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72% dos residentes na região Centro estão globalmente satisfeitos com a sua vida. Esta é uma
das conclusões da 8.ª edição do Inquérito à Satisfação dos Residentes na região Centro,
promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC),
no âmbito da monitorização do Barómetro Centro de Portugal.
O inquérito mostra que, em 2022, 10,4% dos residentes estão “muito satisfeitos”, 61,6%
“satisfeitos”, 20,0% “não muito satisfeitos” e 8,0% “nada satisfeitos”.
Entre os principais motivos de satisfação encontram-se a qualidade de vida/ter um nível de vida
estável (22,7%), ter emprego (21,5%), a vida familiar (19,3%), ter saúde (18,1%) e gostar do
local onde reside (10,3%).
Nos motivos de insatisfação, as dificuldades financeiras/custo de vida elevado (32,8%), as
remunerações e reformas baixas (22,5%) e os problemas de saúde (18,1%) são as três
principais razões apontadas pelos inquiridos. A insatisfação com o Serviço Nacional de Saúde
(4,4%) e a conjuntura internacional (2,0%) aparecem, pela primeira vez, como causas de
insatisfação. As políticas governamentais (7,8%), o desemprego (6,9%) e a solidão (5,4%) são
outros dos motivos apontados.
Pela primeira vez, foi colocada uma questão aos jovens entre os 21 e os 34 anos sobre os
fatores que valorizam num território para nele viverem. Os dois fatores preponderantes
identificados pelos jovens da região Centro para se fixarem num território são a proximidade à
família e amigos (20,8%) e o acesso à saúde e educação (19,9%). Segue-se a segurança
(17,1%), o acesso a um emprego digno e devidamente remunerado (12,3%), um custo de vida
acessível (11,7%) e a facilidade de deslocação/mobilidade (9,7%). Com menos relevância face
aos restantes fatores, surge a oferta cultural e de espaços de lazer (4,6%), um ambiente
favorável ao empreendedorismo e inovação (3,1%) e, por último, a conetividade digital (0,9%).
Consulte aqui o estudo “Resultados do Inquérito à Satisfação dos Residentes na Região
Centro 2022”
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