
Partidos
políticos
estão a
encolher

A militância política
está em queda gradual.
A culpa é dos partidos que
não souberam expandir
as bases e atrair os jovens

O entusiasmo de adesão partidá-
ria registado nas primeiras déca-
das da democracia em Portugal
tem vindo a sofrer uma queda
gradual. "Não é drástica nem
brusca, mas sistemática", afir-
ma Paula do Espírito Santo, do-
cente do ISCSP, da Universida-
de de Lisboa. A investigadora e

Marco Lisi, professor da FCSH
da Nova de Lisboa, ambos com
trabalhos já publicados na área
da comportamento eleitoral,
têm em curso um estudo sobre
militância partidária, elaborado
a partir de inquéritos "anóni-
mos" a filiados e delegados do

PSD, CDS-PP e PS.
Com exceção do PCP, que só

revela dados em congressos, e o

Bloco, que até agora não acusou
recetividade, os outros partidos
estão a colaborar. Apesar de

apresentarem dados "imperfei-
tos", contabilizando inscritos

que deixaram de pagar quotas
ou abandonaram o partido, os

docentes frisam que "mesmo as-

sim o estudo será importante"
para traçar o perfil e o modelo
de militância em Portugal. "É
uma área com 40 anos de atra-
so em relação a outros países",
diz Paula, que coloca a fasquia
de filiados nos 3,2% em 2010,
menos 0,3% do que 2003, e

"com tendência a descer". De
acordo com Marco Lisi, serão
cerca de 400 mil os militantes
em Portugal, 2/3 filiados no
PSD, PS e PCP. Os anos doura-
dos remontam à década de 90
(rácios de 5.1), altura em que o

país atingiu o segundo lugar do

pódio da filiação partidária,
atrás da Grécia e acima da mé-
dia das democracias da Europa
Ocidental. "Hoje, a militância
em Espanha anda nos 5%, mais
do que a Grécia, que à seme-

lhança de Portugal atravessa
uma crise de identificação parti-
dária", observa Marco Lisi.

O PCP, que em 1983 tinha
mais de 200 mil filiados, foi

quem mais perdeu: há dois anos
eram 60 mil. O PS atingiu o má-
ximo histórico em 2001 (125 mil
militantes) e o CDS-PP em 2003
(36 mil), O PSD chegou ao topo
em 2010 (131 mil filiados), mas
também está a encolher.

O fenómeno deve-se à "visão

negativa dos partidos" junto
dos jovens, "sub-representa-
dos" nos partidos. "Os mais no-
vos desconfiam destas estrutu-
ras e os líderes temem a perda
de poder", diz Lisi, referindo
ser esta a razão pela qual a reno-

vação é feita a partir de dentro,
via jotas, que asseguram maior
lealdade e subordinação. "Prefe-
re-se ir buscar poucas figuras,
apelativas e competentes para
dar a imagem de 'renovação',
do que investir num recruta-
mento alargado", conclui o in-

vestigador.
Para Paula, outros fatores que

concorrem para a "desidentifi-

cação partidária" passam pelo
aumento das habilitações mé-
dias, maior acesso a informação
e défice de cultura cívico-políti-
ca na família e na escola. "O in-
teresse partidário foi relegado
para plano secundário nas socie-
dades ocidentais", afirma a do-

cente, que vê nas candidaturas

independentes "mais um sinto-
ma do alheamento partidário".
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