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ESTUDO SOBRE ABSTENÇÃO
APRESENTADO EM CARCAVELOS
A tendência de aumento da abstenção está a alastrar das gerações mais novas para a faixa dos 30 aos 40 anos, revelam os resultados da

análise.

Vai
ser oficialmente apresen-

tado na Nova SBE em Car-

cavetos o estudo que fez o

diagnóstico sobre a participação
eleitoral em Portugal e aponta
medidas de combate à abstenção.
Elaborado no âmbito do Portugal
Talks, o estudo será divulgado de
forma oficial no próximo dia 27

de novembro, às 11hG0m, embo-
ra alguns resultados tenham sido

adiantados na edição de 201 3 des-

ta conferência.
Ma altura, a análise concluiu que

a abstenção aumentou de forma

gabpante em Portugal, dos 8,1 %

em 1975 para os 44,2% nas legisla-
tivas de 2015, e a tendência está a

alastrar das gerações mais jovens

para a faixa dos 30 aos 44 anos.

"Abstenção e Participação Elei-
toral em Portugal" foi coordenado

pelo investigador na Faculdade

de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa, João

Cancela, em colaboração com a
assistente convidada na escola do

Porto da Faculdade de direito da
Universidade Católica Portuguesa
e doutoranda na Faculdade de Di-

reito da Universidade de Coimbra,
Marta Vicente, o estudo

A apresentação oficial do estu-

do vai contar com a participação
de Carlos Carreiras e Miguel Pinto

Luz, presidente e vice-presidente
da Câmara Municipal de Cascais,

respetivamente, Daniel Traça,
professor e Diretor da Mova SBE,

num debate moderado por Cata-

rina Carvalho, tíiretora executiva

do Diário de Notícias, que incluirá
nomes como Susana Peralta, pro-
fessora de economia na Nova SBE,

ou Pedro Magalhães, cientista po-
lítico e investigador no Instituto
de Ciências Sociais da Universida-

de de Lisboa.

0 Portugal Talks é um encontro
bienal de discussão e ação, dirigi-
do à sociedade civil politicamente
interessada.

A sua primeira edição teve Lugar

em outubro de 2018, em Cascais,

dando início ao cie to de debate e
discussão pública sobre a absten-

ção que agora se encerra com a

apresentação do estudo.


