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Portugueses cada vez menos satisfeitos 
com democracia 

 

Um estudo europeu que será hoje apresentado conclui u que os portugueses 

estão cada vez manos satisfeitos com a democracia, lembrando que este 

resultado “é compreensível” tendo em conta a degrad ação das condições 

económicas e sociais.  

A 6.ª edição do European Social Survey "Significados e avaliações da democracia", que recolheu dados em 

23 países, incluindo Portugal, analisou as opiniões dos cidadãos e dos políticos acerca do tema e teve a 

participação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

18-03-2014

Portugueses cada vez menos satisfeitos com democracia

Internet Nacional

Portugueses cada vez menos satisfeitos com democracia 18-03-2014 INTERNET

ID
:

4
7
9
9
0
6
6

1 de 2



"Os dados sugerem que a valorização da justiça social como elemento indissociável do conceito de 

democracia parece ser especialmente intensa nos países com maiores desigualdades de rendimentos, dos 

quais Portugal claramente faz parte", refere o documento a que a Lusa teve acesso. 

Assim, "o declínio da satisfação com o funcionamento da democracia a que se assiste em Portugal torna-se 

compreensível, especialmente tendo em conta como a degradação das condições sociais e económicas nos 

últimos anos", segundo os especialistas. 

Para os portugueses "os maiores défices democráticos" estão no funcionamento dos tribunais, na 

capacidade dos governos assegurarem justiça social e "num sentimento de falta de controlo popular do 

poder político", ou seja, governos que não explicam as suas decisões aos eleitores e insuficientes 

mecanismos de democracia direta. 

Aliás, é no funcionamento dos tribunais, nos direitos das minorias e no combate à pobreza que a avaliação 

dos portugueses "mais se afasta daquela que é feita, em média, no resto dos países europeus". 

Os portugueses têm uma conceção de democracia que não se esgota nas "eleições livres e justas" e 

relevam aspetos como a igualdade perante a lei e um funcionamento do sistema político que permita 

"castigar maus governos" e os obrigue a informarem os cidadãos. 

 

Data:

Título:

Pub:

Tipo: Secção:

18-03-2014

Portugueses cada vez menos satisfeitos com democracia

Internet Nacional

Portugueses cada vez menos satisfeitos com democracia 18-03-2014 INTERNET

ID
:

4
7
9
9
0
6
6

2 de 2



Democracia
"não satisfaz"

Estudo. Os portugueses estão
cada vez menos satisfeitos

com a democracia, concluiu

um estudo europeu que
recolheu dados em 23 países,
incluindo Portugal.



A 6. a edição do European Social Sur-

vey "Significados e avaliações da de-
mocracia" analisou as opiniões dos
cidadãos e dos políticos acerca do
tema. "Os dados sugerem que a va-
lorização da justiça social como ele-
mento indissociável do conceito de
democracia parece ser especialmen-
te intensa nos países com maiores
desigualdades de rendimentos, dos

quais Portugal claramente faz par-
te", refere o documento divulgado
pela agência Lusa. Assim, "o declí-
nio da satisfação com o funciona-
mento da democracia a que se assis-
te em Portugal torna-se compreen-
sível, especialmente tendo em
conta a degradação das condições
sociais e económicas nos últimos
anos", segundo os especialistas.

Para os portugueses, "os maio-
res défices democráticos" estão no
funcionamento dos tribunais, na
capacidade dos governos assegura-
rem justiça social e "num senti-
mento de falta de controlo popular
do poder político", ou seja, gover-
nos que não explicam as suas deci-
sões aos eleitores e insuficientes
mecanismos de democracia direta.

É no funcionamento dos tribu-

nais, nos direitos das minorias e no
combate à pobreza que a avaliação
dos portugueses "mais se afasta
daquela que é feita, em média, no
resto dos países europeus". As ava-
liações dos portugueses estão abaixo
da média europeia com exceções:
qualidade da informação dos meios
de comunicação social, eleições li-
vres e justas, liberdades das oposi-
ções e dos media. A 6. a edição do Eu-

ropean Social Survey "Significados
e avaliações da democracia" teve a
participação do Instituto de Ciências
Sociais da Universidade de Lisboa e
é apresentada hoje em Lisboa.

Um estudo "Perceções sobre

a União dos Portugueses" da

Universidade Católica conclui

que 60% dos portugueses sentem
muito orgulho em o ser. Contudo,
grande parte dos inquiridos consi-
dera que os portugueses são

"pouco ou nada unidos" (24%)
ou "nem muito ou pouco unidos"

(32%), com os mais instruídos, com
ensino secundário ou superior, a

manifestarem que os portugueses
são "algo ou muito unidos" (44%).



Políticos valonzam mais o papel dos media do que os cidadãos

Vontade da maioria
devia ditar as
políticas, e não o
plano do governo

Portugueses nunca estiveram tão insatisfeitos com a
democracia como hoje. Estudo explorou razões e descobriu
que cidadãos não valorizam o mesmo que os políticos

MARTA F. REIS
mana. reis@ionline.pt

Cidadãos e políticos dão uma importân-
cia diferente ao sentimento colectivo na

definição de políticas no dia-a-dia. Resul-
tados de um inquérito europeu às per-
cepções sobre democracia, incluído nas

sondagens do projecto European Social

Survey e cuja análise será apresentada
hoje em Lisboa, revelam que oito em cada
dez portugueses (75,2%) entendem que
o governo deve alterar as políticas pla-

neadas de acordo com a vontade da maio-
ria e acham que quase nunca o faz. Entre
os políticos inquiridos, 88 deputados e

143 autarcas, o consenso é menor, já que
só 57% têm esse entendimento. O estudo
revela mesmo que apenas uma pequena
minoria de cidadãos (7,3%) está de acor-
do que o governo prossiga com políticas
de que a maioria da população discorda,

enquanto 35,9% da classe política está

disposta a aceitar tal comportamento.
Mas há também diferenças dentro des-



ta última: a maioria dos autarcas (68,5%)
considera que as políticas devem ser alte-
radas consoante a vontade da maioria,
enquanto apenas 39,8% dos deputados
concordam com essa afirmação, con-
cluem os autores da análise, do Institu-
to de Ciências Sociais (ICS) da Universi-
dade de Lisboa.

Os inquéritos foram feitos no pico da
crise, entre Outubro de 2012 e Feverei-
ro de 2013, e sugerem algumas explica-
ções para aquilo que têm mostrado os

últimos eurobarómetros: uma crescen-
te insatisfação nacional com a democra-
cia. Os resultados da auscultação mais
recente, de Maio de 2013, revelaram que
os portugueses nunca estiveram estão
insatisfeitos com a democracia como
hoje. A análise comparativa desde 1985,

disponível no portal da Opinião Pública
- plataforma online lançada pela Fun-
dação Francisco Manuel dos Santos e

pelo ICS -, revela que em 2013 o valor
médio de satisfação com a democracia,
numa escala de 1 a 4, baixou pela pri-
meira vez desde 1985 ao nível 2, o que
significa que, em média, os portugueses
estão agora "muito insatisfeitos".

Neste estudo mais recente, os investi-

gadores puderam detectar as principais
lacunas democráticas percepcionadas
pela população - conclusão a que se che-

ga quando se pede aos inquiridos para
avaliar a importância de elementos como
o controlo popular através de referen-
dos ou justiça social e se confronta o nível
de valorização com a avaliação do desem-

penho nessas áreas. Os resultados suge-
rem que os maiores "défices democráti-
cos" para os portugueses são o funcio-
namento equitativo dos tribunais, a
capacidade dos governos para assegu-
rar o combate à pobreza e a igualdade,
e a existência de referendos ou mais expli-

cações para as decisões tomadas. Já para
a classe política inquirida, embora o seu
testemunho sugira menos insatisfação
em termos globais com a democracia, a

segunda área em que percepcionam um
maior défice democrático no país, depois
da justiça pouco equitativa, é a qualida-
de de informação dos media, variável
que também valorizam mais que os cida-
dãos.

A nível europeu, o estudo conclui que
o estatuto económico e social parece
influenciar o que se valoriza na demo-
cracia. Indivíduos com maior rendimen-
to e instrução têm um conceito mais
baseado em ideias liberais como direi-
tos e eleições, e desvalorizam a justiça
social ou o controlo popular através de
referendos. Já as mulheres tendem a
valorizar mais as componentes sociais
da democracia do que os homens.

Portugal
é o país
europeu
onde é mais
difícil viver

Dificuldades das
famílias também
foram estudadas

Os impactos da crise financeira
no contexto familiar, laborai e

das diferenças em género são

outra área em que os inquéri-
tos do European Social Survey
permitem traçar um retrato
europeu e nacional. A 6. a edição
dos inquéritos que começaram
a ser feitos em 2002 sugere que,
em 2012, Portugal apresentava-
-se como o país onde mais se

declara "ser difícil ou muito difí-
cil viver com o rendimento
actual", revela uma análise dos

resultados que será apresenta-
da pela socióloga Anália Torres,
do Instituto Superior de Ciên-

cias Sociais e Políticas da Uni-
versidade de Lisboa. Segundo a

mesma análise, nesse ano só 12%

dos portugueses afirmava não
ter dificuldades em fazer face
às despesas.

Para os europeus, conclui a

investigadora, a crise e o acen-
tuado desemprego masculino
não reforçaram uma ideia de

que os homens devem ter prio-
ridade sobre as mulheres no
mercado de trabalho. O mode-
lo de homem como único pro-
vedor da família parece, na men-
talidade dos europeus, decidi-
damente "morto e enterrado",
conclui Anália Torres, que fará
hoje a apresentação dos resul-
tados no Instituto de Ciências
Sociais, em Lisboa. Mas embo-
ra prevaleçam princípios igua-

litários, o estudo adverte que,
em crise, persistem diferenças
salariais, o que na prática man-
tém as desigualdades.

50,6%
Mais um dado: 50,6% dos

políticos querem um governo
formado por um só partido

32,1
A preferência por não haver

coligação é menos sólida
entre a população



PORTUGUESES INSATISFEITOS COM 
TRIBUNAIS E FALTA DE JUSTIÇA SOCIAL 
tvi24, CM 

Um estudo europeu que é hoje apresentado concluiu que os portugueses estão cada vez menos 
satisfeitos com a democracia, lembrando que este resultado «é compreensível» tendo em conta a 
degradação das condições económicas e sociais. 
 
A 6.ª edição do European Social Survey «Significados e avaliações da democracia», que recolheu 
dados em 23 países, incluindo Portugal, analisou as opiniões dos cidadãos e dos políticos acerca do 
tema e teve a participação do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
 
«Os dados sugerem que a valorização da justiça social como elemento indissociável do conceito de 
democracia parece ser especialmente intensa nos países com maiores desigualdades de rendimentos, 
dos quais Portugal claramente faz parte», refere o documento a que a Lusa teve acesso. 
 

Estudo europeu vai ser apresentado nesta terça-feira  

Segundos os especialistas, «o declínio da satisfação com o funcionamento da democracia a que se 
assiste em Portugal torna-se compreensível, especialmente tendo em conta como a degradação das 
condições sociais e económicas nos últimos anos». 
 
Para os portugueses, «os maiores défices democráticos» estão no funcionamento dos tribunais, na 
capacidade dos governos assegurarem justiça social e «num sentimento de falta de controlo popular 
do poder político», ou seja, governos que não explicam as suas decisões aos eleitores e insuficientes 
mecanismos de democracia direta. 
 
Aliás, é no funcionamento dos tribunais, nos direitos das minorias e no combate à pobreza que a 
avaliação dos portugueses «mais se afasta daquela que é feita, em média, no resto dos países 
europeus». 
 
Os portugueses têm uma conceção de democracia que não se esgota nas «eleições livres e justas» e 
relevam aspetos como a igualdade perante a lei e um funcionamento do sistema político que permita 
«castigar maus governos» e os obrigue a informarem os cidadãos. 
 
O trabalho será apresentado hoje no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. 
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