%

1%

1%

2%

3%

2%

3%

3%

4%

3%

6%

6%

6%

6%

7%

15%

14%

13%

13%

17%

14%

14%

17%

15%

15%

16%

18%

18%

14%

28%

15%

Representa um deslocamento de algumas empresas para países onde …

Representa uma maior concorrência para as empresas portuguesas

Permite que as pessoas se tornem mais abertas a culturas exteriores

Torna necessária a aplicação de regras comuns a nível mundial …

Só é lucrativa para as grandes empresas, não para os cidadãos

Representa uma ameaça para o emprego e as empresas em Portugal

É uma oportunidade para o crescimento económico

Significa mais investimentos estrangeiros em Portugal

Aumenta as desigualdades sociais

Ajuda a desenvolver países pobres

É decisiva para o futuro do país (Portugal)

Ajuda à paz no mundo

Representa uma ameaça à cultura portuguesa

É a uniformização do estilo de vida americano

Protege-nos do aumento dos preços

Concordo totalmente Concordo Discordo Discordo totalmente Ns/Nr

Concorda Discorda

73% 13%

73% 15%

70% 17%

63% 20%

61% 25%

58% 29%

58% 25%

56% 30%

53% 31%

52% 33%

49% 33%

47% 35%

45% 41%

38% 34%

26% 58%



Em resumo, os quatros eixos que definem a globalização, segundo os Portugueses

Metodologia aplicada: Análise de Componentes Principais com extracção de 4 componentes, que explicam 60% do total de variância dos 
dados. Medida de adequabilidade dos dados ao modelo: 0,847.
Nota: A bold, estão os aspectos que mais contribuem para a explicação da variância do factor

Concorrência !

70%

16%

Concorda

Discorda

- Uma maior concorrência 
para as empresas 

portuguesas
- Um deslocamento de 
algumas empresas para 

países onde a mão-de-obra é 
mais barata

- Torna necessária a aplicação 
de regras comuns a nível 

mundial (governo mundial)
- Permite que as pessoas se 

tornem mais abertas a 
culturas exteriores

Desigualdades

Sociais !

57%

28%

- Aumenta as desigualdades 
sociais

- Só é lucrativa para as 
grandes empresas, não para 

os cidadãos
- Uma ameaça para o 

emprego e as empresas em 
Portugal

40%

36%

- É a uniformização do estilo 
de vida americano

- Uma ameaça à cultura 
portuguesa

Perda de 

Identidade ?
Desenvolvimento ?

49%

35%

- Ajuda a desenvolver países 
pobres

- É decisiva para o futuro do 
país (Portugal)

- Ajuda à paz no mundo
- É uma oportunidade para o 

crescimento económico
- Significa mais investimentos 

estrangeiros em Portugal
- Protege-nos do aumento 

dos preços






