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Resumo: A União Europeia (UE) encontra-se numa fase decisiva quanto 

ao futuro do seu projeto de integração económica e política, o qual depen-

derá das decisões políticas das instituições comunitárias e dos governos dos 

estados-membros. Tais decisões, em última instância, deveriam refletir 

aquelas que são as visões e as expetativas dos cidadãos sobre a UE, em 

geral, e sobre as suas instituições, em particular. Assim, neste trabalho pre-

tende-se entender como têm evoluído as perceções dos cidadãos dos di-

versos estados-membros no que respeita à confiança que manifestam nas 

instituições da UE, em confronto com o grau de confiança que os mesmos 

depositam nas próprias instituições a nível nacional. 

Palavras-chave: Confiança; Cidadãos; Instituições; União Europeia. 

 

Abstract: The European Union (EU) is at a decisive stage as to the future 

of its economic and political integration project, which will depend on the 

political decisions of the EU institutions and the governments of the Mem-

ber States. Such decisions should ultimately reflect the views and expecta-

tions of citizens about the EU, in general, and, particularly, in its institu-

tions. The aim of this paper is to understand how citizens’ perceptions of 

the different Member States have evolved in terms of their confidence in 

the EU institutions, compared to the degree of trust they place in the insti-

tutions at a national level. 
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