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Entre 2000 e 2014, os
partidos perderam 63 mil
filiados (menos 18%), mas
essa queda não se verifica
em todos com a mesma
intensidade
A queda não é abrupta mas a
filiação nos partidos tem vindo
lentamente a perder força. De
356 mil filiados em 2000 o nú-
mero passou para 293 mil em
2014. Isso significa que hoje
apenas três em cada 100 elei-
tores têm um vínculo com um
partido e ainda que esse nú-
mero nunca tenha sido muito
mais alto, em Portugal já che-

gou perto dos cinco em cada
100 eleitores em meados dos
anos 90.

"A descida que tem existido
é acentuada e consistente",
conclui Júlio Fazendeiro, in-
vestigador do Instituto de Ciên-
cias Sociais da Universidade
de Lisboa (ICS) e autor de um
artigo sobre a evolução da fi-
liação partidária publicado em
2017 no livro "Militantes e Ati-
vismo nos Partidos Políticos".
Baseado nos números forneci-
dos pelo PS, PSD, PCP, CDS e

BE, o investigador aponta duas
razões principais para explicar
esse declínio. Por um lado, os

partidos já não fazem o recru-
tamento de filiados que antes
faziam. "O único desafio que

têm são as eleições autárquicas,
para as quais precisam de mui-
ta mão de obra. Provavelmente
nessa altura têm de recorrer às

pessoas que se identificam com
o partido mas que não estão
filiadas." Em segundo lugar,
acrescenta, "o próprio cidadão

já não está tão interessado em
aderir a um partido como antes
estava e basta ver os níveis de

confiança nas instituições e nos
partidos políticos".

Traçar a evolução da filiação
partidária depende, em primei-
ro lugar, da obtenção dos dados
dos partidos e essa tarefa não
tem sido fácil. "Estes dados são
considerados um segredo, até
em termos culturais", aponta o

investigador do ICS, lembran-
do que a própria Constituição
proíbe o tratamento informá-
tico destes dados. Esta dificul-
dade não existe só em Portugal,
mas também noutros países
europeus, como confirmam
os investigadores portugueses
que coordenaram o livro "Mili-
tantes e Ativismo nos Partidos
Políticos" e que fazem parte
do projeto internacional sobre
militância partidária coordena-
do pela Universidade Livre de
Bruxelas. "Os dados neste livro
são de grande complexidade,
não são disponibilizados pelos
partidos na mesma altura, são

aproximados e incluem filiados
com quotas pagas e sem quotas

pagas", explica a professora do
ISCSP Paula do Espírito Santo,

que coordenou o estudo jun-
tamente com o investigador
Marco Lisi.

Fatores como os processos
de refiliação e limpeza de fi-
cheiros nos partidos também
afetam os números e explicam
algumas oscilações. "Em mo-
mentos eleitorais, os partidos
sofrem aumentos de filiação. E
até mesmo a democratização
interna nos partidos, como as

eleições primárias, levam a su-
bidas exponenciais de militan-
tes", explica Júlio Fazendeiro.

Entre 2000 e 2014 os parti-
dos perderam 63 mil filiados
(menos 18%), mas essa queda
não se verifica nem em todos
os partidos nem com a mesma
intensidade. Tanto o BE como
o CDS apresentam números
sempre em subida. Já os núme-
ros do PCP estiveram sempre
a descer e tanto o PSD como o

PS sofreram altos e baixos ao

longo do tempo.
No PCP vê-se uma queda

significativa, mas que também
parte de um número inicial
muito elevado de filiados. Em
1983, o partido chega a ter 201

mil filiados; depois 131 mil em
2001 e menos de metade (54
mil) em 2016.

Ainda à esquerda, o PS sentiu
uma forte quebra ao passar de
126 mil para 47 mil em 1986 — o

que coincide com uma refilia-
ção. Gradualmente, o número
foi subindo até ao início deste
século chegando aos 125 mil
em 2000. Desde então, com al-

guns altos e baixos, os números
não voltaram a esses níveis (91
mil em 2014). Já o BE apontava
para 1000 filiados em 1999, na
altura da sua criação, subindo

para cerca de 9 mil em 2014-
À direita, o PSD viu os seus

filiados caírem para menos de
metade entre 1996 (184 mil) e

1999 (77 mil), em consequência
de uma operação de atualiza-
ção de ficheiros. Depois foram
crescendo até 153 mil em 2009,
descendo sempre a partir daí
— atualmente 103 mil, o maior
número de filiados de todos
os partidos. O CDS conta com
quase 35 mil filiados e a evolu-
ção têm sido sempre positiva.
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