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EXPECTATIVAS SOBRE A AÇÃO DO GOVERNO

OS JOVENS ESTABELECEM RELAÇÕES ENTRE 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E MIGRAÇÕES?

CONTEXTO
Portugal

PAN-UE
INQUÉRITO

Quão preocupados estão os jovens 
em Portugal com as alterações 
climáticas? 

Opinião sobre os problemas mais graves que o 
mundo enfrenta

Como é que os jovens avaliam a inação do 
governo sobre as alterações climáticas?

Quais são os motivos mais importantes que 
levam a migrar para Portugal?

Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. 
O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade da Ipsos e não reflete necessariamente a opinião da União Europeia.

Que países devem esforçar-se mais em 
combater as alterações climáticas?

Os jovens já ouviram falar do termo “migrantes climáticos"?

Bastante / 
Razoavelmente

76% Má para a economia a 
longo prazo

24% Boa para a economia 
a longo prazo

Não muito / 
Nada

A campanha pan-europeia “End Climate Change, Start Climate of 
Change” #ClimateOfChange, financiada pela Comissão Europeia,  
pretende envolver os jovens europeus na compreensão das relações 
complexas entre alterações climáticas e migrações. Para informar a 
campanha www.climateofchange.info, realizou-se um inquérito aos 
jovens (dos 15 aos 35 anos) em 23 países europeus. Entre 29 de 
outubro e 19 de novembro de 2020, um total de 22.377 entrevistas 
foram realizadas em 23 países.

Degradação ambiental Pobreza e fome Alterações climáticas e 
problemas como seca, 
inundações e incêndios

Procura de 
oportunidades 
económicas

Educação e 
oportunidades de 

estudos

Alterações climáticas 
que provocam um clima 

extremo e mudanças 

ambientais

PT EU23

29% 32%

PT EU23

71% 68%

Os migrantes climáticos devem ter a mesma proteção 
jurídica do que as pessoas que fogem da guerra e da 
perseguição?

Os migrantes climáticos devem
ter a mesma proteção jurídica 
do que as pessoas que fogem 

da guerra e da perseguição

Concordo
(concordo bastante, 
concordo, tendo a 

concordar)

Discordo
(tendo  a discordar, discordo, 

discordo bastante)

PT EU23

PT EU23

PT EU23

Os países ricos e mais desenvolvidos economicamente 47% 43%

Os países pobres e menos desenvolvidos economicamente 3% 7%

Os países ricos e pobres têm igual responsabilidade 48% 43%

Não sei/Nenhum, isto não é responsabilidade dos países 2% 7%

60% 49% 13%

49% 46% 42%

http://www.climateofchange.info/


Tentar poupar energia em casa

Separar vidro, latas, plástico, papel ou outro lixo para reciclar

Comprar produtos a granel sem embalagem

Ler conteúdos criados por outros

Publicar/partilhar conteúdos criados por outros

Criar os seus próprios conteúdos

Não interajo com este tema nas redes sociais

PT EU23

A economia em Portugal está viciada para beneficiar os 
ricos e poderosos

85% 71%

Os nossos hábitos de consumo não são sustentáveis se 
quisermos preservar o ambiente

85% 77%

PT EU23

O crescimento económico beneficia todos, incluindo as 
pessoas dos países pobres

48% 41%

O governo de Portugal deve concentrar-se em ajudar a 
economia a recuperar antes de mais, mesmo que isso 
implique tomar algumas medidas que sejam más para o 

ambiente

40% 38%

55% 47% 40% 33%
52% 49%

34% 32%

Empresas e indústria Governos nacionais Cada um, a nível pessoal A União Europeia

Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. 

O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade da Ipsos e não reflete 
necessariamente a opinião da União Europeia.

MODELO ECONÓMICO E SUSTENTABILIDADE

COMO CHEGAR AOS JOVENS?

Perceções sobre o modelo económico atual – % que concorda com as afirmações

Onde é que os jovens recebem informação sobre migração climática?

OS JOVENS ESTÃO PRONTOS A AGIR?

Quem tem a responsabilidade de 
agir contra as alterações climáticas?

Ações de estilo de vida que os jovens assumem Os jovens estão dispostos a envolver-se?

Envolvimento dos jovens nas redes sociais
Migração climática

TV 38%

Redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube, etc. 30%

Imprensa escrita 23%

Sites de informação 19%

Rádio 14%

*top 3 (concordo bastante, concordo, tendo a concordar)

Discussões com amigos, família, colegas 13%

Escola/universidade 12%

Sites de alojamento de vídeos 10%

Livros, brochuras, etc. 6%

Não recebem informações sobre este assunto 24%

Incentivar os outros a agir Votar em políticos que 
deem prioridade à 
resolução destes 

problemas

Participar numa 
manifestação pacífica

*top 3 (sempre, muito frequentemente, frequentemente)
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40%

24%

4%

45%

PT EU23

PT
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Já fiz Talvez faça Nunca faria Não sei

52%

4%
5%

38% 28% 17%

55%

8%

8%

56%

14%

13%

School/university/college

As percentagens neste relatório são dadas sem uma casa decimal. Quando os resultados não somam 100 ou a 
'diferença' parece ser +/-1 mais/menos que o real, isto deve-se a arredondamentos. As barras nos gráficos têm em 
conta as casas decimais, explicando pequenas diferenças no comprimento das barras mostrando a mesma 
percentagem" é apenas relatado na página 22 do relatório europeu multipaíses, versão completa.


