ESTUDO DA SOCIEDADE PORTUGUESA- MARÇO 2016
PRINCÍPIOS DE MORAL e ÉTICA
Princípios de Moral e
Ética- Sumário
-Apenas 14% dos
participantes estão satisfeitos
ou muito satisfeitos com o
clima moral e ético em
Portugal, 37% estão
ligeiramente satisfeitos ou
insatisfeitos, e 50% estão
insatisfeitos ou muito
insatisfeitos;

O Observatório da Sociedade Portuguesa da Católica Lisbon- School of Business
and Economics (CATÓLICA-LISBON) realizou o seu segundo estudo de modo a
caracterizar os fatores que influenciam a vida das pessoas que pertencem à
Sociedade Portuguesa. Os dados foram recolhidos em março de 2016, utilizando o
Painel de Estudos Online (PEO).
Objetivo: O principal objetivo deste estudo é aferir indicadores gerais de felicidade
e satisfação com a vida, confiança politica, no governo e em instituições, princípios
de moral e ética, posição na sociedade, e rendimento e poupança nos membros
da Sociedade Portuguesa.
Metodologia: Entre 8 e 9 de março de 2016, 998 participantes do Painel de Estudos
Online da CATÓLICA-LISBON responderam a um questionário de resposta online
onde variados constructos foram aferidos.

Princípios de Moral e Ética
Os princípios de moral e ética em Portugal são descritos nesta secção do relatório
sobre o estudo do observatório da Sociedade Portuguesa de Março de 2016.
Os princípios de moral consistem em regras adquiridas através da cultura,
educação, tradição ou do quotidiano, e são fundamentais à sociedade dado que
orientam o comportamento dos seus membros. A moral diferencia-se da ética no
sentido em que a moral orienta o comportamento humano face às normas
instituídas por uma sociedade ou grupo social enquanto a ética procura determinar
a finalidade da vida humana e os meios de a alcançar.5
Os princípios de moral e valores em Portugal, nomeadamente o grau de satisfação
com o clima moral e ético, e a avaliação e evolução do estado geral de valores
morais em Portugal atualmente são reportados nesta secção.
Grau de Satisfação com o Clima Moral e Ético em Portugal
O grau de satisfação com o clima moral e ético em Portugal foi medido através de
uma escala de 10 pontos, com 1 a corresponder a “Muito insatisfeito(a)” e 10 a
“Muito satisfeito(a)”p.
Tal como apresentado na Figura 24, 50% dos participantes referem estar insatisfeitos
ou muito insatisfeitos com o clima moral e ético em Portugal, 37% estão ligeiramente
satisfeitos ou insatisfeitos, e apenas 14% estão satisfeitos ou muito satisfeitos.
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- Apenas 12% dos
participantes consideram que
o estado geral de valores em
Portugal atualmente é bom
ou excelente, 34%
consideram que é razoável e
55% indicam que é pobre a
muito pobre;
- Só 15% dos participantes
indicam que o estado geral
de valores morais em
Portugal atualmente está a
melhorar, 27% refere que nem
está a piorar nem a melhorar
e 59% dos participantes
considera que está a piorar;

__________
NOTAS
O grau de satisfação com o
clima moral e ético em Portugal
foi medido através da pergunta
“Indique em que medida está
satisfeito(a) ou insatisfeito(a) com
o clima moral e ético em
Portugal” e medido através de
uma escala de 10 pontos em que
1 indica “Muito insatisfeito(a)” e
10 significa “Muito satisfeito(a)”.
Neste estudo, uma pontuação
de 5 ou 6 na escala corresponde
a “Ligeiramente satisfeito(a) ou
insatisfeito(a)”, pontuações entre
1 e 4 correspondem a
“Insatisfeito(a) e/ou muito
insatisfeito(a)” e pontuações
entre 7 e 10 correspondem a
“Satisfeito(a) e/ou muito
satisfeito(a)”.
p
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A avaliação do estado geral de
valores morais em Portugal
atualmente foi avaliada através
da pergunta “Como é que avalia
o estado geral de valores morais
em Portugal atualmente?” e
medido através de uma escala de
10 pontos em que 1 indica “Muito
pobre” e 10 significa “Excelente”.
Neste estudo, uma pontuação de
5 ou 6 na escala corresponde a
“Razoável”, pontuações entre 1 e
4 correspondem a “Pobre e/ou
muito pobre” e pontuações entre
7 e 10 correspondem a “Bom e/ou
excelente”.
q

A avaliação sobre se o estado
geral de valores morais em
Portugal estar a melhorar ou a
piorar foi avaliada através da
pergunta “Atualmente acha que
o estado geral de valores morais
em Portugal está a melhorar ou a
piorar” e medido através de uma
escala de 10 pontos em que 1
indica “A piorar” e 10 significa “A
melhorar”. Neste estudo, uma
pontuação de 5 ou 6 na escala
corresponde a “Nem a melhorar
nem a piorar”, pontuações entre 1
e 4 correspondem a “A piorar” e
pontuações entre 7 e 10
correspondem a “A melhorar”.
r

Avaliação do Estado Geral de Valores Morais
No mesmo sentido, a avaliação do estado geral de valores morais em Portugal
atualmente foi avaliado com uma escala de 10 pontos, com 1 a corresponder a
“Muito pobre” e 10 a “Excelente”q.
55% dos participantes reportou que o estado geral e atual de valores em Portugal é
pobre a muito pobre, 34% referiu que era razoável e 12% reportou que era bom ou
excelente (Figura 25).

No que concerne a avaliação sobre se o estado geral de valores morais em
Portugal está a melhorar ou a piorar atualmente (medido através de uma escala
de 10 pontos onde 1= “A piorar” e 10 = “A melhorar”)r, 59% dos participantes
considera que está a piorar, 27% refere que nem está a piorar nem a melhorar, e
apenas 15% refere que está a melhorar (Figura 26).
__________
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