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Resumo: Busca-se neste trabalho, discorrer sobre um importante tema para a Geografia 
eleitoral: a democracia. Utiliza-se como enfoque, as análises acerca da democracia em 
Portugal. Os debates se constroem, através do entendimento de como se consolida a 
democracia em Portugal e ainda, do fato de quais sentimentos possuem os eleitores-
votantes acerca da democracia portuguesa. Entende-se aqui, que este tema é relevante 
para a construção de uma profícua representação, o que justifica os estudos propostos. A 
metodologia utilizada é construída através da análise bibliográfica sobre a temática bem 
como, a aplicação de questionários aos eleitores portugueses. 

Palavras-chave: Democracia; representação; Portugal; 
eleitores. 

Abstract: The aim is in this work, talk about an important issue for the election Geography: 
democracy. It is used as focus, analyzes about democracy in Portugal. The debates are built, 
by understanding how to consolidate democracy in Portugal and also the fact that feelings 
have voters-voters about the Portuguese democracy. It is understood here that this subject is 
relevant to building a fruitful representation, which justifies the proposed studies. The 
methodology used is constructed by literature review on the topic as well, the application of 
questionnaires to Portuguese electors. 
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1. INTRODUÇÃO 

A partir da necessidade em discorrer sobre temas e fenômenos pertencentes à 

política e aos governos, busca-se aqui abordar acerca da democracia e a 

representação em Portugal. Utiliza-se como procedimento metodológico, a análise 

bibliográfica e a aplicação de questionários aos eleitores portugueses. 

 Para a coleta dos dados, três foram às cidades ao qual buscou-se aplicar os 

questionários, são elas: Lisboa, Braga e Évora. A escolha, se deu em função do 

comportamento político diferenciado, existente em Braga e Évora. A primeira, com 

eleitores voltadas mais à direita e a segunda com eleitores voltados mais à 

esquerda. A escolha de Lisboa, se deu em detrimento, desta ser a capital do país e 

também, por localizar-se em Lisboa, a maior miscigenação de pessoas oriundas de 

diversas partes do país e do mundo. 
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 Vale ressaltar que este texto está disposto através de duas grandes partes. O 

primeiro é aquele responsável por discorrer sobre a democracia em Portugal, possibilitando 

uma compreensão prévia sobre o tema, ligados basicamente às analises teóricas. Já o 

Segundo possui um carater mais prático, concentra os dados resultantes dos questionários 

investigativos realizados em Portugal. 

 

2. A DEMOCRACIA EM PORTUGAL: NOÇÕES GERAIS 

 Muito se imagina que a Democracia em Portugal reflete uma tendência 

mundial, em que sua origem se deu nas últimas décadas, ou ainda há poucos anos. 

Entretanto, o fato se iniciou há muito mais tempo do que se imagina. Diante disso, o 

que pode-se afirmar é que Portugal começou a ter governos eleitos com o fim da 

monarquia absoluta em meados de 1820, mas durante estes quase dois séculos, o regime 

democrático passou por vários períodos em que a liberdade de expressão, foi limitada. 

O mais conhecido, dentre o total desse período, foi o regime Salazarista1, que 

durou quase 50 anos de duração, finalizando em 25 de Abril de 1974, através da chamada 

revolução dos Cravos, importante marco histórico e político do país.  

No ano seguinte à 1974 realizaram-se as primeiras eleições livres e com sufrágio 

universal em que todos os cidadãos maiores de idade tiveram a oportunidade de votar e 

escolher seus representantes de maneira democrática. Tanto em 1820, como também em 

1974, Portugal era uma das poucas democracias do mundo, o que demonstra um 

aparente amadurecimento em termos de democracia. 

O voto2 é outro elemento relevante que concerne à democracia. É através dele que 

se legitima um governo. O voto é muito utilizado nos sistemas democráticos para escolher 

uma representação da maioria. Entretanto, no caso de Portugal o voto foi instituído já no 

período ditatorial de Salazar.  

 Na atual conjuntura, os partidos políticos possuem uma relevância 

significativa para a escolha dos representantes, bem como, para toda a organização 

do sistema político-eleitoral português. De fato, qualquer cidadão consciente, possui 

discernimento em perceber que o sistema democrático tem uma considerável 

                                                
1
 Salazar foi um importante chefe de Estado português, que governou o país durante um regime de 

ditadura. O período de seu governo se estendeu de julho de 1932 à setembro de 1968. 

2
 Em Portugal o voto não é obrigatório. Vale ressaltar que no caso português, o sistema eleitoral, permite o 

ato de votar à todos os portugueses maiores de 18 anos, ou, nas eleições para o Parlamento Europeu, todos 
os cidadãos da União Europeia residentes em Portugal. 
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relevância no que tange à representação. Mas, o que de fato se indaga é como os 

eleitores concebem esta democracia e qual o sentimento que os mesmos têm a 

respeito deste sistema político. Há um contentamento nestes eleitores sobre a atual 

organização do sistema eleitoral português? Ou ainda: É satisfatória a democracia 

em Portugal?  

Estudos utilizando dados resultantes de inquéritos por questionário, têm 

medido o grau de satisfação dos portugueses com a democracia e o grau de 

legitimidade que conferem ao regime. Entende-se, em geral, que desde pelo menos 

os finais dos anos de 1980, uma percentagem elevada e estável dos portugueses 

não contempla a existência de alternativas sérias à Democracia enquanto sistema 

político. Entretanto, sabe-se também que, desde o início deste século, Portugal é um 

dos países da Europa Ocidental cujos cidadãos se sentem mais insatisfeitos com o 

funcionamento do seu regime democrático (MAGALHÃES, 2009). Inquéritos 

realizados em Portugal, utilizam-se de três elementos para constituir um 

entendimento sobre a qualidade da Democracia.  

 
I. Liberdade, através da qual os cidadãos exercem um conjunto de 
direitos fundamentais sem interferências abusiva do Estado, mas 
onde o Estado assume também a responsabilidade de proteger 
esses direitos contra a interferências de outros agentes; II. Igualdade, 
dando a todos os cidadãos iguais oportunidades para que as suas 
preferências sejam tomadas em conta no processo de tomada de 
decisões politicas; III. E Controlo, seja aquele que é exercido pelos 
cidadãos sobre os agentes políticos através dos mecanismos 
eleitorais, seja aquele a que os órgãos do Estado estão sujeitos por 
parte de outras instituições, seja ainda o controlo que os agentes 
eleitos exercem de facto sobre as politicas públicas (MAGALHÃES. 
2009, p. 9). 

 
Entende-se assim, que a realização destes princípios básicos presume que o 

sistema politico democrático é capaz de cumprir um conjunto básico de funções. A 

liberdade exerce os direitos protegidos de interferência do Estado e ação estatal 

para garantir proteção real de direitos individuais, já a Igualdade, dá condições para 

que preferências de cada cidadão tenham o mesmo peso na tomada de decisões 

politicas e, de fato, o processo eleitoral coloca no poder, agentes que representam 

interesses dos cidadãos e permite assim, controlar o exercício do poder. Neste 

último é relevante a compreensão das chamadas “instituições democráticas”, ao 

qual pode-se, destacar os partidos políticos. Mas afinal, do que estamos falando? O 

que entende-se por partido político? 
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Segundo Lisi (2011), o conceito de partido é muito controverso na literatura. 

Trata-se, para alguns, simplesmente de uma organização política. Para outros, trata-

se apenas de organização política. Ainda, encontra-se a definição, como um 

conjunto de pessoas que procuram ganhar cargos. Pode-se ainda identificar aqueles 

que definem os partidos políticos como uma ideologia ou uma identidade. 

A partir disso, o que podemos considerar é que esta gama de diferenças na 

definição de partidos políticos nos remete a perceber que o fato pode levar à 

dificuldades em explicar o significado de partido politico. De acordo com Lisi (2011) 

os partidos políticos possuem dois sentidos: 

 

O primeiro indica a formação de grupos organizados para a 
conquista e o exercício de poder. Com as diferenciação das funções 
das sociedades modernas, grupos de pessoas organizam-se para 
participar e competir para o controle do poder político. O segundo 
sentido aponta na direção contrária. Ao mesmo tempo que criam 
divisões, os partidos também são capazes de inspirar um sentimento 
de partilha e de comunidade, funcionando como elementos 
aglutinadores no seio da sociedade civil. Por outras palavras, os 
partidos criam identidade, valores e normas simbólicas, que são 
respeitadas e partilhados dentro de grupos específicos (...) (LISI, 
2011, p. 8).  

 

Ao pensar na representação, as funções dos partidos, assumem, segundo o 

autor citado acima um papel central aos partidos políticos, desempenhando funções 

específicas, como a mobilização eleitoral, a formulação e efetivação das políticas de 

seleção dos representantes da população. Diante do fato, as funções das 

instituições partidárias são analisadas no contexto da sua importância para a 

democracia, e não para a organização enquanto tal. Para isso, Lisi (2011) evidencia 

que a função expressiva constitui a característica essencial dos partidos nos regimes 

democráticos e, em particular é através da competição eleitoral que os eleitores tem 

a possibilidade de assegurar a autenticidade das questões expressas e a sua 

realização.  

Ao considerar as instituições democráticas como importante para o debate da 

democracia, não podemos esquecer que a democracia é instituída na esperança de 

propor uma igualdade na escolha da representação, o que torna o sistema 

democrático em uma relevante opção para a população que por muitos anos ficaram 

as margens do ato de ser representado na gestão dos Estados. 
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2.1 Democracia e representação: exemplos práticos de Portugal 

Em Portugal, as pesquisas realizadas com eleitores votantes, confirmou uma 

tendência em analisar a democracia como um sistema que encontra-se de forma 

insatisfatória para uma grande parte dos questionados pela pesquisa. A insatisfação 

pela democracia é gerada prioritariamente em função da descrença que muitos 

eleitores demonstraram ter no que se refere aos políticos e suas agremiações 

partidárias. No gráfico 1 é possível identificar, o sentimento que os eleitores votantes 

possuem acerca do sistema democrático português. 

 

Gráfico 1 - Sentimento sobre satisfação dos eleitores-votantes acerca da democracia 

portuguesa. 

 

Fonte: Aplicação de questionários (2015) 

  

Ao analisar o gráfico 1 é perceptível, que boa parte dos portugueses 

questionados, apresentaram uma insatisfação no que tange a democracia no país. 

Mais de 80% demonstraram um descontentamento sobre o sistema democrático, o 

que caracteriza, que algo pode não estar sendo assertivo no sistema, ao menos no 

que tange a representação da população em geral. 

A pouca satisfação no sistema democrático, pode ser ocasionada em função 

da descrença que o eleitorado possui no próprio sistema eleitoral e não no próprio 

sistema democrático. Assim, a falta de discernimento entre democracia e sistema 

eleitoral, pode ter ocasionado um número elevado de pessoas elegendo a “pouca 

satisfação acerca da democracia” em suas escolhas. 

Um segundo elemento pode ter contribuído para esta “insatisfação”. A falta de 

confiança que os portugueses possuem altamente em seus representantes, levou os 
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mesmos a relatarem que não há esperança em uma melhora no sistema 

democrático, enquanto houver os mesmos representantes no poder. Isso converge 

com o fato de Portugal possuir um considerável nível de abstenção eleitoral, já que 

inúmeros eleitores relataram este descontentamento. 

O descontentamento citado, é potencializado ainda, em detrimento do país 

estar mergulhado em uma crise econômica que assola a Europa desde 2011. Como 

sabe, a atual crise é considerada entre os países europeus como uma das piores 

crises pelo qual a Europa enfrentou e isso, contribui diretamente no comportamento 

da população e logo, nos eleitores. 

Carreirão (2002) coloca que este comportamento leva ao “voto econômico”. É 

comum, quando se discorre sobre avaliação de desempenho dos candidatos a 

cargos públicos, debates sobre o “peso” da economia ou desempenho econômico na 

decisão do voto. A linha argumentativa que norteia este debate é a de que a 

avaliação que os eleitores fazem do governo é fortemente influenciada pelo estado 

da economia. Desta forma, este autor menciona que a avaliação, a respeito do 

governo, influencia o voto; logo, as condições econômicas que o país se encontra 

também influenciará o voto. Esta seria a forma retrospectiva3 do voto econômico.  

Pode-se ainda, observar os dados realizados por cruzamento de dados. O 

cruzamento foi feito para identificar o grau de satisfação dos eleitores, através dos 

grupos de idade. Estes dados, demonstram resultados com pouca diferenciação 

através das diferenças de idades, como é possível ver no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 - Sentimento de satisfação à democracia portuguesa: cruzamento por grupos de 

idade. 

                                                
3
 Segundo Carreirão (2002), o eleitor, ao decidir o seu voto pela avaliação de desempenho, estrutura 

sua decisão em duas formas. A primeira é o voto pela avaliação retrospectiva em que o eleitor toma 

como referência o desempenho passado, ou seja, o que o governo ou candidato teve como ocupante 

de cargo público. A segunda é o voto pela avaliação prospectiva, sendo esta uma espécie de 

expectativa de desempenho futuro, consolidado, geralmente, em candidatos que não possuem muita 

ligação com governos antecessores ou aqueles candidatos considerados oposicionistas. 
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Fonte: Aplicação de questionários (2015). 

 

Os dados do gráfico 2, nos monstra que de fato, há uma simetria entre os 

resultados por cruzamento por faixa etária. Em todas os grupos de idade, o item 

“pouca satisfação” foi superior. Entretanto, ao fazer o comparativo entre os grupos 

de idade, observa-se que os maiores níveis do item “pouca satisfação” (cerca de 

80%), encontra-se entre os mais idosos, aqueles com 65 anos ou mais. Este 

resultado, se dá em detrimento dos eleitores mais idosos conhecerem os anos 

anteriores a crise econômica e, principalmente anos em que a economia portuguesa 

era considerada estável, do ponto de vista econômico4. Eleitores idosos, atrelam por 

exemplo, a entrada do Euro no país como um “vilão”, responsável por afundar 

Portugal economicamente. 

 Em pesquisa, com alguns eleitores, foi possível identificar a seguinte 

afirmação: “No período da ditadura” ou “ No tempo de Salazar, nós tínhamos um 

maior poder de comprar com o Escudo”. Tais afirmações, corriqueiras entre os 

eleitores questionados, nos evidencia que o atual período econômico remete uma 

                                                
4
 A substituição das moedas nacionais pelo euro foi analisada, pela primeira vez, em 1994, pelo 

Instituto Monetário Europeu. A introdução das notas e moedas de euro em Portugal exigiu um vasto 
trabalho de preparação. Em setembro de 2001, foram distribuídas notas e moedas de euro às 
instituições de crédito e, em dezembro, às grandes empresas e retalhistas. A partir de 17 de 
dezembro de 2001, foram colocadas à venda ao público, nas tesourarias do Banco de Portugal e aos 
balcões das instituições de créditos, no valor de 10 euros, com todas as denominações de moeda 
metálica corrente (BANCO DE PORTUGAL, 2015). 
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insatisfação por todo o sistema político, bem como a democracia. Observa-se, em 

Portugal que muitos idosos tendem a preferir a ditadura ao sistema democrático. Já 

os jovens, não fazem ligação entre problemas econômicos ligados ao sistema 

democrático. Isso é perceptível, quando se observa no gráfico 2 que o item 

“satisfação” se destaca em maior número entre a população mais jovem, cerca de 

40%. 

 Diante disso, a democracia nem sempre é vista pelo todo da população, como 

a forma de representação mais adequada, isso acontece por exemplo, em eleitores 

que levam em consideração apenas um aspecto para refletir e tomar suas posições. 

Pelo que vimos, eleitores idosos, levianamente buscaram encontrar no sistema 

político democrático uma justificativa para o enfraquecimento da economia, o que 

não é verdade, já que o crescimento econômico e/ou estabilidade econômica não 

dependem unicamente do sistema político adotado pelo país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Ao considerar a importância do debate acerca da democracia nas ciências 

humanas, percebe-se que ela apresenta uma problemática além da representação 

que estamos acostumados a discorrer quando o tema é sistema democrático, mas 

sim, discorrer a qualidade desta democracia para a população em geral. 

Esta preocupação deve ser incluída na agenda do tema, em detrimento de 

que o cerne da democracia é a representação e a sua população - que é 

representada por este sistema. Diante disso, o que buscamos introduzir neste texto, 

foi o fato da qualidade da democracia em Portugal e ainda, refletir na prática e 

cotidiano dos portugueses, quão satisfeitos estão os eleitores-votantes, acerca da 

democracia no país. 

 Os resultados dos questionários, evidenciaram um elevado descontentamento 

com o sistema, atrelado a vários elementos, dentre eles: corrupção no governo, 

enfraquecimento da economia, aumento da pobreza no país e também falta de 

transparência pelo Estado. 

 Como afirma Castro (2013, p. 12), “A democracia supõe processos decisórios 

que requerem engenharias institucionais que necessariamente se adaptam às 

condições particulares do território (...)” e no caso de Portugal há necessidade de 
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aproximar a democracia aos eleitores, pois há, em uma parcela da população o 

sentimento da ineficácia do sistema, mesmo tendo eles, um relevante elemento da 

democracia: o voto. 
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