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Resumo 

 

O objeto de estudo deste trabalho científico são as juventudes partidárias, tendo 

como propósito analisar o papel das juventudes partidárias na aproximação dos jovens 

em relação à política. 

Em primeiro lugar são desenvolvidos os temas da Política em Portugal, explicando 

a sua evolução histórica até aos dias de hoje, a crise nos partidos políticos, os sistemas 

eleitorais, os principais partidos portugueses e os partidos europeus, assim como a sua 

disposição no parlamento europeu; e os Jovens e a Política, onde se caracterizará a 

juventude, as juventudes partidárias portuguesas, a sua criação, o seu progresso, a 

participação dos jovens portugueses. 

Seguidamente, na parte prática, são estudadas as juventudes partidárias e analisada 

a metodologia escolhida para o efeito. Serão realizados inquéritos aos membros das 

juventudes partidárias, assim como entrevistas aos dirigentes das juventudes partidárias. 

Por último, prossegue-se à apresentação e análise dos resultados e posteriormente 

são tiradas as conclusões relativas ao estudo. 

 

Palavras-chave: Política; juventudes partidárias; partidos políticos; jovens. 
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Abstract  

 

The study object of this scientific work is the party youths with the purpose to 

analyse the role of party youths in linking young people to politics. 

First, are developed the themes of politics in Portugal, explaining its historical evolution 

up to the present day, the crisis in political parties, the electoral systems, the main 

Portuguese and European political parties, as well as the arrangement in the European 

Parliament; and Youth and Politics, where it will be featured youth, the Portuguese party 

youths, its creation, its progress, and (the participation of the younger on the Portuguese 

politics) the participation of the Portuguese youth. 

Then, in the practice are studied the party youths and analysed the methodology 

chosen for this purpose. Surveys shall be performed to members of party youths, as well 

as interviews with leaders of party youths. 

Finally, we proceed to the presentation and analysis of results and are 

subsequently made conclusions regarding the study. 

 

Keywords: Politics; party youths; political parties; young. 
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Introdução 

 

Este trabalho de investigação foi desenvolvido para a obtenção do grau de Mestre, 

no âmbito da dissertação de mestrado em Ciências da Comunicação – variante em 

Comunicação Pública, Política e Intercultural, subordinada ao tema: “O papel das 

juventudes partidárias na ligação dos jovens à política”. 

A introdução de jovens na política é uma característica utilizada pelos partidos, 

muito comum, no sentido de permitirem aumentar a sua popularidade junto de outros 

jovens, para fornecer mão-de-obra gratuita e para fortalecer a comunicação entre os 

jovens e a política e vice-versa (Cf Cruz 1990: 224-225). 

Mediante a entrada nas juventudes partidárias, os jovens têm oportunidade de 

adquirir características que de outras formas podia não ser possível. 

 

(…) os jovens têm a oportunidade de desenvolver competências políticas, 

podendo ser considerado um ambiente de “treino” ou de formação para um futuro 

desempenho de funções semelhantes àquelas desempenhas durante a juventude 

(Recchi Cit in Ferreira 2012:11 ). 

 

É importante ficar a conhecer as motivações que levam os jovens a participarem 

nestes grupos políticos, e quais os benefícios que advêm desta participação no futuro dos 

mesmos. Esta “parceria” com os partidos políticos permite a continuação da vida política 

e, consequentemente, a chegada a cargos de direção dentro dos partidos. “ (…) a 

juventude partidária surge como uma fonte de renovação, ao permitir que novos dirigentes 

possam seguir a carreira de deputado” (Ferreira 2012: 28). 

Nos dias de hoje em que se acede à informação a partir de qualquer lugar, em que 

nada do que acontece na vida política fica em segredo durante muito tempo, é imperativo 

conhecer as motivações dos jovens em seguir uma vida política ativa. 

No entanto, tem-se assistido uma crise na política que também é importante 

desenvolver. Atualmente “os partidos e as suas actividades convencionais já não 

conseguem mobilizar os cidadãos como anteriormente nem gozam de uma presença 

significativa no seio da sociedade em geral” (Mair 2003: 280), existindo um grande nível 

de promiscuidade quando falamos em coligações entre partidos (Cf Mair 2003: 288). Mas, 

para além de abordar temas políticos, é importante para esta investigação analisar a 

juventude numa vertente sociológica, ou seja, a partir de que idade um indivíduo é 
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considerado jovem e qual o prolongamento desta faixa etária. “As condições da transição 

alteraram-se não apenas no que respeita à idade (mais tardia), mas também no que 

concerne à própria integração socioprofissional (mais instável, incerta e precária) ” 

(Augusto 2008: 159). Existe, cada vez mais, um retardamento na passagem da juventude 

para a vida adulta. 

É neste contexto de possível afastamento dos jovens em relação à política que 

surgiu o problema/pergunta de partida desta investigação – “Qual o papel das juventudes 

partidárias na ligação dos jovens à política?” – na qual se incluem duas questões 

específicas: a) “Será que as juventudes partidárias são um fator ligação entre os jovens e 

a política?”; b) “Que meios e que estratégias de comunicação são usadas pelas juventudes 

partidárias para mobilizar os jovens?”. Assim, escolheu-se analisar a Federação da JS do 

Porto e a JSD Nacional e Distrital de Vila Real, possibilitando um conhecimento mais 

aprofundado do seu funcionamento.  

Até ao momento não existem muitos trabalhos que abordem este tema e os que há 

já não são recentes, daí a motivação de iniciar esta investigação para obter dados mais 

recentes. Este trabalho será realizado tendo em conta os seguintes objetivos: perceber o 

envolvimento entre os jovens e a política; analisar a importância das juventudes 

partidárias na vida dos jovens portugueses; analisar o impacto das juventudes partidárias 

na política portuguesa; dar a conhecer o trabalho realizado pelas várias juventudes 

partidárias para a aproximação dos jovens; descobrir quais os meios e estratégias de 

comunicação utilizados pelas juventudes partidárias. 

Esta investigação encontra-se assim dividida da seguinte forma. Em primeiro 

realizou-se uma intensiva pesquisa bibliográfica, isto é, o enquadramento teórico das 

questões mais importantes e pertinentes para o trabalho e ao mesmo tempo uma pesquisa 

para a metodologia a utilizar no trabalho. Neste primeiro capítulo procuramos analisar 

teoricamente a evolução política de Portugal, as ideologias, os grupos políticos presentes 

na União Europeia e os principais partidos políticos, assim como a crise que os assola. 

Num segundo capítulo é abordada a definição de juventude, prolongando-se cada vez 

mais no tempo, o interesse dos jovens pela política e a descrição das juventudes 

partidárias existentes em Portugal. O objetivo destes capítulos é expor uma interpretação 

teórica da política e da juventude para ser possível estudar a relação entre os jovens e a 

política.  



3 
 

Na segunda parte é apresentada a metodologia utilizada neste trabalho, tendo em 

conta o universo de estudo e os métodos de investigação. São também definidas a 

pergunta de partida e as hipóteses, sendo que estas vão dar resposta aos objetivos. 

Por último, far-se-á a apresentação, análise e discussão dos resultados, isto é, serão 

expostos os dados obtidos, analisando o papel das juventudes partidárias na aproximação 

dos jovens à política, para além dos contributos possíveis para futuras investigações.  
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Parte I. Enquadramento teórico 
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 Capítulo 1 – Uma abordagem política  

 

 É muito importante antes de começar uma investigação, procurar e estudar os 

temas teóricos que possibilitam conhecer em profundidade o tema que se decidiu 

investigar. Por isso este trabalho começa com uma abordagem política onde são 

abordados os seguintes assuntos: a evolução da política em Portugal – desde a criação do 

território português até aos dias de hoje –; a Direita e a Esquerda – esclarecer as diferenças 

entre as duas ideologias é importante para a compreensão dos partidos políticos –; os 

grupos políticos e a sua disposição no Parlamento Europeu – explicar a sua disposição 

analisar o crescente aumento dos grupos políticos que não estão inscritos em nenhum 

partido –; os principais partidos portugueses – contextualizar os principais partidos 

políticos portugueses – e a crise nos partidos políticos – enunciar os problemas sentidos 

pelos partidos políticos.  

O estudo destes temas permite um maior conhecimento para o capítulo seguinte e 

para o desenvolvimento desta dissertação.  

 

1.1 A evolução da história política em Portugal 

 

O território português foi habitado há cerca de 500 mil anos pelos Nendertais e 

posteriormente pelos Homens Modernos (Cf Cunha 2008: 55), coexistindo em Espanha 

(Cf Padrão 2013).  

 

Os neandertais, robustos e de sobrolho maciço, prosperaram na Europa e na 

Ásia há uns 350.000 a 40.000 anos, tendo-se extinguido pouco depois da chegada dos 

Homo sapiens. Quanto à nossa espécie, os especialistas pensam que terá surgido há 

uns 200.000 anos em África, tendo mais tarde migrado para outros locais (Dunham 

2015). 

 

Quando os celtas chegaram à Península Ibérica (século VII a.C), misturaram-se 

com os povos já existentes originando os celtiberos. Aquando da invasão romana, ainda 

existiram influências gregas, cartaginesas e fenícias (Cf Cunha 2008: 55). Quando os 

romanos invadiram Portugal, romanizaram e integraram o território no império e ao longo 

de seis séculos  
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a presença romana trouxe o desenvolvimento da indústria, das infra-

estruturas, das artes e do comércio, o crescimento das cidades, o Direito, a organização 

política, a língua e mais tarde o cristianismo; factores chave para o esbatimento de 

diferenças étnicas e culturais existentes até então (Cunha 2008: 55-56). 

 

A queda do império romano (século V) possibilitou a invasão dos muçulmanos do 

Norte de África, em 711, bastante tolerantes culturalmente. 

 

 Aos povos conquistados foram sempre reconhecidos amplos direitos e as 

transformações culturais verificadas ocorrem via da regra de forma pacífica e 

dialéctica num processo lento de diálogo intercultural e respeito pelas leis, usos e 

costumes (Cunha 2008: 56). 

 

A reconquista do território português dura até 1492, destacando-se em 1096, a 

oferta do condado Portucalense, do Rei de Leão e Castela a D. Henrique de Borgonha (Cf 

Cunha 2008: 56). A governação do condado passou para o filho de D. Henrique, D. 

Afonso Henriques, que foi aclamado rei em 1139, no entanto a independência de Portugal 

só foi reconhecida pelo rei de Leão e Castela no tratado de Zamora em 1143 e pelo Papa 

em 1179, após várias batalhas (Cf Cunha 2008: 56).  

O Reino de Portugal torna-se uma das nações mais antigas da Europa, cercada 

pelos reinos de Leão e Castela a norte e a leste, os territórios ocupados pelos muçulmanos 

a sul e o mar a ocidente (Cf Cunha 2008: 56). A expansão marítima, iniciada no século 

XVI, trouxe-lhe grandes honras, «deu novos mundos ao mundo» “e o transformou no 

primeiro e mais duradouro império colonial à escala planetária, com presença no Médio 

Oriente, na Índia, no Japão, na China, na América do Norte e na América Central e do 

Sul, e por toda a costa africana” (Cunha 2008: 57).  

O início da expansão portuguesa começa com a conquista de Ceuta em 1415, 

dando a ideia de se tratar de uma reconquista mas com várias diferenças (Cf Tengarrinha 

2000: 66). Primeiro a “conquista e conservação de Ceuta e das outras praças marroquinas 

as linhas definidoras” (Tengarrinha 2000: 67), protegendo-as com fortalezas; segundo a 

colonização da Madeira e dos Açores, utilizando-se pequenas explorações camponesas e 

introduzindo-se trabalho escravo (Cf Tengarrinha 2000: 67); em terceiro lugar o 

estabelecimento de feitorias protegidas por fortalezas, erguidas em cabos ou ilhas onde 

fosse fácil a sua defesa por quem dominasse o mar (Cf Tengarrinha 2000: 67). “Mais tarde 

na Índia este modelo dará lugar a uma rede de alfândegas, protegidas por cidades e 
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fortalezas, que sangram uma parte significativa do comércio marítimo asiático” 

(Tengarrinha 2000: 67). 

Tengarrinha (2000: 59) expõe os vocábulos usados para designar esta busca de 

território além-fronteiras: descobrimentos, expansão, império, civilizar, evangelização, 

colonialismo, esclavagismo, encontro de civilizações, ultramar, além-mar, nosso mar, 

construção de novas nações e países, tempo da descoberta do nu e das vergonhas, 

colónias, colocando-nos no nível dos impulsos, passagem do particular ao universal, 

tendo em conta o objeto, que sei eu, espírito de cruzada, fome do ouro e das riquezas, 

morrer pela fé, estratégia planetária antimuçulmana e antiturca (Cf Tengarrinha 2000:59). 

“A palavra invasão, usada correntemente a propósito da expansão dos povos asiáticos – 

invasão dos bárbaros, dos árabes, dos mongóis e dos turcos ou então invasões francesas 

–, nunca foi usada na primeira expansão europeia” (Tengarrinha 2000: 60). 

 

Essa presença tinha objectivos essencialmente comerciais e operava-se através 

da conquista ou implantação pacífica em territórios no litoral. Aos objectivos 

comerciais somavam-se objectivos espirituais que incluíam a conversão das 

populações ao cristianismo. A passagem da empresa da expansão territorial para a 

empresa dos descobrimentos favoreceu a centralização do poder na figura do rei e na 

cidade de Lisboa, cabeças de um império fragmentado. (Cunha 2008: 57). 

 

Com a grande expansão que o reino de Portugal realizava, Lisboa tornou-se 

indubitavelmente o centro do grande império marítimo, transformando-se “numa das 

grandes metrópoles do planeta (…) reunindo gentes de todos os continentes e atraindo, 

pelas excelentes oportunidades de multiplicar a riqueza, alguns dos principais mercadores 

europeus” (Tengarrinha 2000: 71).  

A expansão marítima não teve um fim próspero muito por culpa da entrada de 

competidores como a Espanha, a França, a Inglaterra e a Holanda, que atacavam os 

territórios e navios portugueses, para além da corrupção, insuficiência de meios humanos 

e militares, a falta de investimento em infraestruturas, entre outros (Cf Cunha 2008: 57). 

 
A morte sem descendência de D. Sebastião, monarca português do final do séc. 

XVI, e o hábito dos anteriores reis portugueses cruzarem a sua linhagem com a dos 

reis espanhóis levou a uma crise de sucessão que acabou com Filipe II, rei de Espanha, 

a deter ambas as coroas. Portugal não perdeu a sua independência na teoria, mas 

gradualmente foi sendo menor o respeito dos reis espanhóis pelos portugueses e bem 

como o interesse na manutenção do império português. A união pessoal entre Portugal 
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e Espanha durou 60 anos, entre 1580 e 1640, altura em que os portugueses pegaram 

em armas e expulsaram os representantes espanhóis, restaurando uma independência 

plena (Cunha 2008. 57). 

 

Apesar da crise que o país viveu, o ouro e o açúcar do Brasil colmataram a 

diminuição dos lucros que supostamente vinham de África e a economia apoiava-se 

bastante nas importações vindas de Inglaterra. O terramoto de 1755 deteriorou ainda mais 

a economia e a indústria impulsionada pelo Marquês de Pombal (Cf Cunha 2008: 57). 

Chegado o ano de 1807, e devido às invasões das tropas francesas – que só 

partiram em 1811 – a Corte de Portugal deslocou-se para o Brasil, mais precisamente para 

o Rio de Janeiro. Estas invasões foram uma resposta de Napoleão Bonaparte para impor 

ao Rei de Portugal a obediência ao bloqueio continental (Cf Tengarrinha 2000: 265). 

A presença dos franceses e dos ingleses no território e o descontentamento com o 

rei, que demorava a regressar, fez com que os portugueses se sentissem esquecidos pelo 

seu próprio governante (Cf Cunha 2008: 57-58). Corria o rumor de que o rei abandonara 

o país “entretanto confiado a uma Junta Governativa integrada por um general inglês, e 

estava mesmo a entregá-lo à Espanha, em troca de territórios a sul do Brasil” (Tengarrinha 

2000: 213). “Até que rebentou, no Porto, em 1820, uma revolução que rapidamente se 

espalhou, sem resistência nos principais centros urbanos e com o apoio generalizado de 

vários sectores da sociedade portuguesa” (Cunha 2008: 58). Pediram o retorno imediato 

do rei e a criação de uma monarquia constitucional, o que acabou por acontecer em 1822 

com a aprovação por parte das Cortes da “soberania popular e a separação de poderes (em 

moldes que remetiam o rei para um papel simbólico, ao colocar o poder judicial nos 

tribunais, o poder executivo no governo e o legislativo num parlamento unicameral, eleito 

por sufrágio directo” (Cunha 2008: 58).  

O rei acabou por regressar ao reino, juntamente com a rainha D. Carlota Joaquina 

e pelo seu filho D. Miguel, deixando a regência do Brasil para o filho mais velho D. Pedro 

(Cf Tengarrinha 2000: 266). Quando D. João VI morreu, em 1826, uma grande discussão 

surgiu na corte: qual dos filhos sucederia ao rei, se o mais velho, se o mais novo. 

Destacaram-se duas correntes: a legitimista e a liberal (Cf Tengarrinha 2000: 266-267). 

A corrente legitimista “advoga que o trono seja entregue a D. Miguel, atendendo ao fato 

de os direitos de primogenitura terem caducado a partir do momento da entronização de 

D. Pedro como imperador do Brasil” (Tengarrinha 2000: 266-267). A corrente liberal 

apoia a entrega do trono ao filho mais velho, ou seja, D. Pedro, sugerindo uma 
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confederação entre Portugal e o Brasil (Cf Tengarrinha 2000: 267). “D. Pedro, liberal, 

abdica do trono em favor de sua filha que casaria com o tio, D. Miguel, o qual já tentara 

por duas vezes restabelecer o absolutismo e se encontrava exilado” (Cunha 2008: 58). 

Desenvolveu-se uma nova Constituição, menos liberal do que a de 1822: o rei tem um 

poder moderador, podendo dissolver as cortes; cria-se uma nova câmara legislativa, 

constituída pelo alto clero e pela nobreza (Cf Cunha 2008: 58). 

 

D. Miguel, no entanto, restabelece o absolutismo, dando início a uma guerra 

fratricida, que termina com a vitória de D. Pedro em 1834. Apesar de ter tido uma 

vida agitada, com diversas modificações e com a vigência curta de uma outra 

constituição, a de 1838, a Carta acaba por se transformar num símbolo da monarquia 

constitucional portuguesa e da unidade nacional, funcionando como solução de 

compromisso num país dividido (Cunha 2008: 58). 

 

Durante a segunda metade do século XIX foram contraídos empréstimos para 

relançar a economia, sem grande sucesso. No panorama internacional a soberania dos 

territórios situados entre Angola e Moçambique e a pretensão de fazer em África um novo 

Brasil, coincidia com a intenção da Inglaterra ligar o Cabo e o Cairo através de uma linha 

férrea (Cf Tengarrinha 2000: 276). O ultimato pedia explicitamente que Portugal retirasse 

as suas tropas naqueles territórios e continha implicitamente a ameaça de utilização de 

meios bélicos caso o ultimato não fosse cumprido (Cf Tengarrinha 2000: 276).  

Com a cedência ao ultimato britânico, em 1890, a Coroa, que já se encontrava 

debilitada, cede, dando origem à revolta republicana de 31 de janeiro 1891 e, 

posteriormente, ao regicídio de 1908 e Implantação da República em 1910 (Cf Cunha 

2008: 58-59). Porém, logo surgiram divergências entre os republicanos.  

 

Como agravantes, estão as dificuldades económicas herdadas e as criadas pela 

participação na Primeira Guerra Mundial e o sistema parlamentarista imoderado que 

resultava da constituição aprovada em 1911. A política anti-clerical num país com 

fortes crenças religiosas terá também contribuído para diminuir uma base de apoio, 

que passou rapidamente de muito larga a muito estreita (Cunha 2008: 59). 

 

Só durante a I República (entre 1910 e 1926) existiram sete Parlamentos, dezasseis 

Presidentes da República e cinquenta Governos. Mas foi também durante esta época que  
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(…) foi reconhecido o direito dos trabalhadores a reunirem-se em sindicatos, 

a igualdade de género, foi reduzida a semana de trabalho para quarenta e oito horas 

semanais, criada protecção social para órfãos e mães solteiras e leis laborais de 

protecção das mulheres e menores, foi reconhecido o direito ao divórcio, proibida a 

censura e reconhecido o direito à greve, melhorado muitíssimo o acesso à escolaridade 

básica e criada uma rede de novos estabelecimentos de ensino por todo o país, etc 

(Cunha 2008: 59). 

 

Devido a toda esta instabilidade, foi instaurada uma Ditadura Militar no golpe de 

Estado de 1926 “dando início à ditadura militar nacionalista e anti-parlamentarista, mas 

sem um projecto para o país que não fosse a restauração da ordem pública” (Cunha 2008: 

59). A revolução foi uma resposta dos conservadores das províncias aos radicalistas das 

cidades, representando os “valores tradicionais: a Religião, o Exército, a Nação, a 

Família, a Ordem, a Terra” (Tengarrinha 2000: 296). 

O Parlamento foi dissolvido e a Constituição de 1911 suspensa e como não existia 

consenso político, a governação passou para os civis (Cf Cunha 2008: 59). Destacou-se 

António de Oliveira Salazar, professor da Faculdade de Direito de Coimbra, convidado 

para assumir a pasta das Finanças e que, posteriormente, se elevou a Presidente do 

Concelho. 

Salazar conseguiu conter a despesa pública,  

 

(…) rejeitou a ajuda americana no pós-guerra, manteve uma política de 

condicionamento industrial, que resultava no monopólio de alguns grupos industriais 

e financeiros, apostou numa agricultura tradicional, numa política de desvalorização 

da moeda, com o fito de tornar competitivas exportações que não o eram, e adiou 

sempre o aumento da competitividade, contribuindo para o empobrecimento do país 

e este para a emigração (Cunha 2008: 59). 

 

Apesar de ter evitado que Portugal participasse na II Guerra Mundial, criou um 

regime fascista, denominado “Estado Novo”, caracterizado pelo corporativismo do 

Estado, antidemocratismo, antiliberalismo, antiparlamentarismo, anticomunismo, 

desconfiança face aos estrangeiros, austeridade económica, valorização da família e da 

religião, repressão das liberdades, censura, organizações de juventude, “culto do Chefe”, 

polícia política (PIDE), eleições sem oposições e com resultados forjados (Cf Cunha 

2008: 59-60).  

Após a II Guerra Mundial, e com a descolonização em vários países europeus 
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(…) Portugal ficou cada vez mais isolado na comunidade internacional, algo 

que nem a entrada na NATO pôde evitar. Apoiados pelas superpotências, surgem 

movimentos independentistas em quase todos os territórios portugueses, dando início 

a uma guerra colonial em múltiplas frentes que consumia bens e vidas a um ritmo 

insustentável (Cunha 2008: 59). 

 

Num discurso proferido a 1 de novembro de 1957, Salazar defendia: “Nós cremos 

que há raças, decadentes ou atrasadas, como se queira, em relação às quais perfilhamos o 

dever de chamá-las à civilização...” (Discursos V Cit in Tengarrinha 2000: 326) e em 

entrevista ao Le Figaro, sobre a eminente descolonização insistia: “Se temos juízo, não 

separemos as coletividades africanas dos seus guias seculares que pouco a pouco, e não 

como torrente devastadora, lhes vão transmitindo a sua civilização” (Discursos V Cit in 

Tengarrinha 2000: 326). 

Salazar foi afastado do poder em 1968, após uma queda que mais tarde o levaria 

à morte, e substituído por Marcello Caetano, dando uma nova abertura ao governo, 

conhecida por “Primavera Marcelista” (Cf Cunha 2008: 60). Devido a esta nova política, 

o desejo pela liberdade aumentou e a “25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças 

Armadas toma de assalto alguns pontos estratégicos no Porto e em Lisboa, onde se haviam 

de entregar as figuras do regime sem derramamento de sangue” (Cunha 2008: 60). Nos 

dias seguintes foram tomadas providências: regresso do exílio de varias figuras de 

oposição ao regime, legalização de partidos políticos e dos sindicatos e comemoração do 

1º de maio pela primeira vez em vários anos (Cf Cunha 2008: 60). 

A principal consequência da Revolução foi a descolonização de todos os domínios 

do ultramar o que originou o regresso forçado dos “retornados”. 

 
No espaço de meses, chegaram a território nacional centenas de milhares sem 

casa, sem trabalho e muitos deles sem uma rede de protecção familiar que os 

impedisse de cair na miséria. Ao inundarem o mercado de trabalho, ocuparem casas e 

absorverem recursos do Estado, geraram alguma animosidade por parte dos 

portugueses que tinham permanecido na metrópole, que muitas vezes os viam como 

fascistas, racistas e esclavagistas; símbolos de uma ordem de coisas que estava 

terminada (Cunha 2008: 61).  

 

Com a descolonização, Portugal definiu políticas de acordos com África, após a 

transferência da soberania, uma vez que existiam vários problemas para resolver: o 
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regresso dos nacionais, os chamados “retornados”, a segurança daqueles que preferiram 

dicar nas ex-colónias, os interesses financeiros e económicos, o fornecimento de açúcar, 

café, petróleo, algodão, entre outros (Cf Tengarrinha 2000: 362-363). A principal aposta 

foi a de instituir acordos de cooperação entre o Estado português e os territórios a que foi 

dada a independência e fomentar as boas relações entre todos. 

Hoje Portugal mantém uma boa relação com os países africanos também devido à 

CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa) e estes países, agora pacificados, 

tornaram-se excelentes para investimentos (Cf Cunha 2008: 61). A CPLP nasceu em 

1989, em São Luís do Maranhão, no Brasil, juntando, neste primeiro encontro, os chefes 

de estado e de governo dos países de língua portuguesa (Cf CPLP 2015). Deste encontro 

fizeram (e fazem) parte Portugal, Angola, Guiné-Bissau, Brasil, Moçambique, Timor-

Leste, Cabo-Verde e São Tomé e Príncipe (Cf CPLP 2015). A CPLP tem como objetivo 

principal a promoção e difusão da língua oficial portuguesa assim como a partilha da 

democracia e do desenvolvimento de todos os países membros (Cf CPLP 2015). Já em 

1983, Jaime Gama, Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, defendia que a forma  

 

(…) mais adequada para tornar consistente e descentralizar o diálogo 

tricontinental dos sete países de língua portuguesa espalhados por África, Angola e 

América seria realizar cimeiras rotativas bienais de Chefes de Estado ou Governo, 

promover encontros anuais de Ministros de Negócios Estrangeiros, efectivar consultas 

política frequentes entre diretores políticos e encontros regulares de representantes na 

ONU ou em outras organizações internacionais (…) (CPLP 2015). 

 

 Em junho de 1985, sete anos depois de Mário Soares fazer o pedido oficial para a 

adesão à CEE (1977) (Cf DN 2007), foi assinado o Tratado de Adesão à Comunidade 

Europeia, entrando em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1986, fazendo com que Portugal 

pertencesse oficialmente à então Comunidade Económica Europeia (Cf Sousa 2000: 193). 

Ao fazer parte desta comunidade e posteriormente com a entrada em vigor do Tratado da 

União Europeia (Maastricht), a 1 de novembro de 1993 (Cf DN 2007), Portugal aderiu à 

moeda única, o EURO, em 1 de janeiro de 1999 (Cf Sousa 2000: 194). 

 A integração na União Europeia ajudou na consolidação da democracia, uma vez 

que após a restauração da democracia a 25 de abril de 1974 o país passou por 

instabilidades políticas e económicas (Cf Sousa 2000: 193). Desde 1974 a 1986, Portugal 

contou com dez governos constitucionais (Cf Governo de Portugal 20152). Com a adesão 

os “benefícios decorrentes (…) funcionaram como «alavanca do desenvolvimento 
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econômico», o que permitiu a redução da taxa de inflação para níveis históricos e a 

melhoria das condições de vida dos portugueses” (Sousa 2000: 194). 

Atualmente, vivendo na 3ª República, Portugal tem como Presidente da República 

Aníbal Cavaco Silva e Pedro Passos Coelho como Primeiro-Ministro, estando marcadas 

eleições legislativas para 4 de outubro de 2015. 

  No seguimento da história política de Portugal, analisaremos as ideologias 

políticas de Direita e de Esquerda, importantes para perceber o contexto do surgimento 

dos partidos políticos. 

  

1.2 A Direita e a Esquerda 

 

Para uma melhor compreensão da organização dos partidos políticos e das 

juventudes partidárias é importante esclarecer as diferenças existentes entre a Esquerda e 

a Direita. 

Os termos Direita e Esquerda são utilizados desde a Revolução Francesa (1789), 

“ (…) na sequência de um forte descontentamento social e na tentativa da edificação de 

uma nova sociedade, Luís XVI permite, em 1789, a Assembleia Nacional Constituinte 

com a representação de todas as classes sociais” (Mangerona s/d). Os que se sentavam 

nas Assembleias Nacionais, à direita do presidente “olhando pelos olhos do presidente”, 

passaram a denominar-se a Direita (Cf Amaral 2014: 391); já aqueles que sentavam do 

lado esquerdo da visão do presidente ficaram a chamar-se de Esquerda (Cf Amaral 

2014:391).  

O facto de os conservadores se colocarem à direita e os progressistas à esquerda 

tem uma razão de ser pois, a verdade, é que podiam ter ficado perfeitamente os 

conservadores à esquerda e os progressistas à direita. Amaral (2014: 391) explica o 

porquê desta divisão. Na civilização greco-romana e também na tradição cristã, os 

melhores e mais qualificados colocavam-se à direita do magistrado ou de Deus, enquanto 

os piores e com menos qualificações ficavam do lado esquerdo (de lembrar que em latim, 

a palavra esquerda diz-se sinistra) (Cf Amaral 2014: 391). 

A Direita representa a ordem, a estabilidade, a tradição (Cf Currito 2005: 5), “o 

espaço político daqueles que pretendem conservar os valores tradicionais (…) ou proteger 

a situação económica e social privilegiada de que gozam” (Amaral 2014: 393). A 

Esquerda representa a mudança, o novo, o radical (Cf Currito 2005:5), “o espaço político 
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daqueles que pretendem substituir os antigos valores por novos valores e retirar 

privilégios aos mais favorecidos” (Amaral 2014: 394) para melhorar as condições de vida 

dos desfavorecidos. 

 

“Esquerda” e “direita” indicam programas contrapostos com relação a 

diversos problemas cuja solução pertence habitualmente à ação política, contrastes 

não só de ideias mas também de interesses e de valorações (…) a respeito da direção 

a ser seguida pela sociedade, contrastes que existem em toda a sociedade (Bobbio 

1995: 33).  

 

 A Direita e a Esquerda desdobram-se em três modalidades respetivamente (Cf 

Amaral 2014: 393-395): 

 Extrema-direita: Direita radical, que governa em ditadura, para defender os 

seus interesses e os seus valores; 

 Direita conservadora: aceita defender os seus valores em democracia, 

procurando governar com o mínimo de reformas possíveis; 

 Direita liberal: também defende os seus valores em democracia, porém aceita 

reformas estruturais; 

 Esquerda socialista: defende os seus valores e interesses em democracia, 

avançando para o socialismo com medidas faseadas; 

 Esquerda comunista: quer derrubar o sistema capitalista pela força e governar 

em ditadura em nome do proletariado, liquidando a burguesia e transferindo 

para o Estado a propriedade e gestão dos meios de produção, do solo e de 

recursos naturais; 

 Extrema-esquerda: sendo comunista, faz uso do radicalismo para criticar as 

democracias burguesas, exigindo avanços ao Partido Comunista, que trata 

rapidamente de a extinguir ou proibir.  

 

Apesar de Jean-Paul Sartre defender que a Esquerda e a Direita não passavam de 

duas caixas vazias (Cf Sartre Cit in Bobbio 1995: 33), Bobbio (1995: 95-101) explica que, 

perante as desigualdades sociais que hoje se encontram entre os países ricos do primeiro 

mundo e os países pobres do terceiro mundo, há espaço para que exista a diferenciação 

entre Esquerda e Direita (Cf Bobbio 1995: 95-101). 
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Currito (Cf 2005: 11) determina que a divisão entre Esquerda e Direita tem como 

objetivo ajudar a compreender as realidades políticas existentes pois,  

 

“ (…) ninguém insiste no facto de que todos os pontos de vista devam ser 

identificados com precisão como um ou outro dos lados. Tal como dentro de cada ser 

humano existe uma luta entre o bem e o mal, também se trava, dentro dos indivíduos, 

uma luta entre a esquerda e a direita. A divisão entre esquerda e direita ajuda-nos a 

compreender o mundo e – o que é talvez mais importante – a nos compreendermos a 

nós próprios” (Currito 2005: 11). 

 

Assim sendo,  

 

(…) os indivíduos posicionam-se à esquerda ou à direita mais em função de 

se identificarem com partidos de esquerda ou de direita, respectivamente, do que por 

partilharem determinadas preferências em matéria de políticas públicas e/ou dos 

sistemas de valores que lhes estão subjacentes (Freire 2005:12). 

 

Mediante este o posicionamento Direita/Esquerda, os partidos políticos também 

se inscrevem nos grupos políticos no Parlamento Europeu distribuídos no hemiciclo do 

parlamentos e com os quais se identificam e partilham ideologias e políticas. 

 

1.3 Grupos políticos e a sua disposição no Parlamento Europeu 

 

Na presente legislatura (2014/2017), o Parlamento Europeu é constituído por “751 

deputados, eleitos pelos 28 Estados-Membros” (AR 2008), divididos pelas “20 comissões 

parlamentares especializadas nas várias áreas de atividades da UE, nos respetivos grupos 

políticos e em delegações do PE” (AR 2008). Todos os documentos e todos os debates 

parlamentares são traduzidos nas 24 línguas oficiais: “alemão, búlgaro, checo, croata, 

dinamarquês, eslovaco, esloveno, espanhol, estónio, finlandês, francês, grego, húngaro, 

inglês, italiano, irlandês, letão, lituano, maltês, neerlandês, polaco, português, romeno e 

sueco” (Cf AR 2008).  

Existem sete grupos e um grupo não inscrito, onde estão os deputados que não 

estão filiados em nenhum partido político:  
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 PPE - Grupo do Partido Popular Europeu (219): fundado em 1976, inclui 

74 partidos de 39 países e faz parte da política centro-direita. “Tem o maior 

grupo político no Parlamento Europeu e a maioria de Chefes de Estado e 

de Governo com assento no Conselho Europeu assim como membros da 

Comissão Europeia” (PE 2014). 

 

 S&D - Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democrata no 

PE (190): o Grupo S & D é o grupo líder de centro-esquerda no 

Parlamento Europeu e o segundo maior de todos os partidos (Cf S&D 

2013). 

 

 ECR - Conservadores e Reformistas Europeus (72): Foi criado em 2009 

e com 72 deputados entre 15 países da União Europeia, tornou-se o 

terceiro maior grupo do Parlamento Europeu (Cf ECR 2012). 

 

  ALDE - Grupo da Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa (69): 

tem mais de 55 partidos-membros que pertencem a todo o continente 

europeu, sendo o partido que apoia os valores democratas e liberais. 

“Fundado em 1976, antes das primeiras eleições europeias, estabeleceu-se 

como o primeiro verdadeiro partido político transnacional em 1993” (PE 

2014). 

 

 GUE/NGL - Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia / 

Esquerda Nórdica Verde (52): é constituído por 52 deputados de toda a 

Europa, que conta com 26 homens e 26 mulheres, sendo que Grupo 

Confederal “significa respeitar a diversidade de identidades e opiniões 

(…) dos deputados” (GUE/ NGL 2013). 

 

 VERTS/ALE - Grupo dos Verdes/ Aliança Livre Europa (50): criado em 

1999, é um grupo político no Parlamento Europeu, composto por 

deputados Verdes e deputados de partidos que representam nações sem 

Estado e das minorias desfavorecidas que defende o ambiente, a justiça 

social, os valores sociais, ecológicos e culturais (Cf VERTS/ALE 2015). 
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 EFDD - Grupo Europa da Liberdade e da Democracia (47): defende uma 

cooperação aberta, rejeitando uma Europa burocratizada e acabando com 

a centralização (Cf EFD 2014). 

 

 Não inscritos (52) 

 

 

  Atentemos o seguinte gráfico que exemplifica a distribuição dos partidos políticos 

no hemiciclo do Parlamento Europeu:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal é representado por 21 deputados divididos pelos quatro grupos políticos: 

7 no PPE, 8 no S&D, 2 no ALDE e 4 no GUE/NGL (Cf AR 2008). 

Os lugares atribuídos aos deputados dos partidos políticos são distribuídos através 

de regras afixadas na Conferência dos Presidentes (Cf PE 2014c): agrupados não por 

nacionalidade mas por afinidade política; os presidentes colocam-se na primeira fila em 

círculo, de frente para o Presidente do Parlamento; na terceira fila sentam-se os membros 

da mesa (questores e vice-presidentes); os restantes lugares dos grupos políticos seguem 

a ordem alfabética (Cf PE 2014c). 

O Parlamento europeu tem a sua sede em Estrasburgo mas dividindo-se em mais 

dois lugares: Luxemburgo e Bruxelas (Cf AR 2008). Em Bruxelas realizam-se as 

comissões parlamentares especializadas, os serviços e o Secretário-Geral dividem-se 

Gráfico 1 – Distribuição dos partidos políticos pelo hemiciclo no Parlamento Europeu. 

Fonte: Parlamento Europeu. 
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entre o Luxemburgo e Bruxelas (Cf AR 2008). “Refira-se, ainda, que o PE acolhe nas 

suas instalações, desde 2008, o Representante Permanente da Assembleia da República 

junto das instituições europeias, garantindo uma ligação mais próxima e efetiva entre os 

trabalhos das duas instituições” (AR 2008). 

As eleições europeias de 2014 tiveram um resultado final de 42,61% contra 

42,97% de 2009, diminuindo o número de eurodeputados: 766 em 2009 e 751 em 2014 

(Cf PE 2014d). Analisando os dados disponibilizados no site do Parlamento Europeu (Cf 

PE 2014d), podemos notar algumas diferenças ao longo de cinco anos:  

 

Grupos políticos 2009 2014 

PPE 274 (35,77%) 221 (29,43%) 

S&D 196 (25,59%) 191 (25,43%) 

CRE 83 (10,83%) 70 (9,32%) 

ALDE 57 (7,44%) 67 (8,92%) 

GUE/NGL 57 (7,44%) 52 (6,92%) 

VERTS/ALE 35 (4,57%) 50 (6,66%) 

EFDD 31 (4,05%) 48 (3,39%) 

NI 33 (4,31%) 52 (6,92%) 

Tabela 1 - Resultados das eleições europeias de 2009 e 2014. 

Fonte: Parlamento Europeu. 

 

Os grupos políticos PPE, S&D, CRE e GUE/NGL perderam eurodeputados entre 

as eleições de 2009 e 2014, enquanto os restantes viram o seu número aumentar. No caso 

do grupo dos Não Inscritos, o aumento foi de 2,61%, ou seja, 19 deputados, relativamente 

ao ano de 2009. Este aumento pode ter uma explicação: cada vez existem mais políticos 

que não se identificam com nenhum grupo político e que por isso não fazem parte dos 

mesmos. São políticos como estes que criam e desenvolvem partidos políticos, nos seus 

países de origem, como os Podemos de Espanha e o Syriza da Grécia. 

Depois de analisar os grupos políticos presentes no Parlamento Europeu e o 

crescente aumento do grupo dos Não Inscritos, vamos agora examinar o contexto político 

português, dando especial destaque aos principais partidos portugueses e à crescente crise 

que se nota face a estas organizações políticas.  
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1.4 Principais partidos portugueses  

 

A Constituição da República Portuguesa, aprovada em 1976, assegura a liberdade 

de associação, autorizando deste modo a criação de partidos políticos. Como partido 

entende-se “uma organização permanente, em que os cidadãos participam 

voluntariamente, e que pretende exercer o poder nos vários níveis do Estado” (Governo 

de Portugal 2015). 

 Em Portugal existem 23 partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional:  

 

Sigla Denominação Data de inscrição 

PCP Partido Comunista 

Português 

26/12/1974 

CDS/PP Partido do Centro 

Democrático Social/ 

Partido Popular 

13/01/1975 

PPD/PSD Partido Social Democrata 17/01/1975 

PS Partido Socialista 01/02/1975 

PCTP/MRPP Partido Comunista dos 

Trabalhadores Portugueses 

18/02/1975 

PPM Partido Popular 

Monárquico 

17/02/1975 

POUS Partido Operário 

de Unidade Socialista 

23/08/1979 

PDA Partido Democrático do 

Atlântico 

05/11/1979 

PEV Partido Ecologista “Os 

Verdes” 

15/12/1982 

PNR Partido Nacional 

Renovador 

10/07/1985 

MPT Partido da Terra 12/08/1993 

BE Bloco de Esquerda 24/03/1999 

PH Partido Humanista 07/04/1999 

PND Nova Democracia 18/06/2003 
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PLD Partido Liberal Democrata 29/05/2008 

PTP Partido Trabalhista 

Português 

01/07/2009 

PPV Portugal pro Vida 01/07/2009 

PAN PESSOAS-ANIMAIS-

NATUREZA 

13/01/2011 

MAS Movimento Alternativa 

Socialista 

29/07/2013 

L/TDA LIVRE/ Tempo de 

Avançar 

19/03/2014 

JPP Juntos pelo Povo 27/01/2015 

PDR Partido Democrático 

Republicano 

11/02/2015 

NC Nós, Cidadãos! 23/06/2015 

PURP Partido Unido dos 

Reformados e Pensionistas 

13/07/2015 

Tabela 2 – Partidos registados no Tribunal Constitucional, as suas siglas e datas de inscrição.  

Fonte: Tribunal Constitucional. 

 

Desde 2011, data em que Portugal recorreu à assistência financeira da Comissão 

Europeia, com o então Primeiro-Ministro José Sócrates, foram criados sete novos partidos 

políticos. 

No entanto, no panorama político português, destacam-se cinco principais 

partidos: Partido Comunista Português, Partido Socialista, Partido Social Democrata, 

Partido do Centro Democrático/ Partido Popular e Bloco de Esquerda.  

 

Partido Comunista Português (PCP) 

  

Criado por José Carlos Rates, em 1921, foi o único partido político que fez 

oposição constante ao Governo da época, mesmo atuando em clandestinidade (Cf Amaral 

2014: 372). No entanto, antes da criação do PCP, surgiu uma força política, a FMP 

(Federação Maximalista Portuguesa) em 1919, pela mão de “um grupo de destacados 

dirigentes sindicais profundamente ligados à luta dos trabalhadores e que (…) foram 

influenciados pelo impacto internacional da Revolução de Outubro na Rússia (Abrantes 
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s/d). “A FMP propunha-se como objectivo «difundir os princípios tendentes ao 

estabelecimento do socialismo comunista», assumindo como tarefa prática imediata 

defender a revolução russa e propagar os seus princípios” (Abrantes s/d). A FMP teve 

uma vida curta. Ao longo de uma ano e meio, foi perseguida e os seus dirigentes detidos, 

terminando a sua atividade em 1920 (Cf Abrantes s/d). 

Desde 1961, o PCP foi liderado por Álvaro Cunhal, convicto marxista-leninista “ 

(…) sempre apoiou Estaline e, após a morte deste (1953), continuou a defender a «linha 

dura» dos comunistas, sem tolerar qualquer desvio ou tentação «eurocomunista»” 

(Amaral 2014: 372). 

O Partido Comunista fez parte dos Governos Provisórios de 1974-1976, no 

entanto nunca integrou nenhum Governo Constitucional por duas razões: a primeira 

porque nunca quis (Lenine defendia que «o partido do proletariado não faz alianças com 

os partidos da burguesia»), a segunda porque o Partido Socialista nunca o aceitou como 

um partido convencido das vantagens da Democracia pluralista (Cf Amaral 2014: 372-

373). 

A sua prática política é “revolucionária em 1974-75; democrática de 1976 para cá, 

embora não-alinhada e auto-excluída do arco governativo” (Amaral 2014: 373). Teve 

como líderes políticos Álvaro Cunhal, Carlos Carvalhas e, atualmente, Jerónimo de Sousa 

(Cf PCP s/d). 

 

Partido Socialista (PS) 

 

Criado por Mário Soares, Manuel Tito de Morais e Francisco Ramos da Costa, em 

1973, em Genebra, na Alemanha (Cf História de Portugal 2015) – pois em Portugal era 

proibido criar partidos políticos – tem como ideologia o “ «socialismo democrático» de 

origem francesa” (Amaral 2014: 374). Após a Revolução do 25 de Abril, o PS colocou-

se estrategicamente como forte opositor do Partido Comunista “com orientação de centro-

direita com ideias liberais e neoliberais” (História de Portugal 2014). 

Tem sido desde 1975 e até aos dias de hoje, um dos partidos com mais votações, 

tanto em eleições autárquicas, legislativas e presidenciais (Cf Amaral 2014: 374). 

 

Defronta-se, contudo, com um «dilema estratégico» de fundo: não podendo 

aliar-se ao PCP (…), e só tendo tido maioria absoluta por uma vez (2005-2009), o 

partido ou tem de governar sozinho – e sente, quando minoritário, grande dificuldade 
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em ver aprovadas as suas leis e os seus orçamentos anuais –, ou só pode fazer alianças 

com os partidos à sua direita (ora o CDS, ora o PSD) – o que não tem permitido 

assegurar a estabilidade governativa, nem a eficácia das suas políticas próprias 

(Amaral 2014: 374). 

 

Ao longo dos anos só dois membros do partido conseguiram alcançar a 

Presidência da República: Mário Soares (de 1986 a 1996) e Jorge Sampaio (de 1996 a 

2006), e três membros foram Primeiros-Ministros: Mário Soares (1976-1978 e 1983-

1985), António Guterres (de 1995 a 2002) e José Sócrates (de 2005 a 2011) (Cf História 

de Portugal 2014). 

A sua prática política é de centro-esquerda (de 1974 a 2004) e de centro com José 

Sócrates e António José Seguro (Cf Amaral 2014: 375). Os seus líderes foram: Mário 

Soares, Victor Constâncio, Jorge Sampaio, António Guterres, Ferro Rodrigues, José 

Sócrates, António José Seguro e, atualmente, António Costa (Cf PS s/d). 

 

Partido Social Democrata (PSD) 

  

Foi criado em 1974 por Francisco Sá Carneiro, Francisco Pinto Balsemão e 

Joaquim Magalhães Mota e inicialmente denominava-se de PPD (Partido Popular 

Democrata) (Cf Amaral 2014: 375).  

 

O Partido foi criado com base em três linhas de pensamento distintas embora 

complementares. Uma linha Católica-Social, nascida entre 55 e 65 como reação contra 

o corporativismo de estado; uma linha Social-Liberal, ligada à Social-Democracia 

defensora da democratização do Estado Novo e ligada ideologicamente à ‘ala liberal’ 

e, finalmente, uma linha Tecnocrática-Social, com preocupações mais ligadas ao 

desenvolvimento económico, privilegiando mudanças sociais e culturais como meio 

determinante de promover e alargar a democracia. O nome PPD foi sugerido pelo 

escritor Rúben Andresen Leitão ao lembrar que muitos partidos de centro e Sociais-

Cristãos, antes da 2ª Grande Guerra, se chamavam Populares. (PSD 2014b) 

 

Francisco Sá Carneio chegou ao Governo em 1980, com uma coligação tripartida 

(PSD, CDS e PPM) e com um acordo bilateral entre PSD e Reformadores, e com Aníbal 

Cavaco Silva o PSD entrou no Partido Popular Europeu (PPE), que junta os partidos 

democratas cristãos, centristas e conservadores (Cf Amaral 2014: 375). 
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Tem como prática política o centro-esquerda (1977-1979), o centro (1980-1983) 

e desde 1983 o centro-direita (Cf Amaral 2014: 376). Os seus líderes políticos foram: 

Francisco Sá Carneiro, Emídio Guerreiro, António Sousa Franco, José Menéres Pimentel, 

Francisco Pinto Balsemão, Nuno Rodrigues dos Santos, Mota Pinto, Rui Machete, 

Cavaco Silva, Fernando Nogueira, Marcelo Rebelo de Sousa, Durão Barroso, Santana 

Lopes, Marques Mendes, Luís Filipe Meneses, Manuela Ferreira Leite e, atualmente, 

Pedro Passos Coelho (Cf PSD 2014a). 

 

Partido do Centro Democrático Social / Partido Popular (CDS/PP) 

 

Foi criado por Diogo Freitas do Amaral, Adelino Amaro da Costa e Basílio Horta, 

em 1974,  “correspondendo ao apelo de amplas correntes de opinião pública, abrindo-se 

a todos os democratas do centro-esquerda e centro-direita” (CDS-PP 2010b), e assume-se 

com centrista e democrata-cristão: “ingressou na UEDC-União Europeia das 

Democracias Cristãs em 1975, pertencendo hoje ao respetivo sucessor, o PPE – Partido 

Popular Europeu” (Amaral 2014: 376-377).  

 

A sua distanciação da descolonização e do processo revolucionário, assim 

como a sua oposição à Constituição socialista, ajudaram-no a colocar-se 

temporariamente em terceiro lugar nas eleições de 1976. Depois, contudo, apesar da 

curta experiência de governo em 1978, a iniciativa no centro-direita passou para o 

decidido e carismático Sá Carneiro, que deslocou o seu partido para a direita para 

bloquear a expansão do CDS. (Robinson 1996: 972) 

 

Este partido não fez parte de nenhum Governo Provisório no entanto, participou 

em seis Governos Constitucionais, por meio de coligações, tendo sido essencial para o 

PSD conseguir formar governos maioritários (Cf Amaral 2014: 377). 

A sua prática política é centrista (1974-82 e 1988-2001), direita democrática de 

1983 até ao presente, com exceção do período anteriormente referido (Cf Amaral 2014: 

378). Teve como líderes: Diogo Freitas do Amaral, Francisco Lucas Pires, Adriano 

Moreira, Manuel Monteiro, José Ribeiro e Castro e, atualmente, Paulo Portas (Cf CDS-

PP 2010a). 
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Bloco de Esquerda (BE) 

 

Nasceu em 1999, devido à fusão de vários partidos de extrema-esquerda (UDP, 

PSR e Política XXI) e é conhecido pelos ideais radicais e pelos seus principais rostos: 

Miguel Portas e Francisco Louçã (Cf Amaral 2014: 378). Amaral (Cf 2014: 378) descreve 

a ideologia do Bloco de Esquerda com algumas dúvidas  

 

(…) até porque se trata de um partido que sempre fugiu à sua própria 

autoqualificação (…) Parece-nos poder afirmar-se (…) que se trata de um partido 

marxista mas não leninista, talvez próximo do que se tentou no século XX construir, 

sem êxito, sob a designação de «eurocomunismo» - uma tentativa de síntese entre o 

marxismo e a Democracia pluralista de tipo ocidental (Amaral 2014: 378). 

 

 A sua prática política é democrática, esquerda não-alinhada e autoexcluída do arco 

governativo (Cf Amaral 2014: 379). O seu nascimento surgiu para completar aqueles que 

“não se identificavam nem com o PCP ( «preso na escravidão ao estalinismo») nem com 

o PS (que se rendera ao neo-liberalismo)” (Botelho 2010) . A ideia seria tornar o Bloco 

numa nova esquerda, unindo os trabalhadores nas suas lutas contra o abuso do poder, ser 

anticapitalista, feminista, ecologista e socialista (Cf Botelho 2010). 

Os seus líderes foram: Miguel Portas, Francisco Louçã, uma coliderança de João 

Semedo e Catarina Martins e, atualmente tem como Porta-Voz Nacional do Bloco de 

Esquerda Catarina Martins.  

 

1.5 Crise nos partidos políticos  

 

Não é algo recente. Desde alguns anos a esta parte assiste-se a uma crise nos 

partidos políticos, no sentido em que a sociedade mostra um sentimento de cansaço face 

a estas organizações e, muitas vezes, de descrença.  

Todas as mudanças que operam nos partidos políticos e que podem ser chamadas 

de crise são obrigatórias para uma adaptação no macroambiente político e económico em 

que se inserem (Cf Kitschelt Cit in Ribeiro 2013:5). Assim, “quase todos concordam que 

os partidos estão a mudar, mas saber se essa alteração significa adaptação ou declínio é 
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controverso”1 (Dalton e Wattenberg Cit in Ribeiro 2013: 5). Neste caso, para além da 

crise dos partidos, também existiria uma crise na política em si, na democracia e na 

representação (Cf Ribeiro 2013: 5), existindo três motivos para tal: “o declínio do 

comparecimento eleitoral, a ampliação da desconfiança em relação às instituições, 

medida por surveys, e o esvaziamento dos partidos políticos” (Miguel 2003: 124). 

Mair (2003) elaborou uma investigação sobre os partidos políticos e a democracia 

abordando as mudanças, as consequências e um futuro possível para os partidos. 

Se antes os partidos políticos eram necessários para a manutenção do governo “e 

um elemento essencial na estabilização e funcionamento sustentado da moderna 

democracia de massas”, hoje são “instituições arcaicas e desactualizadas” (Mair 2003: 

277), criticados por se dedicarem aos seus próprios interesses e descritos como 

organizações que dificultam a renovação da democracia (Cf Mair 2003: 277). 

É um ponto assente que existiram alterações nos partidos políticos e que estes 

mudaram. O primeiro fator que contribuiu para o declínio dos partidos políticos enquanto 

organizações deve-se ao número de membros, ou seja, ao desaparecimento dos partidos 

enquanto organizações de membros (Cf Mair 2003: 278-279). Investigações (Cf Mair e 

van Biezen 2001) demonstram que em 13 democracias estabelecidas na Europa, a filiação 

partidária desceu, entre os anos 80 e 90 (Cf Mair e van Biezen 2001: 15-16), e dessas 13 

democracias só três 

 

(…) registam um crescimento da filiação partidária relativamente a 1980 são 

a Grécia, Portugal e Espanha, ou seja, países que se democratizaram em meados dos 

anos 70, altura em que os seus sistemas partidários iniciaram a sua mobilização 

organizacional mais ou menos a partir do zero (Mair 2003: 279). 

 

Este declínio, ao nível dos membros dos partidos, deve-se à incapacidade de 

acompanhar o nível elevado de eleitores e, não sendo só ao nível da filiação, as 

organizações partidárias não se mostram com capacidade de atração (Cf Mair 2003: 279). 

O empenho na atividade militante diminui pois os membros “mostram-se cada vez mais 

relutantes em cederem uma parte do seu tempo ao partido. Os comícios são muitas vezes 

pouco frequentados, certos cargos internos permanecem desocupados (…) (Mair 2003: 

279-280). Nas democracias europeias a identificação partidária é baixa, desaparecendo a 

                                                           
1 “nearly everyone agrees that parties are changing, but whether such a change signifies adaptation or decline is controversial” (Dalton 

e Wattenberg Cit in Ribeiro 2013: 5). 
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identificação e a simpatia, assim como a participação eleitoral que está em declínio no 

mundo democrático (Cf Mair 2003: 280). 

Mair (2003: 280) chegou a uma simples conclusão ao analisar todos estes padrões:  

 

(…) os partidos e as suas actividades convencionais já não conseguem 

mobilizar os cidadãos como anteriormente nem gozam de uma presença significativa 

no seio da sociedade em geral. (…) Os partidos tornaram-se mais distantes dos 

cidadãos. As suas organizações começaram a definhar (Mair 2003: 280).  

 

E destacou três fatores essenciais que explicam a “tendência paralela” que se tem 

vindo a desenvolver: à medida que os partidos políticos se afastam da sociedade 

aproximam-se do Estado “tornando-se inextrincáveis destes” (Mair 2003: 280-281). 

Primeiro fator: o dinheiro. Os partidos estão subordinados ao valor monetário que 

recebem do Estado, valor este do tesouro público, e que sem ele levaria muitos partidos 

a graves dificuldades no seu desempenho (Cf Mair 2003: 281). Segundo fator: as leis. 

Existe atualmente uma obrigação de os partidos políticos observarem as leis e os 

regulamentos que, na maioria das vezes, determinam o seu funcionamento, 

transformando estas associações outrora “desenvolvidas no seio da sociedade”, em 

associações reguladas por “um estatuto (quase) oficial enquanto parte do Estado” (Mair 

2003: 281). Terceiro fator: cargos públicos. Existe uma crescente ligação ao Estado 

mediante a importância na detenção de cargos públicos “sendo a conquista de um lugar 

no governo a expectativa comum” (Mair 2003: 281). 

Mediante esta aproximação dos partidos políticos ao Estado, Richard Katz e Peter 

Mair (1995) desenvolveram um modelo de um partido que se adequa a esta ligação e 

denominaram-no de partido cartel (Cf Katz e Mair 1995), “caracterizado pela 

interpenetração do partido e do Estado, e também por um padrão de conluio 

interpartidário”2 (Katz e Mair 1995: 17).  

 

O termo cartel vem da economia e das relações comerciais e negociais entre 

empresas. Representa a ideia de conluio entre empresas ou organizações a princípio 

concorrentes, mas que se unem e acordam estratégias e ações que visam a favorecê-

las conjuntamente. O cartel representa também um arranjo defensivo contra a entrada 

de novos concorrentes no mercado econômico ou, no caso dos partidos, no mercado 

político (Ribeiro 2013: 6-7). 

                                                           
2 “(…) characterized by the interpenetration of party and state, and also by a pattern of inter-party collusion”(Katz e Mair 1995: 17) 
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Este partido vai procurar no Estado, em vez de na sociedade, “as forças vitais, 

financeiras e políticas, para sobreviver e crescer” (Ribeiro 2013: 6).  

Em suma, relativamente ao primeiro conjunto de mudanças operadas nos partidos 

políticos, podemos auferir que os partidos “deixam de ser parte da sociedade para se 

tornarem parte do Estado” (Katz e Mair Cit in Mair 2003: 282). 

O segundo conjunto de mudanças que Mair (2003) destaca é a troca das funções 

representativas por funções processuais (Cf Mair 2003: 282), mostrando cinco funções 

associadas aos partidos: 

1. Função representativa, “envolvendo a integração e mobilização dos cidadãos 

no regime político dentro do qual os partidos competem” (Mair 2003: 282-

283). Nas democracias modernas a integração e a mobilização já não são 

necessárias uma vez que não existem restrições ao voto (Cf Mair 2003: 283). 

2. Função representativa que “envolve a articulação e agregação dos interesses 

sociais e políticos apresentados pela sociedade em geral” (Mair 2003: 283). 

Esta é uma função também partilhada pelos meios de comunicação social e por 

outras associações (Cf Mair 2003: 283).  

3. Função que “combina aspetos representativos e processuais e envolve a 

formulação das políticas públicas” (Mair 2003: 283). Os partidos políticos são 

cada vez menos necessários pois a formulação de políticas públicas é feita por 

“peritos ou (…) corpos aparentemente não políticos” (Mair 2003: 283). Isto é, 

os partidos são  

 

(…) necessários quando as decisões se baseiam em razões políticas (…) são 

necessários à formulação de políticas quando se impõe a tomada de decisões 

partidárias. Por outro lado, quanto menos partidário se torna o governo, menos 

necessários se tornam os partidos (Mair 2003: 284). 

 

4. Função procedimental “e diz respeito ao recrutamento de líderes políticos e de 

funcionários para os cargos públicos” (Mair 2003: 284). É uma função 

fundamental apesar dos fracos níveis de filiação partidária já que o 

recrutamento é “um requisito necessário à eleição ou nomeação de candidatos 

para cargos públicos” (Mair 2003: 284). 
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5. Função procedimental “e envolve o papel atribuído aos partidos na organização 

do parlamento e do governo” (Mair 2003: 284). É a função mais importante. 

 

Nos sistemas de governo parlamentar, a necessidade de partidos políticos é 

evidente por si mesma. Em tais sistemas há que começar por formar governo, 

normalmente por meio de negociações de coligação; seguidamente, há que distribuir 

as responsabilidades do governo pelos diferentes departamentos ou ministérios; e, 

uma vez formado o governo, a sua permanência no poder requer um apoio mais ou 

menos disciplinado dentro do parlamento. Nada disto parece possível sem a 

autoridade e as capacidades organizativas dos partidos políticos. Além disso, e mesmo 

para lá dos sistemas convencionais de governo parlamentar, os partidos parecem ser 

igualmente necessários, na prática, para a organização dos procedimentos legislativos, 

o funcionamento das comissões legislativas e os acordos diários sobre a agenda 

legislativa (Mair 2003: 284-285). 

 

Ao chegar ao fim deste segundo grupo de mudanças conclui-se que as funções 

representativas dos partidos políticos estão a diminuir “e foram assumidas, pelo menos 

parcialmente, por outros organismos, ao passo que as suas funções processuais foram 

preservadas, chegando mesmo a adquirir uma maior relevância” (Mair 2003: 285). 

Passaram de uma ação representativa para uma governativa, demonstrando que os 

partidos alteraram-se “e encontram-se hoje cada vez mais implantados nas instituições” 

(Mair 2003: 285). 

 O terceiro conjunto de mudanças resulta da erosão da identidade partidária (Cf 

Mair 2003: 285), ou seja, da crescente mistura de identidades entre partidos políticos que 

pode levar à confusão dos indivíduos. Destacam-se quatro aspetos.  

O primeiro prende-se com o desgaste dos perfis eleitorais, existindo uma partilha 

de eleitores, disponibilidade destes para com os partidos e vice-versa e aumentando o 

declínio do conflito ideológico e diminuindo a oposição (Cf Mair 2003: 286). 

O segundo aspeto são as limitações dos partidos e dos governos à manobra política 

(Cf Mair 2003: 286). “Os partidos vêem-se obrigados a partilharem cada vez mais os seus 

programas e políticas e, uma vez no governo, a partilharem a sua implementação” (Mair 

2003: 286).  

O terceiro aspeto destaca a dificuldade dos partidos políticos em se distinguirem 

uns dos outros, pois as suas características foram-se desvanecendo ao longo do tempo (Cf 

Mair 2003: 286). “Uma vez que partilham os mesmos eleitorados, os partidos tendem 
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necessariamente a adoptar técnicas similares de organização e campanha” (Mair 2003: 

286).  

O quarto e último aspeto é “a perda de identidade estratégica partidária” (Mair 

2003: 287). É facto que todos os partidos políticos desejam alcançar o governo e para tal, 

o acesso ao poder implica a criação de coligações desenvolvendo ao aumento dos níveis 

de promiscuidade política (Cf Mair 2003: 287). 

 Analisando estes três grupos de mudanças presentes nos partidos políticos, Mair 

(2003) elaborou consequências possíveis. A primeira ressalva que os partidos políticos se 

vão tornar mais despolitizados, isto é, o mundo da política torna-se mais burocrático (Cf 

Dahl Cit in Mair 2003: 288). A segunda consequência afirma que, mediante estas 

mudanças, a sociedade pode ficar indiferente à política, fazendo com que “a indiferença 

perante a política convencional poderá converter-se também em indiferença perante a 

própria democracia” (Mair 2003: 288). 

 Futuramente os partidos terão de ter em conta o seu papel procedimental em 

relação ao representativo, pois se existem críticas, estas são em relação aos fracassos 

representativos (novos movimentos sociais, os protagonistas, etc.) do que em relação ao 

papel governativo e procedimental dos partidos políticos (Cf Mair 2003: 290-291). Por 

outro lado, os novos partidos não terão organizações externas para se apoiar, como os que 

lhes precederam e 

 

(…) dependerão, provavelmente, da orientação e do apoio contingente de 

organizações não partidárias independentes integradas na sociedade civil. Por outras 

palavras, os partidos do futuro permitirão que o mundo emergente das organizações 

de interesses e dos movimentos sociais substitua as suas próprias organizações 

partidárias, cada vez mais debilitadas (Mair 2003: 291).  

 

Do ponto de vista da comunicação,  

 

(…) tais organizações não partidárias independentes poderão constituir uma 

fonte de ideias e feedback muito mais eficaz do que qualquer organização partidária 

jamais foi ou poderá ser. Além disso, o sistema poderá também revelar-se muito 

eficiente do ponto de vista do partido, no sentido em que os partidos já não 

necessitarão de preservar os seus próprios membros, ficando, pelo contrário, livres 

para investirem os seus recursos em organizações de campanha, por um lado, e no 

desenvolvimento das capacidades necessárias à manutenção do partido no poder, por 

outro. 
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Num certo sentido, portanto, aquilo que podemos vir a observar é uma nova 

divisão do trabalho, na qual as organizações de interesses canalizam a representação, 

enquanto os partidos se ocupam da governação (Mair 2003: 291). 

 

Na ótica de Max Weber, todos os partidos, as empresas e o próprio Estado não se 

livram da burocratização emergente, uma vez que estes modernizaram-se na crescente 

busca por votos, devido ao alargamento do sufrágio, diminuindo “a influência exercida 

pelos antigos chefes honoráveis, homens de posição social elevada e notória que 

costumavam dominar os partidos durante o século XIX” (Ribeiro 2013: 14). Desta forma, 

“a moderna propaganda de massa torna o sucesso eleitoral dependente da racionalização 

da empresa do partido: o burocrata, a disciplina do partido, os fundos do partido, a 

imprensa do partido e a publicidade do partido.” (Weber Cit in Ribeiro 2013: 14). 

Para criar uma maior atração da opinião pública, e segundo Weber, é necessário 

que os partidos políticos busquem líderes com capacidades de atrair grandes massas: “Os 

partidos bem organizados, que realmente querem exercer poder estatal, devem 

subordinar-se àqueles que têm a confiança das massas, se estes homens possuem 

habilidades de liderança.” (Weber Cit in Ribeiro 2013: 14). Assim, seguindo o 

pensamento de Weber, existe uma competição entre os verdadeiros líderes políticos e os 

burocratas que fingem que o são (Cf Ribeiro 2013: 14).  

 

Talvez seja correto dizer que a primeira etapa desse antagonismo ocorre 

justamente no interior dos partidos. Se os burocratas predominam nas lides partidárias, 

colocam-se em condição de vantagem frente aos verdadeiros políticos – ou seja, os 

vocacionados para a liderança política que pautam sua ação para a conquista e a 

conservação do poder sob a égide da ética da responsabilidade – na etapa seguinte da 

ocupação do espaço político: o domínio da máquina do Estado (Ribeiro 2013: 14).  

 

Quando tal acontece – a liderança do partido ser feita por burocratas e não por 

verdadeiros líderes políticos – os partidos políticos deixam de lado a principal função 

dentro do sistema político, isto é o “recrutamento, a seleção e o treinamento dos 

verdadeiros líderes políticos” (Ribeiro 2013: 15). 
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Capítulo 2 – Os jovens e a política 

  

 Neste segundo capítulo o assunto dominante são os jovens e o seu interesse pela 

política, estando dividido entre os seguintes temas: definição de juventude – muito 

importante para se perceber onde começa e onde acaba a faixa etária da juventude –; o 

interesse dos jovens pela política – o que motiva este interesse ou o que o pode desmotivar 

– e as juventudes partidárias – análise das juventudes partidárias portuguesas. 

 

2.1 Definição de juventude 

 

Em 1985, a Assembleia Geral da ONU, definiu pela primeira vez, e para fins 

estatísticos, a juventude (Cf UNRIC 2013). Ficou assente que a juventude decorria entre 

o período marcado entre os 15 e os 24 anos, assumindo no entanto que existem em todo 

o mundo várias definições para o termo dependendo de “flutuações das circunstâncias 

políticas, económicas e socioculturais” (UNRIC 2013). Camarano et al (Cf 2004: 19) 

explica que o limite inferior (15 anos) é a idade em que as funções sexuais e reprodutivas 

se encontram desenvolvidas, permitindo a diferenciação entre crianças e adultos na sua 

forma física, psicológica e biológica. O limite superior (24 anos) é a idade em que os 

sujeitos terminam a educação escolar, entram no mundo de trabalho, iniciam a vida 

familiar e transitam para a vida adulta (Cf Camarano et al 2004: 19). É comum considerar 

a fase adulta o intervalo que vai dos 21 aos 60 anos no entanto, esta pode ser uma ideia já 

ultrapassada, uma vez que a puberdade atinge os jovens cada vez mais cedo e a 

adolescência tem-se prolongado, fazendo com que esta se estenda até aos 30 anos adiando 

a saída de casa dos pais (Cf Sheehy Cit in Camarano et al 2004: 19).  

Recuando ao Império Romano, as idades eram divididas entre Puer – até aos 15 

anos, Adulescentia – dos 15 aos 30 anos e Inventa – dos 35 aos 40 anos (Cf Levi e Shimitt 

Cit in Silva 2009: 42). “O prolongamento da adolescência e da juventude explica-se pela 

instituição do patrio poder, pilar da sociedade romana” (Cassab s/d: 2), transformando a 

juventude num processo de transição, um momento para preparar a entrada na vida 

pública e no mundo dos adultos (Cf Cassab s/d: 3) 

Durante a Idade Média, Pastoureau (Cf Cit in Cassab s/d: 4) explica que as idades 

eram relacionadas com as estações do ano. De um lado uma explicação definia a 

juventude relacionada com o verão, época das tempestades e do calor, e do outro 
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relacionava com as idades, ou seja, dos 14 aos 21 seria a Adulescentia e dos 21 aos 35 

seria a Juventus (Cf Pastoureau Cit in Cassab s/d: 4). 

Com a chegada da Era Moderna e a industrialização os jovens são libertados do 

trabalho, sendo permitido o tempo livre e os descompromissos (Cassab s/d: 5), sendo que 

“a juventude começou a ser caracterizada por um período de emoções violentas, 

agressividade, instabilidade emocional e sobretudo de curiosidade sexual sem limites” 

(Camarano Cit in Silva 2009: 43, Cassab Cit in Cassab s/d: 5). A juventude é uma 

 

(…) fase da vida como composta por experiências complexas e heterogéneas, 

caracterizadas tanto por vulnerabilidade, quanto por potencialidade. A incidência 

desses dois conjuntos de atributos ocorre diferenciadamente entre sexos, grupos 

sociais, étnicos, regiões geográficas etc.” (Camarano 2006: 14). 

 

Bourdieu (Cf 1984: 145) explica que a juventude é “uma categoria socialmente 

manipulada e manipulável”, pois o facto de nos referirmos aos jovens como unidade 

social, como um conjunto de indivíduos dotados de interesses comuns e de se 

relacionarem esses interesses com uma determinada faixa etária já se considera uma 

manipulação (Cf Bourdieu 1984: 145). Tanto pode ser considerada como um conjunto 

homogéneo como heterogéneo: “homogéneo se a compararmos com outras gerações; 

heterogéneo logo que a examinamos como um conjunto social com atributos sociais que 

diferenciam os jovens uns dos outros” (Pais Cit in Freire 2009: 6). Pais (Cf 1990: 140) 

define duas tendências da juventude: a primeira refere que a juventude é constituída por 

indivíduos pertencentes a uma determinada fase da vida procurando os aspetos que fazem 

parte da cultura juvenil específica; a segunda refere que a juventude é um  

 

(…) conjunto social necessariamente diversificado, perfilando-se diferentes 

culturas juvenis, em função de diferentes pertenças de classe, diferentes situações 

económicas, diferentes parcelas de poder, diferentes interesses, diferentes 

oportunidades ocupacionais, etc. (Pais 1990: 140). 

 

Autores como Mead e Reuter (Cf Cit in Pais 1990: 146) trouxeram à luz da 

sociologia, nos anos 30 (1935-1937) novas teorias sobre a juventude, sendo esta um 

complexo processo de construção social e não uma consequência psicológica e biológica. 

Mead constatou que “se reportava a uma fase da vida com limites cronológicos flutuantes, 

variando a sua duração de cultura para cultura” (Mead Cit in Pais 1990: 146) e Reuter 
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reconheceu que a adolescência não tem necessariamente de emergir entre a infância e a 

idade adulta (Cf Reuter Cit in Pais 1990: 146). 

 Somente na segunda metade do século XIX, a adolescência foi encarada como 

uma fase da vida, quando os problemas se tornaram tema da consciência social, com todas 

as dificuldades associadas a se tornarem públicas, criando uma cultura adolescente e 

fazendo com que a juventude só adquirisse  

 

(…) consistência social a partir do momento em que, entre a infância e a idade 

adulta, se começou a verificar o prolongamento —com os consequentes «problemas 

sociais» daí derivados— dos tempos de passagem que hoje em dia mais caracterizam 

a juventude, quando aparece referida a uma fase de vida (Pais 1990: 148). 

 

Associadas às diferentes designações de juventude, existem diferentes correntes, 

destacando-se: corrente classista, corrente dos ciclos de vida e corrente geracional. 

 

 Corrente classista: esta corrente rejeita a ideia de que a juventude é uma 

etapa, assumindo-se como relação de classes (Cf Freire 2009: 7), sendo uma 

reprodução das classes sociais e não culturas de classe, resultado das relações 

antagónicas de classe (Cf Pais 1990: 157-158). A cultura juvenil é vista por 

esta corrente como uma cultura de resistência, “culturas negociadas no quadro 

de um contexto cultural determinado por relações de classe” (Pais 1990: 158). 

Certos comportamentos dos jovens (a música, a maneira de vestir, etc.) são 

vistos como uma forma de resistência (Cf Cohen Cit in Pais 1990: 158), uma 

forma de “desafiar (…) a ideologia dominante das classes dominantes” (Pais 

1990: 158). Apesar do seu fator explicativo, esta teoria foi alvo de várias 

críticas. A primeira prende-se com o facto de jovens de condições sociais 

diferentes partilharem o mesmo gosto por certos valores (moda, música, 

desporto, sexualidade, etc.) (Cf Pais 1990: 159), o que faz com que alguns 

valores percorram todas as classes socias. Por seu turno, não é comum que em 

jovens que pertençam à mesma classe social exista uma homogeneidade nas 

suas práticas como faz crer o determinismo presente nesta teoria (Cf Pais 1990: 

159). Por outro lado, ao pensar em classes sociais, não se pode de parte as 

variáveis tempo histórico e as relações, que poderão ser “antagonismo, 

cooperação, conflito, aliança ou luta...” (Pais 1990: 159). Finalmente “os 

processos que afetam os jovens” não podem ser vistos como resultado de 
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“determinações sociais e posicionamento de classes” (Pais 1990: 159-160), 

tendo de ser compreendidos perante “as lógicas de participação ao nível dos 

diferentes sistemas de interacção locais” (Lagrée e Lew Fai Cit in Pais 1990: 

160) permitindo a construção das trajetórias sociais (Cf Pais 1990: 160), 

trajetórias essas que tornam a vida quotidiana imprevisível.  

 

 Corrente dos ciclos de vida: esta teoria defende que a juventude é definida 

como uma fase de vida, de maturação e amadurecimento biológico, 

psicológico e social, sendo uma fase diferente no ciclo da vida (Cf Freire 2009: 

8) e uma “transição para a vida adulta” (Augusto 2008: 158). Perante isto, a 

juventude é uma criação de requisitos (psicológicos e sociais) que possibilitam 

a entrada no mundo adulto e que é percorrida por todos os sujeitos, desligada 

do sentido de responsabilidade e consciência (Cf Freire 2009: 8). Influenciada 

não só pela psicologia mas também pela sociologia, na “teoria da socialização 

contínua que se resume à adaptação”, os indivíduos jovens são fruto da 

socialização “segundo normas e valores predominantes entre as gerações mais 

velhas” (Freire 2009: 9). Pais (Cf Cit in Freire 2009: 9-10) explica que os 

jovens são alvo da socialização por meio das instituições sociais (escola e 

família) e que através destas “interiorizam e reproduzem crenças, normas, 

valores e símbolos próprios das gerações adultas” (Pais Cit in Freire 2009: 

10). 

 

 Corrente geracional: esta corrente determina que a juventude é uma fase da 

vida, acentuando o seu carácter unitário (Cf Pais 1990: 152). Defende que em 

todas as sociedades existem várias culturas (dominadas e dominantes), “que 

se desenvolvem no quadro de um sistema dominante de valores” (Pais 1990: 

152). Dentro desta corrente destaca-se a “continuidade/descontinuidade dos 

valores intergeracionais”, baseando-se nas “teorias da socialização 

desenvolvidas pelo funcionalismo e na teoria das gerações” (Pais 1990: 152). 

 

No quadro das teorias funcionalistas da socialização, os conflitos, ou 

descontinuidades intergeracionais, são vistos, na maior parte dos casos, como 

«disfunções» nos processos de socialização que respeitam à juventude, tomada no 

sentido de fase de vida. Quanto aos defensores da «teoria das gerações», tomam uma 
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posição similar àquela que Einstein tomava quando afirmava: «Se existisse o 

movimento contínuo, não haveria física.» Isto é, para os defensores da teoria das 

gerações, se não existissem descontinuidades intergeracionais, não existiria uma 

teoria das gerações (Pais 1990: 152). 

 

Assim, mediante estas duas teorias, na corrente geracional estas descontinuidades 

intergeracionais são a base da criação da juventude como geração social (Cf Pais 

1990: 152). Os membros e uma geração experimentam os problemas, as 

circunstâncias e o seu mundo fazendo com que as experiências sejam partilhadas 

por outros sujeitos da mesma geração (Cf Pais 1990: 154). 

 

Desde finais do século XX que a juventude é compreendida como um processo, 

isto é, uma passagem numa etapa, um processo de transição (Cf Freire 2009: 10). Casal 

(Cf 1996: 298) entende a transição para a vida adulta como um processo e um sistema, 

não sendo só uma transição da escola para o mundo do trabalho, mas também é um 

processo completo desde a adolescência até à emancipação social e plena, ou seja, a vida 

adulta (Cf Casal 1996: 298). Esta transição é constituída por três níveis ou dimensões: a) 

como realidade sócio histórica, a transição dos jovens para a vida adulta; b) como tomada 

de decisões pelos sujeitos, um processo de carácter biográfico; c) como um sistema de 

dispositivos institucionais, ou uma rede complexa de instituições sociais que intervém e 

regulam a oferta da transição (Cf Casal 1996: 299). 

Esta ideia de transição modificou-se no século XX, principalmente no período das 

grandes guerras em que a figura do jovem assentava em quatro pilares: abandono escolar, 

entrada no mundo do trabalho, a continuação em casa dos pais e a condição de solteiro 

(Cf Freire 2009: 11). No entanto, como seria de esperar a transição para a vida adulta tem 

vindo a sofrer alterações ao longo do tempo, seja na entrada no mundo do trabalho, seja 

na saída cada vez mais tardia de casa dos progenitores. Mauritti (Cf Cit in Freire 2009: 

12) explica que, comparativamente à atual, nas gerações anteriores da juventude, os 

indivíduos já tinham terminado os estudos e entrado no mundo do trabalho antes de 

alcançar a idade adulta, sendo que casar, a independência dos pais e procriar formava o 

ciclo da transição para a vida adulta. Atualmente  

 

(…) os processos que acompanham a transição para a vida adulta têm vindo 

a sofrer grandes variações, não apenas em função dos contextos socioeconómicos, 
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políticos e culturais específicos a cada país ou região, mas também nas formas como 

são vivenciados pelos próprios jovens” (Mauritti Cit in Freire 2009: 12) 

 

Galland (Cit in Freire 2009: 12) fala numa “dessincronização”, uma vez que existe 

uma modificação na passagem para a vida adulta, prolongando-se a juventude, não sendo 

possível, nas sociedades atuais, perceber quando ocorre essa transição, em que idade exata 

termina a juventude e se inicia a fase adulta (Cf Freire 2009: 12). 

 

2.2 Interesse dos jovens pela política  

 

É importante perceber quais as razões que levam os jovens a interessarem-se ou 

não pela política, o que pensam sobre determinado partido ou ideologia. Ao longo dos 

anos várias investigações foram sendo feitas em Portugal sobre a participação política dos 

jovens e as elites políticas (Cf Cruz 1985, 1990) e acerca do associativismo juvenil (Cf 

Ferreira e Silva 2005) que interessam a analisar para este trabalho. 

Em 1985, Manuel Braga da Cruz, realizou uma investigação sobre a participação 

dos jovens na vida política. Mesmo já se tendo passado 30 anos, os conceitos mantêm-se 

atuais e permitem descortinar as motivações políticas dos jovens.  

A participação política pode ser “todo o envolvimento significativo no processo 

de tomada de decisões, ou, pelo menos, toda a oportunidade não só de escolher, mas 

também de influenciar os que tomam as decisões” (Ponton e Gill Cit in Cruz 1985: 1069) 

ou “a actividade voluntária pela qual os membros de uma sociedade procedem à selecção 

dos governantes e à formação da opinião pública” (McCiosky Cit in Cruz 1895: 1069). 

Assim, a participação política é uma função da mobilização e integração política e da 

informação e do interesse público (Cf Cruz 1985: 1071). A conjugação e articulação dos 

termos informação e integração resultam em atitudes participativas diferentes, ou seja, 

quando a integração está objetivamente presente e a informação está subjetivamente 

ausente, determinando uma intervenção inconsciente mas eficaz, classifica-se como 

participação alienada; quando a integração está objetivamente ausente e a informação está 

subjetivamente presente, determinando uma abstenção voluntária e consciente, estamos 

perante apatia (Cf Cruz 1985: 1071).   

 

Por conseguinte, a participação deverá ser entendida estritamente como uma 

intervenção decorrente da existência simultânea quer de integração quer de 
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informação suficiente, enquanto a marginalização ou a desparticipação, também na 

sua acepção mais restrita, deve traduzir uma ausência quer de integração quer de 

informação (Cruz 1985: 1071). 

 

Ao conjugar a ausência ou presença de mobilização política com interesse público 

criam-se novas atitudes participativas (Cf Cruz 1985: 1072).  

 

Assim, a politização, entendida como conjugação do «interesse subjectivo pela 

política com a existência dos mecanismos objectivos de «mobilização», é a condição 

fundamental para a ocorrência de participação política, tal como a despolitizaçâo, 

entendida inversamente como ausência simultânea desse «interesse» e dessa 

«mobilização», favorece a marginalização política (Cruz 1985: 1072). 

 

Rokkan e Rémond (Cf Cit in Cruz 1985: 1073) dividem a participação política em 

eleitoral e organizacional, sendo que a participação eleitoral é a forma mais elementar de 

participar uma vez que o voto está acessível a todo o cidadão e a participação 

organizacional é feita não só através de grupos políticos mas também de grupos ou 

organizações que não têm objetivos exclusivamente políticos, como associações, 

sindicatos, entre outros. 

Estudos realizados demostram que o associativismo e ativismo social dos jovens 

favorecem a participação. A investigação de Cruz (Cf 1985: 1076) revelou que 45% dos 

jovens inquiridos integravam associações – valores elevados se comparados com 

investigações realizadas posteriormente: o inquérito da FAOJ (Fundo de Apoio aos 

Organismos Juvenis) mostrou uma percentagem de 33% de jovens associados e o 

inquérito da IED (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento) apresentou uma 

percentagem de 24,7% (Cf Cruz 1985: 1076).  

No entanto, Ferreira e Silva (Cf 2005: 8) anunciam que a integração associativa 

não se mostra muito elevada “apenas um em cada quatro jovens admite ter pelo menos 

uma filiação associativa (26,7%) ” (Ferreira e Silva 2005: 8). A grande concentração de 

jovens surge nas associações desportivas, seguindo-se com menos de metade  

 

(…) as associações de estudantes (4,9%), as culturais ou artísticas (4,8%) e 

as de natureza religiosa ou paroquial (4,2%). Um pouco mais distanciadas, aparecem 

as associações de juventude (2,8%) e as de natureza política, designadamente 

partidária (2,3%). Com valores quase residuais (abaixo de 2%), surge por fim um 

leque vasto de associações cuja acção contempla diversos campos sociais 
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(comunitário, profissional, ambiental, sindical ou de defesa de direitos) (Ferreira e 

Silva 2005: 8). 

 

 Os dados do estudo de 2015 encomendado pela Presidência da República (Cf Lobo 

et al 2015) confirmam a grande concentração dos jovens nas associações desportivas mas 

demonstram um decréscimo relativamente à sua participação associativa.  

A maioria dos jovens (15/24 anos) pertence a grupos desportivos (10,4%), 

seguindo-se as associações juvenis ou estudantis (5,1%), os grupos culturais ou de lazer 

(3,4%), as associações ou ordens profissionais e as paróquias ou outro tipo de associação 

religiosa (2%), as organizações de apoio social ou de direitos humanos (1,9%), as 

associações sem fins lucrativos (1.4%), os partidos políticos (1%) e por último os 

sindicatos (0,2%).  

No gráfico que se segue é possível identificar a participação política dos jovens 

portugueses em 2011. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – A eficácia da participação política por grupo etário.  

Fonte: Barómetro da qualidade da democracia Cit in Observatório Permanente da Juventude. 

 

Os índivíduos entre os 18-29 são os que mais participam em “Alertar os órgãos de 

comunicação social”, em “Pôr-se em contacto com um político”, em “Participar em 

movimentos de cidadãos”em “Participar em manifestações” e em “Assinar uma petição”.   

Atentemos na seguinte tabela, com os dados da investigação de Ferreira e Silva 

(Cf 2005: 62), a jovens dos 15 aos 29 anos: 
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Acções de natureza política realizadas Fez no 

útimo 

ano 

Fez 

antes 

Admite 

fazer 

Nunca 

Assinar uma petição ou um abaixo-assinado 10,3 22,1 58,2 9,4 

Boicotar ou comprar por razões 

políticas/éticas/ambientais 

7,2 13,4 62,3 17,1 

Participar em manifestações ou ações de 

protesto 

5,4 19,8 60,3 14,6 

Ir a um comício político 2,3 12,3 54,3 31,1 

Participar em greves 6,7 21,8 57,5 14,0 

Contactar ou tentar contactar um político 2,9 4,4 69,9 22,8 

Dar dinheiro ou recolher fundos para uma 

atividade social 

14,4 26,6 53,4 5,6 

Contactar comunicação social para expressar 

opiniões 

1,4 3,8 70,5 24,3 

Participar num fórum político 2,1 4,6 65,7 27,6 

Divulgar propaganda partidária 2,3 6,5 56,5 34,7 

Tabela 3 – Ações e iniciativas políticas.  

Fonte: (Ferreira e Silva 2005: 62).  

 

Como resposta à participação, 14,4 % dos jovens assumem que doaram dinheiro 

ou participaram na recolha de fundos no último ano, seguindo-se assinar uma petição ou 

abaixo-assinado (10,3%), o boicote na compra de produtos por razões de 

política/ética/ambiental (7,2%) a participação em greves (6,7%) e participar em ações de 

protesto ou manifestações (5,4%).  

Comparando estes dados de 2005, com a tabela seguinte, de 2015 (Cf Lobo et al 

2015: 55), podemos verificar a diminuição das percentagens, relativamente à participação 

política dos jovens no último ano: 

 Faixa etária 15/24 

Assinar uma petição 6,6 

Fazer um boicote ou comprar certos produtos por razões políticas 

ou para favorecer o meio-ambiente 

3,8 

Participar num comício partidário ou de um candidato 1,9 
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Em relação à participação política no último ano, das ações em que os jovens 

fizeram parte, destacam-se: assinar uma petição (6,6%), doar dinheiro ou recolher fundos 

(6,2%), boicotar a compra de certos produtos por razões ambientais ou políticas (3,8%), 

participar em manifestações políticas (2,2%) e participar em comícios (1,9%). 

A participação política dos jovens está intimamente ligada ao interesse/ 

desinteresse que podem sentir relativamente à política. Os dados de 2005 e 2015 

demonstram que existe mais desinteresse do que interesse: 2005 – para 28,4% o 

desinteresse é total – (Cf Ferreira e Silva 2005: 69-70); 2015 – 57,3% dos inquiridos 

afirmam-se nada interessados (Cf Lobo et al 2015: 61). Em 2015, a investigação de Lobo 

et al (Cf 2015: 63) revela que 78,1 % dos jovens, dos 15 aos 24 anos, não têm nenhuma 

identificação partidária. Apesar de, em 2005, mais de metade dos jovens (52,6%) não 

mostrar simpatia por nenhum partido/ideologia política, 20,7% revela que tem o PS como 

um partido de referência (Cf Ferreira e Silva 2005: 53). Os jovens inquiridos por Cruz (Cf 

1985: 1079) sobre a sua posição esquerda-direita, colocam-se, na sua maioria, em centro-

esquerda (51%). No que diz respeito a este ponto, os jovens dos 15 aos 34 anos 

questionados para o estudo de Lobo et al (Cf 2015: 62) colocam-se mais à direita com 

22,3% contra 16,8 da esquerda, ou seja, em 30 anos a ideologia política dos jovens 

alterou-se, mudando a posição política de esquerda para direita. 

Relativamente à participação eleitoral dos jovens Rémond (Cf Cit in Cruz 1985: 

1081) define que o grau zero da participação eleitoral seria a abstenção de recenseamento, 

ou seja, aqueles que não fazem a inscrição no recenseamento. No entanto, em Portugal a 

participação eleitoral acontece no momento da votação (Cf Cruz 1985: 1081).  

Participar numa manifestação política  2,2 

Contactar, ou tentar contactar um político ou outro responsável 

público para expressar as suas opiniões  

1,2 

Dar dinheiro ou recolher fundos para uma atividade social ou 

política 

6,2 

Expressar as suas opiniões junto dos meios de comunicação (por 

carta, caixas de comentários on-line, email, etc.). 

1,7 

Participar num fórum ou grupo de discussão política na internet 1,4 

Tabela 4 - Formas de participação política tradicional da população portuguesa. 

Fonte: Estudo “Lazer, Emprego, Mobilidade e Política: situações e atitudes dos jovens portugueses numa 

perspetiva comparada”, Abril 2015 e Inquérito “Jovens e a política”, CESOP, 2007 Cit in Lobo et al 

2015: 55). 
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Segue-se o exemplo da seguinte tabela, que contém os números de recenseamento 

eleitoral, desde o ano de 2008 a 2014. 

   

Grupos Etários 

Anos Total 17 18-19 20-24 25-29 30-34 

2008 8.799.181 - 105.264 494.368 684.872 848.812 

2009 9.371.653 - 241.594 626.007 746.375 871.279 

2010 9.427.654 7.470 242.126 618.191 719.948 849.724 

2011 9.454.640 - 238.937 612.928 693.170 818.795 

2012 9.465.089 -  227.205 608.632 666.000 790.517 

2013 9.471.211 - 228.049 602.778 643.661 766.006 

2014 9.448.259 - 593.830 593.830 618.801 739.445 

Tabela 5 – Recenseamento total e por grupos etários.  

Fonte: SGMAI, PORDATA. 

 

  Se voltarmos à investigação de Cruz (Cf 1985: 1081) percebemos que o 

abstencionismo é elevado, só 36% dos jovens afirmam que participam habitualmente nas 

eleições. Nas eleições legislativas de Março de 2002, 57,2% asseguraram que exerceram 

o seu direito de voto (Cf Ferreira e Silva 2005: 41). “O valor do voto diminuiu entre os 

jovens” (Lobo et al 2015: 59), algo que se nota quando 38,8% dos jovens inquiridos 

respondem “Não votar é uma atitude tão legítima como votar” e 16,4% considera que 

“Um voto a mais ou a menos não faz diferença nenhuma” (Lobo et al 2015: 60). É um 

facto de que os jovens participam menos no ato eleitoral do que os adultos (Cf Ferreira e 

Silva 2005: 42 e Cruz 1985: 1081). Resumindo,  

 

(…) os jovens de hoje não se interessam pela política nem pelos partidos, não 

se reveem na atividade política tal como ela é praticada e sentem-se pouco ou nada 

satisfeitos com a maneira como funciona a democracia em Portugal (Meireles 2015). 

 

Depois de compreender o interesse e também o aumento do desinteresse que os 

jovens sentem pela política, vamos estudar as juventudes partidárias portuguesas e 

perceber o seu funcionamento e a sua capacidade de atração dos jovens para a vida 

política.  
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2.3 As juventudes partidárias  

 

As juventudes partidárias estão intimamente ligadas à Revolução do 25 de abril 

de 1974, que instaurou a democracia em Portugal. Os jovens de então “atacavam” o 

governo contestando a guerra de África e o sistema corporativo com ações sindicais e 

políticas (Cf Cruz 1985: 1068). As juventudes partidárias são organismos criados pelos 

próprios partidos, que apesar de terem um estatuto autónomo relativamente aos mesmos, 

funcionam num quadro de forte dependência, tendo assegurada a presença dos seus 

representantes nos órgãos diretivos dos partidos (Cf Cruz 1990: 224). 

Estas organizações desempenham várias funções quando acopladas aos partidos:  

 

(…) fornecimento da mão-de-obra política barata ou gratuita para a 

realização de tarefas de propaganda política, suprindo carências de militância adulta, 

e a de reprodução política, suprindo carências de militância adulta, e a de reprodução 

política dos próprios partidos, nomeadamente locais, e através da intervenção em 

zonas geográficas ou sociais onde ela está vedada, por razões políticas ou sociais, aos 

próprios partidos. (…) têm também a decisiva função de mediação política entre os 

partidos e a juventude em geral, procurando levar até aos jovens as mensagens 

políticas e ideológicas de cada partido e fazendo subir a sua resolução.  (Cruz 1990: 

224-225).  

 

  Porém, o que mais se destaca dentro das juventudes partidárias é a contiguidade 

e continuidade em relação aos partidos políticos, têm autonomia de iniciativa e de decisão 

política, podendo adotar o papel do grupo de pressão intrapartidário, de tendência ou 

fação (Cf Cruz 1990: 225). Esta tendência para a autonomia reflete-se na inexistência de 

transição automática para os partidos, nem o facto de se inscreverem simultaneamente 

nos dois ou futuramente só nos segundos (Cf Cruz 1990: 225). 

 No entanto, a investigação de Ferreira (Cf 2012), ao analisar todas as legislaturas, 

concluiu que desde 1991, no Partido Socialista (PS) e no Partido Social Democrata (PSD), 

as juventudes partidárias têm fornecido deputados que foram dirigentes das juventudes 

partidárias, tornando-se “como base de renovação e de substituição da elite parlamentar 

(…) ” (Ferreira 2012: 59). Percebe-se então, que os cargos de líderes de juventudes 

partidárias facultam experiência e são importantes na integração das listas de deputados 

para a Assembleia da República (Cf Ferreira 2012: 60). As competências básicas para a 
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integração destes cargos também são importantes. De notar que, dos deputados que foram 

dirigentes das juventudes partidárias, grande parte desempenhou  

 

(…) funções na Presidência ou como membros de associações de estudantes 

de escolas secundárias ou de Universidades. Esta formação cívica poderá ter 

permitido a que estes deputados tenham durante a sua juventude não só desenvolvido 

competências, mas também redes de contacto com outros indivíduos que já estariam 

a exercer funções em juventudes partidárias (Ferreira 2012: 60). 

 

 A instrução escolar também é um fator importante na vida política, pois os jovens 

mais instruídos são mais ativos politicamente e têm mais consciência cívica fazendo uso 

dos direitos de cidadania (Cf Ferreira e Silva 2005: 146). “A escolaridade é uma variável 

muito importante na formação de cidadãos politicamente competentes e empenhados na 

acção pública e cívica” (Ferreira e Silva 2005: 146). Bordieu (Cf 2011: 196) explica que 

a educação é um dos factores que permite o acesso ao microcosmo, que ele entende como 

campo político: “um lugar em que certo número de pessoas, que preenchem as condições 

de acesso, joga um jogo particular do qual os outros estão excluídos” (Bordieu 2001: 

197). 

Relativamente à participação nas juventudes partidárias, o Observatório 

Permanente da Juventude (2012) fornece dados que vão desde 1986 a 2008: 

 

 

Gráfico 3 – Filiados nas Juventudes Partidárias (1986-2008).  

Fonte: Cruz e Martins Cit in Observatório Permanente da Juventude. 
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Segundo os estes dados, a JSD é a que apresenta, em valor absoluto, uma maior 

capacidade de atração dos jovens, seguido pela JS com cerca de 30 mil filiados (Lisi 

2012). Para que esta atração resulte, estas juventudes trabalham a níveis nacionais, 

distritais e a nível dos concelhos para se colocarem mais perto dos jovens (ver Apêndices 

1 e 2, pág. 103-111).  

No âmbito das juventudes partidárias ou dos partidos políticos, os sujeitos que 

as/os integram são eleitos mediante as capacidades e habilidades específicas que possuem 

para determinadas funções dentro destas instituições (Cf Seligman Cit in Ferreira 2012: 

7). A quem possui essas aptidões políticas é dado o nome de elite, tendo como função 

tomar decisões a nível político e partidário (Cf Parry 2005: 33). Por elite, no âmbito da 

Teoria das Elites ou Elitista, entende-se “a teoria segundo a qual, em toda a sociedade, 

existe, sempre e apenas, uma minoria que, por várias formas, é detentora do poder, em 

contraposição a uma maioria que dele está privada” (Bobbio et al. 1998: 385), isto é, a 

sociedade está dividida em grupos que dominam e grupos que são dominados (Cf Bordieu 

Cit in Fernandes 2010: 36). Baseando-se nesta definição, a teoria pode ser alterada para 

melhor se ajustar às elites políticas, ou seja, na sociedade o poder político pertence a um 

número mínimo e limitado de pessoas que tomam as decisões para todos os outros 

indivíduos, mesmo que para tal seja necessário recorrer à força (Cf Bobbio et al. 1998: 

385).  

Cruz (Cf 1990: 229) deu resposta, na sua investigação, à pergunta “Quem são, 

socialmente falando, essas elites políticas juvenis?”. Determinou que são “sobretudo 

jovens do sexo masculino (83 %) entre os 20 e os 30 anos (55 % entre os 20 e os 24 anos; 

26 % entre os 25 e os 30 anos), na grande maioria solteiros (85 %) e a viver ainda com os 

pais (78 %)” (Cruz 1990: 229). O sexo feminino também está presente e é mais elevado 

nas juventudes partidárias do que nos partidos políticos (Cf Cruz 1990: 229). A maioria 

dos jovens ingressa em organizações políticas de juventude pela simpatia ao partido 

(38%) e pelo gosto pela política (34%) (Cf Cruz 1990: 17). 

As juventudes partidárias com mais expressão em Portugal são: a Juventude 

Social Democrata (JSD), a Juventude Socialista (JS), a Juventude Comunista Portuguesa 

(JCP) e a Juventude Popular (JP). Importa conhecer a sua história, caracteriza-las para 

entender a possível atração que os jovens possam sentir. 
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Juventude Social Democrata (JSD) 

  

A JSD é um movimento político ligado à juventude do Partido Social Democrata 

(PSD). Foi fundada por Francisco Sá Carneiro em 1974 e funciona como um laboratório 

de ideias do partido (Cf JSD s/d). 

Cerca de trinta jovens formaram o “Núcleo de Jovens do PPD”, liderado por 

António Rebelo de Sousa mas rapidamente mudou o seu nome para JSD. Esta juventude 

foca a sua atividade em áreas como educação, ambiente, empreendedorismo, emprego, 

entre outras (Cf JSD s/d). 

A 31 de maio de 1975 realizou-se o I Congresso Nacional da JSD em Lisboa e as  

 

(…) ideias chave lançadas consistiam na abolição da sociedade capitalista em 

prol do socialismo democrático, num repúdio pelo neo-capitalismo e pela estatização 

burocratizante. Considerou-se que a sociedade socialista desejada só poderia ser 

alcançada com a socialização dos meios de produção e o controle democrático do 

poder político e económico pelas classes trabalhadoras (JSD s/d). 

 

Nos Estatutos da JSD, aprovados a 13 de dezembro de 2014 (Cf JSD 2014: 3-6), 

está definido que: (art.º 10) podem-se inscrever os cidadãos portugueses, residentes em 

Portugal, com idades entre os 14 e os 30 anos; (art.º16) os membros têm como direitos 

participar nas atividades, contribuir para definir as linhas direcionais, eleger e ser eleito, 

propor novos militantes, receber formação, participar infrações disciplinares, não sofrer 

sanções, receber o cartão de militante (caso seja menor); (art.º 17) têm como deveres 

participar nas atividades, guardar lealdade, zelar pelo prestígio e bom nome, contribuir 

para a difusão de ideias e dignificação da classe política, não integrar listas concorrentes; 

(art.º 24) na sua estrutura territorial, a JSD divide-se em: a) nacional, b) distrital, c) 

concelhio e d) núcleo (Cf JSD 2014: 9). 

 

Juventude Socialista (JS) 

 

A JS resulta de atividades de jovens pertencentes à Ação Socialista Portuguesa 

(ASP), antecessora do Partido Socialista, em 1969. As suas atuações passavam por ações 

de protesto como distribuição de panfletos e jornal da ASP nas universidades, grafitis de 

protesto contra o regime, entre outros (Cf JS s/d). 
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A Juventude Socialista foi criada formalmente após a revolução de abril, em 1974 

e as primeiras reuniões serviram para determinar que tipo de acolhimento deveria adotar 

a juventude (Cf JS s/d). 

 

Com o novo regime democrático, que dotou estes jovens de várias 

responsabilidades, o primeiro passo foi a estruturação formal enquanto organização 

juvenil do Partido Socialista. O segundo passo foi a organização e a difusão 

nas camadas jovens, o que não necessitou de muito esforço da parte dos jovens 

fundadores, pois nos primeiros meses após a revolução, apenas era necessário estarem 

as portas da sede abertas, que os próprios jovens e adolescentes se iam inscrever por 

livre iniciativa (JS s/d). 

 

De acordo com os Estatutos da JS aprovados no Congresso Nacional de 2010: 

(art.º 9) podem ser militantes todos os jovens com mais de 14 anos ou que vivam em 

território português; (art.º 11) os membros têm como direitos receber o cartão de 

militantes, receber por correio eletrónico os documentos referentes ao partido, participar 

nas atividades, eleger e ser eleito, exprimir-se livremente, propor a admissão de novos 

membros, participar nas assembleias de qualquer núcleo, ser informado das atividades; 

(art.º 12) têm o dever de participar nas atividades, respeitar e cumprir e fazer cumprir as 

linhas ideológicas-programáticas, pagar uma quota mensal, desempenhar com zelo as 

tarefas da JS; (art.º 17) a Juventude Socialista organiza-se a nível local, concelhio, 

federativo e nacional (Cf JS 2010: 4-7). 

 

Juventude Comunista Portuguesa (JCP) 

 

Esta Juventude formou-se a 10 de novembro de 1979, resultado da unificação da 

União de Estudantes Comunistas e União da Juventude Comunista, assumindo-se como 

“a organização revolucionária da juventude” (Cf JCP s/da). 

 

A JCP orienta os seus membros e a sua actividade no espírito do 

internacionalismo proletário, da cooperação entre as organizações de jovens 

comunistas e entre as forças juvenis revolucionárias e progressistas, da solidariedade 

para com os trabalhadores e a juventude dos outros países e para com os povos em luta 

contra a exploração e a opressão política, social, contra o imperialismo, o colonialismo 

e o neocolonialismo, o racismo, a xenofobia e o fascismo - pela liberdade, a democracia, 

o progresso social, a independência nacional, a paz e o socialismo (JCP s/da). 
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Este grupo de jovens pretende estar ao lado do povo, da classe operária e de todos 

os trabalhadores portugueses, juntamente com o Partido Comunista Português e tem como 

base os ideais do marxismo-leninismo, na luta contra o fascismo, o imperialismo e, 

posteriormente, pela Revolução do 25 de Abril de 1975 (Cf JCP s/da).  

Nos Princípios Orgânicos da JCP, aprovados a 21 de maio de 2006, estão expostos 

(Cf JCP 2006): (12º) os direitos: receber formação, contribuir para a definição das 

orientações, ser informado e esclarecer dúvidas, criticar qualquer membro dentro da 

organização, eleger e ser eleito; (13º) os deveres: participar na atividade do coletivo, 

prestigiar a JCP, procurar aprofundar a consciência social, participar na vida da 

organização, contribuir para o funcionamento da organização (Cf JCP 2006: 2-3).  

Relativamente à sua estrutura, a JCP divide-se em Organizações Regionais e 

Autónomas que organizam os jovens que intervêm no plano local e que “correspondem 

aos distritos do país, sendo que alguns concelhos do distrito de Setúbal e Beja são 

considerados (…) uma região específica - o Litoral Alentejano (concelhos de Sines, 

Grândola, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém e Odemira) ” (JCP s/db: 2-3). Para cada 

Organização Regional, caso haja condições para tal, pode ser eleita uma Comissão 

Regional para dirigir e coordenar a intervenção local da JCP (Cf JCP s/db: 3). 

 

Juventude Popular 

 

A Juventude Popular nasceu em finais de 1974 sob a designação de Juventude 

Centrista (JC) assumindo-se desde logo como organização de juventude autónoma do 

CDS (Cf JP 2015a). A transição de um país de ditadura para um país democrático criou 

várias dificuldades. Entre 12 e 14 de março de 1976 realizou-se o 1º Congresso Nacional 

da Juventude Centrista e foi aprovado o programa da JC (Cf JP 2015a), que defendia: 

 

 A primeira geração de jovens centristas reconhece que as dificuldades 

próprias da sua missão estão acrescidas pela inexistência de uma verdadeira 

Democracia em Portugal e pelo clima de desrespeito cívico e violência que continua 

instalado no país” e ainda: “A primeira geração de jovens centristas tem a consciência 

de que poderá usar do direito de defesa, enquanto Portugal não viver em Democracia” 

(JP 2015a).  
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Segundo os Estatutos da Juventude Popular (Cf JP 2015b: 5-6): (art.º9) podem ser 

militantes os cidadãos portugueses dos 14 aos 30 anos de idade; (art.º 10) os membros 

têm como direitos participar na vida e nas atividades da JP, propor iniciativas, não sofrer 

qualquer sanção disciplinar, cooperar nas atividades, participar nas discussões, eleger e 

ser eleito; (art.º 11) assim como os direitos também têm como deveres respeitar e cumprir 

os estatutos, contribuir para a expansão da JP, observar as diretrizes, defender a unidade 

e promover a coesão, exercer os cargos, participar em todas as atividades, contribuir com 

o pagamento as quotas, participar ao órgão competente qualquer ato praticado; (art.º 12) 

(Cf JP 2015b: 6) a JP tem a seguinte estrutura: 

a) Organização local, que assenta em núcleos e concelhos; 

b) Organização distrital, que assenta em distritos; 

c) Organização regional, que assenta nas regiões autónomas; 

d) Organização nacional, que assenta no território nacional português.  

 

A 28 de março de 1998 foi adotada a designação de Juventude Popular e a sigla 

JP (Cf JP 2015b). Os seus valores baseiam-se na democracia, liberalismo e 

conservadorismo (Cf JP 2015a).  

 

 Ao analisarmos os estatutos das Juventudes Partidárias notamos algumas 

diferenças ao nível da direção das mesmas. Relativamente à JP, à JS e à JSD, a Comissão 

Política Nacional (CPN) é o órgão executivo destas três juventudes (Cf JP 2015b; JS 2010; 

JSD 2014).  

No que se refere à Juventude Popular, a Comissão Política é composta: a) 

Presidente da Juventude Popular; b) 1-5 Vice-Presidentes; c) o Secretário-Geral da 

Juventude Popular; d) 10-15 vogais (Cf JP 2015b: 16). Tem como competências, de entre 

as várias descritas nos estatutos: “ a) Pronunciar-se sobre a linha política seguida pela 

Juventude Popular (…); b) Analisar e pronunciar-se sobre a situação política nacional, 

nomeadamente ao nível da juventude, bem como sobre as suas condicionantes externas” 

(JP 2015b: 17). O presidente da Juventude Popular tem como competências representar 

política e institucionalmente a JP, manter a estratégia aprovada em Congresso Nacional, 

convocar e presidir a Comissão Diretiva e a Comissão Política Nacional (Cf JP 2015b: 

17). 
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A Comissão Política Nacional da Juventude Socialista é o órgão representativo de 

discussão política e quem preside à CPN tem a designação Secretário-Geral e não 

Presidente (Cf JS 2010: 18):  

 

O Secretário-Geral representa a Juventude Socialista, coordena e assegura a 

sua orientação política, vela pelo seu funcionamento harmonioso e pela aplicação das 

deliberações dos órgãos nacionais, tem assento em todos os órgãos da organização e 

preside às reuniões do Secretariado Nacional, com voto de qualidade (JS 2010: 19). 

 

A direção da JSD é praticamente igual às duas anteriores. A Comissão Política 

Nacional é o órgão executivo superior e assegura a direção permanente, garante o 

cumprimento da linha política aprovada pelo Congresso Nacional e zela pelo 

funcionamento da JSD (Cf 2014: 14). É constituída pelo Presidente, Vice-Presidente 

(máximo de 5), Secretário-Geral e Vogais e um representante de cada Comissão Política 

Regional e Autónoma (Cf JSD 2010: 15). O Presidente tem como funções representar a 

JSD, presidir às reuniões da CPN e apresentar ao público a posição perante os problemas 

de política geral (JSD 2010: 16). 

Já a JCP tem princípios diferentes. O órgão máximo executivo é o Congresso 

Nacional, realizado de 3 em 3 anos (Cf JCP s/db). 

 

É aqui que são definidos, em todos os aspectos, a orientação da JCP, e onde 

é eleita a Direção Nacional da JCP (ouvidas as Comissões Regionais, os organismos 

de direção dos sectores e os coletivos a que pertencem os militantes propostos). A 

Direção Nacional pode eleger organismos executivos que considere necessários, 

definindo as suas atribuições e normas de funcionamento no quadro das decisões do 

Congresso. Hoje existem dois organismos executivos da Direção Nacional - a 

Comissão Política e o Secretariado (JCP s/db). 

 

Não existe a figura do Presidente ou Secretário-Geral, mas sim uma Direção Coletiva, 

ou seja, uma organização sem presidentes, a nível regional, cujos organismos são 

coletivos (locais de trabalho, escolas, universidades, etc.)   
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Parte II. Estudo empírico 
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Capítulo 3 – Metodologia 

 

O objetivo deste capítulo é explicar qual a estratégia metodológica utilizada na 

presente dissertação, isto é, quais os métodos utilizados que permitiram recolher a 

informação necessária para a investigação, terminando com a resposta ao problema de 

investigação, que deve possuir qualidades de clareza, exequibilidade e pertinência, 

fornecendo elementos para a resposta (Cf Quivy e Campenhoudt 2008: 35-44) e a 

confirmação ou não das hipóteses levantadas ao longo da revisão da literatura e que 

permitiram a realização da investigação.  

“Uma investigação é, por definição, algo que se procura. É um caminhar para um 

melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com todas as hesitações, os desvios e as 

incertezas que isto implica” (Quivy e Campenhoudt 2008: 31). O objetivo primordial do 

trabalho é perceber qual o papel das juventudes partidárias na ligação que os jovens 

podem ter em relação à política. Assim, é obrigatório utilizar uma metodologia que 

responda ao problema da forma mais fidedigna possível. O investigador decide qual a 

melhor metodologia a utilizar e esta é determinante para o bom seguimento do trabalho.  

 

3.1 Métodos de Investigação 

 

Utilizando-se os métodos de recolha, análise e tratamentos dos dados comuns nas 

Ciências Sociais e Humanas, fez-se, em primeiro lugar, um levantamento teórico sobre 

política e juventudes partidárias, objeto a estudar, que permitiu adquirir conhecimentos 

para realizar o estudo. Como o problema, durante uma investigação, está na capacidade 

de escolher quais os procedimentos que servem o objeto da pesquisa que se quer realizar 

e nunca se encontra na exclusão (Cf Fernandes Cit in Freire 2009: 64) utilizou-se nesta 

investigação o estudo descritivo, para esclarecer todos os fatores que determinam o 

fenómeno. Segundo Sousa (Cf 2006: 616) o estudo descritivo procura “descrever uma 

situação, observar, registar, classificar, analisar, interpretar e relacionar fenómenos, sem 

qualquer manipulação experimental ou de outro tipo”. 

Relativamente à recolha dos dados, recorreu-se ao inquérito por questionário e ao 

inquérito por entrevista. 

O questionário, de resposta anónima, contendo perguntas fechadas e uma pergunta 

aberta, foi organizado de acordo com as hipóteses assim como com o modelo de 

investigação quantitativa – isto é, “tudo que pode ser mensurado em números, 
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classificados e analisados” (Dalfovo et al 2008: 6). Para a análise, “as questões devem 

ser diretas e facilmente quantificáveis e a amostra deve ser grande o suficiente para 

possibilitar uma análise estatística confiável” (Batistella et al 2011: 5). O inquérito por 

questionário é um instrumento de pesquisa que para “a recolha de informação sobre as 

ideias, afectos e comportamentos das pessoas” (Sousa 2006: 443) e distinguem-se das 

sondagens “pelo facto de visar a verificação de hipóteses teóricas e a análise das 

correlações que essas hipóteses sugerem” (Quivy e Campenhoudt 2008: 188).  

Juntamente com o inquérito por questionário (ver Apêndice 4, pág. 114-116) 

utilizou-se o inquérito por entrevista (ver Apêndice 3, pág. 112-113), neste caso escrita e 

realizada por e-mail, como método de recolha de informação, de acordo com o modelo 

de investigação qualitativa. Este modelo não se pode traduzir em números, permitindo 

obter várias interpretações (Cf Dalfovo et al 2008:6). A entrevista permite retirar 

informações e caracterizam-se por um contacto entre o investigador e o interlocutor (Cf 

Quivy e Campenhoudt 2008: 192). Mediante dos diferentes tipos de entrevistas 

existentes, optou-se por escolher a entrevista semi-diretiva, contendo respostas abertas, 

que permitissem aos entrevistados (presidentes das JS e JSD do Porto e Vila Real) dar a 

sua opinião e responder abertamente às questões e “o conteúdo da entrevista será objeto 

de uma análise de conteúdo sistemática, destinada a testar as hipóteses de trabalho” 

(Quivy e Campenhoudt 2008: 192).  

Por serem entrevistas realizadas por e-mail é importante apontar os prós e contras 

deste meio. Relativamente aos prós, o entrevistado pode responder quando tiver tempo, 

podendo garantir respostas de qualidade e com mais precisão; é um bom meio para a troca 

de material entre entrevistado e entrevistador; é um meio acessível uma vez que 

atualmente já existem vários dispositivos com acesso à internet (telemóveis, tablets, 

computadores); facilita mediante a distância que existe entre o entrevistador e o 

entrevistado (Cf Cavalcanti 2005: 6-7). 

No que aos contras diz respeito, é possível que o entrevistado não envie as 

respostas imediatamente, o que pode atrasar a investigação; não é o meio mais prático 

quando existem contra perguntas, ou seja, quando mediante a resposta do entrevistador 

pretendemos colocar outras questões; é impossível ver a reação do entrevistado às 

perguntas colocadas (Cf Cavalcanti 2005: 7-8). 

Optou-se pela entrevista escrita, uma vez que existe distância geográfica entre o 

investigador e os entrevistados. Para analisar a informação obtida pelas entrevistas 

utilizou-se o método da análise de conteúdo (Cf Quivy e Campenhoudt 2008: 195),  
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(Bardin 2009: 44). 

 

Inicialmente, o objetivo seria analisar as quatro juventudes partidárias (Juventude 

Socialista, Juventude Social Democrata, Juventude Popular e Juventude Comunista 

Portuguesa) dos distritos de Vila Real, Porto e Lisboa, para que estas auxiliassem na 

recolha de dados na intenção de elaborar tabelas com todas as juventudes partidárias que 

existem espalhadas pelo país (distritais/federações e concelhias). No entanto, desde logo, 

existiram contratempos no que se refere aos contactos efetuados, sendo que duas das 

juventudes partidárias (JP e JCP) não mostraram interesse e, ou não responderam aos e-

mails enviados (JP) ou ao responderem alertaram para as dificuldades que existiam em 

fornecer os dados pretendidos. As únicas respostas favoráveis foram da JS e da JSD, 

passando a ser essas as juventudes analisadas nesta investigação.  

Assim sendo, a JS e a JSD disponibilizaram dados que permitiram criar as tabelas 

com as distritais/federações e concelhias existentes (ver Apêndices 1 e 2, pág. 103-111) 

e os inquéritos online foram enviados para a Juventude Social Democrata e para a 

Juventude Socialista do Porto e Vila Real, de 23 de abril a 31 de maio, que posteriormente 

os distribuíram às concelhias, para que os membros das juventudes partidárias pudessem 

responder. Obtivemos 43 respostas da JS do Porto e 18 da JSD de Vila Real, sendo que 

os restantes tiveram uma baixa taxa de resposta (duas respostas da JSD do Porto e dez da 

JS de Vila Real), não sendo possível analisá-las, dando um total de 61 jovens inquiridos.  

As entrevistas foram realizadas aos mesmos presidentes das juventudes partidárias 

e às juventudes nacionais, na intenção de conhecer as opiniões sobre o distanciamento 

dos jovens face à política. Foram enviadas seis entrevistas por e-mail, a 23 de abril de 

2015, aos Presidentes da Distrital/Concelhia da JSD do Porto e de Vila Real e ao 

Presidente Nacional e aos Presidentes das Federações Distritais da JS do Porto e Vila Real 

e ao Secretário-Geral da JS Nacional. Das seis entrevistas enviadas, e após todos se terem 

mostrado recetivos, recebemos respostas de três: JSD Nacional, Concelhia da JSD de Vila 

Real e Federação Distrital da JS do Porto. 
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Fazem então parte da amostra a JSD Nacional, a Concelhia da JSD de Vila Real e 

a Federação Distrital da JS do Porto. 

Mediante a análise dos resultados será possível responder às hipóteses e à pergunta 

de partida. 

 

3.2 Pergunta de partida e hipóteses de investigação 

 

Este trabalho de investigação surge da vontade de dar resposta à pergunta de 

partida e às hipóteses de investigação, seguindo os objetivos iniciais propostos para o 

desenvolvimento deste trabalho. Estes objetivos prendem-se com as hipóteses de 

investigação, destacando-se os seguintes: 

 Perceber o envolvimento entre os jovens e a política; 

 Analisar a importância das juventudes partidárias na vida dos jovens 

portugueses; 

 Analisar o impacto das juventudes partidárias na política portuguesa; 

 Dar a conhecer o trabalho realizado pelas várias juventudes partidárias 

para a ligação aos jovens; 

 Descobrir quais os meios e estratégias de comunicação utilizados pelas 

juventudes partidárias.  

 

Tendo em atenção a pergunta de partida e os anteriores objetivos, foram 

desenvolvidas uma hipótese geral e quatro hipóteses operativas, que poderão ser ou não 

comprovadas pela análise dos dados obtidos pelas técnicas de pesquisa quantitativa – o 

inquérito por questionário – e pela técnica de pesquisa qualitativa – o inquérito por 

entrevista. 

 

A pergunta de partida é a seguinte: 

 

Qual o papel das juventudes partidárias na ligação dos jovens à política? 

 

No âmbito desta questão central, surgem duas perguntas específicas: 

 

a) Será que as juventudes partidárias são um fator de ligação entre os jovens 

e a política? 
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b) Que meios e que estratégias de comunicação são usadas pelas juventudes 

partidárias para mobilizar os jovens? 

 

A hipótese geral é a seguinte: 

 

As juventudes partidárias têm um papel importante na ligação dos jovens à 

política. 

 

Surgem as seguintes hipóteses operativas: 

 

a) Os jovens que pertencem a juventudes partidárias sentem-se mais ligados 

à vida política; 

b) O envolvimento em juventudes partidárias acarreta benefícios 

profissionais a médio-longo prazo; 

c) Os jovens que pertencem a juventudes partidárias sentem-se mais 

beneficiados em relação aos outros jovens que não pertencem. 

d) As juventudes partidárias fazem uso de todos os meios de comunicação 

disponíveis. 
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Capítulo 4 – Apresentação dos resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados que foram obtidos mediante as 

respostas quantitativas dos questionários e qualitativas das entrevistas. Comecemos pelos 

inquéritos.  

 

4.1 Inquérito por questionário 

 

 Como foi referido anteriormente, os inquéritos foram respondidos por 43 

membros da JS do Porto e por 18 membros da JSD de Vila Real, num total de 61 

inquiridos. Os inquéritos mostram uma maior prevalência de membros do sexo masculino 

tanto na JS do Porto na JSD de Vila Real: 72,1% contra 27,1% e 83,3% contra 16,7% 

respetivamente. A média de idades encontra-se nos 26 anos tanto na JS do Porto como na 

JSD de Vila Real (16,3% e 27,8%) (ver Tabela 6).  

 

Idades Federação JS Porto Distrital JSD Vila Real 

16 2,3% - 

17 - - 

18 2,3% - 

19 9,3% - 

20 4,7% - 

21 9,3% 5,6% 

22 4,7% 11,1% 

23 9,3% 5,5% 

24 16,2% - 

25 13,9% 22,2% 

26 16,3% 27,8% 

27 4,7% 11,1% 

28 4,7% 5,6% 

29 2,3% - 

30 4,7% 5,6% 

31 - - 

32 - 5.6% 
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Total 43 respostas: 100% 18 respostas: 100% 

Tabela 6 – Idades dos membros que pertencem à JS do Porto e da JSD de Vila Real.  

 

No que ao estado civil diz respeito, todos os membros da JS do Porto que 

responderam ao inquérito são solteiros (100%) enquanto na JSD de Vila Real só 1% 

respondeu casado ao seu estado civil. Relativamente ao grau de escolaridade, a 

Licenciatura é ponto que mais se desataca em ambos (ver Gráficos 4 e 5): 

 

Gráfico 4 – Grau de escolaridade dos membros da JS do Porto. 

 

30,2% dos membros da JS do Porto têm Mestrado enquanto na JSD de Vila Real 

existem 27,8% com esse grau académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 5 - Grau de escolaridade dos membros da JSD de Vila Real. 
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Seguindo a linha do que foi exposto anteriormente, 39,5 % dos membros da JS do 

Porto trabalha por conta de outrem, seguindo-se 37,2% que são estudantes. Na opção 

“Outra” obtiveram-se respostas de “trabalhador-estudante”. Na JSD de Vila Real 44,4% 

dos membros trabalham por conta de outrem e 27,8% são estudantes (ver Gráficos 6 e 7).  

 

 

Gráfico 6 – Situação profissional dos membros da JS do Porto. 

 

Existe também uma percentagem considerável de desempregados – 9,3% na JS 

do Porto e 22,2 % na JSD de Vila Real.  

 

Gráfico 7 – Situação profissional dos membros da JSD de Vila Real.  
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Passando às perguntas dirigidas à participação política dos membros das 

juventudes partidárias, as respostas não variam muito relativamente à JS do Porto e à JSD 

de Vila Real. Somente 2,3% dos jovens da JS do Porto respondeu que está inscrito num 

sindicato assim como 5,6% dos jovens da JSD de Vila Real (ver Gráficos 8 e 9).  

 

 

Gráfico 8 – Inscrições dos membros da JS do Porto em sindicatos.  

 

 

 

Relativamente ao tempo que os jovens dedicam ao apoio de um partido ou 

candidato, 46,5% dos membros da JS do Porto fê-lo muito frequentemente e metade dos 

jovens da JSD de Vila Real fê-lo muito frequentemente (ver Gráficos 10 e 11).  

Gráfico 9 – Inscrições dos membros JSD de Vila Real em sindicatos. 
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Gráfico 10 – Apoio a um partido ou candidato por parte dos membros da JS do Porto. 

 

  

 

Assistir a comícios políticos é um ato frequente nos membros da JS do Porto 

(46,5%) e muito frequente nos membros da JSD de Vila Real (44,4%) (ver Gráficos 12 e 

13).  

Gráfico 11 - Apoio um partido ou candidato por parte dos membros da JSD de Vila Real. 
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Gráfico 12 – Frequência com que os membros da JS do Porto assistiram a comícios políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Frequência com que os membros da JSD de Vila Real assistiram a comícios políticos.  

 

À pergunta “Procurou convencer alguém a votar no seu partido ou candidato?”, 

os membros das juventudes do Porto e Vila Real assumem que o fizerem com frequência: 

42,2% e 38,9% respetivamente (ver Gráficos 14 e 15).  
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Gráfico 14 – Frequência com que os membros da JS do Porto convenceram alguém a votar no seu partido 

ou candidato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 - Frequência com que os membros da JSD de Vila Real convenceram alguém a votar no seu 

partido ou candidato. 

 

O mesmo acontece na frequência com que assistem a programas radiofónicos ou 

televisivos sobre política. 41,9 % dos membros da JS do Porto assume que o faz 

frequentemente assim como 44,4% dos membros da JSD de Vila Real (ver Gráficos 16 e 

17). 
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Gráfico 16 – Frequência com que os membros da JS do Porto assistiram a programas televisivos ou 

radiofónicos sobre temas políticos.  

 

 

Gráfico 17 - Frequência com que os membros da JSD de Vila Real assistiram a programas televisivos ou 

radiofónicos sobre temas políticos. 

 

Às perguntas “Participou em alguma greve?” e “Participou em alguma 

manifestação” os jovens da JS do Porto responderam que participam pouco (48,8% e 

55,5% respetivamente) (ver Gráficos 18 e 20) e os membros da JSD de Vila Real 

responderam que nunca o fizeram (77,8% e 72,2% respetivamente) (ver Gráficos 19 e 

21). 
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Gráfico 18 - Frequência com que os membros da JS do Porto participaram em greves. 

 

  

Gráfico 19 – Frequência com que os membros da JSD de Vila Real participaram em greves.  
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Gráfico 21 - Frequência dos membros da JSD de Vila Real participaram em manifestações. 

 

 Quando a pergunta é “Votou nas últimas eleições?”, as respostas são unânimes. 

100% dos jovens da JSD de Vila Real respondeu que sim e 90,7% dos membros da da JS 

do Porto também (ver Gráficos 22 e 23).  

 

Gráfico 20 – Frequência com que os membros da JS do Porto participaram em manifestações. 
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Gráfico 22 – Membros da JS do Porto que votaram nas últimas eleições. 

 

 

Gráfico 23 – Membros da JSD de Vila Real que votaram nas últimas eleições.  

 

A pergunta que se segue tem uma resposta semelhante por parte das Juventudes 

do Porto e de Vila Real. A maioria dos membros responde que nunca votaram em branco 

ou nulo (74,4% e 83,3% respetivamente) (ver Gráficos 24 e 25).  
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Gráfico 24 – Membros da JS do Porto que já votaram em branco ou nulo.  

  

 

Gráfico 25 – Membros da JSD de Vila Real que já votaram em branco ou nulo.  

  

No que diz respeito às motivações os levaram a fazer parte da juventude partidária, 

51,2% dos membros da JS do Porto afirma que foi o gosto pela política tal como 77,8% 

dos membros da JSD de Vila Real (ver Gráficos 26 e 27).  
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Gráfico 26 – Motivação dos membros da JS do Porto para integrar uma juventude partidária. 

 

Na opção “Outra”, 11,6% dos jovens da JS do Porto deram respostas como: 

“Vários motivos. Gosto pela política e intervenção social e comunitária, amigos, 

formação académica”; “Contribuir para a implementação de um projecto de sociedade”; 

“Querer ver mudanças positivas nas políticas adoptadas”; “Ideologia política e vontade 

de mudança”; “Convicções” (ver Gráfico 26).  

 

 

Gráfico 27 – Motivação dos membros da JSD de Vila Real para integrar uma juventude partidária.  
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Relativamente aos benefícios que poderiam sentir por pertencer a uma juventude 

partidária, a grande parte dos membros responde que não espera obter qualquer tipo de 

benefício tanto no futuro (81,4% para a JS do Porto e 94,4% para a JSD de Vila Real) 

(ver Gráficos 28 e 29), como no que respeita à sua situação profissional (88,4% para a JS 

do Porto e 94,4% para a JSD de Vila Real) (ver Gráficos 30 e 31). 

 

 

Gráfico 28 – Membros da JS do Porto que esperam obter algum benefício. 

 

 

Gráfico 29 – Membros da JSD de Vila Real que esperam obter algum benefício. 
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Gráfico 30 – Membros da JS do Porto que esperam obter algum benefício no seu emprego.  

 

 

Gráfico 31 – Membros da JSD de Vila Real que esperam obter algum benefício no seu emprego. 

 

Na afirmação “Quem pertence a uma juventude partidária é bem visto pela 

sociedade.” 81,4 % dos membros da JS do Porto respondeu que não concordava assim 

como 83,3% dos jovens que pertencem à JSD de Vila Real (ver Gráficos 32 e 33). Os 

jovens que concordam com a afirmação explicam que “Pertencer a uma J. Partidária é 

uma forma de contribuirmos para um futuro melhor no nosso país”; “Pode ser bem visto, 
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no sentido em que é alguém interessado pela causa pública e pelo futuro do país”; “Faz 

parte do movimento jovem para a mudança”.  

 

 

Gráfico 32 – Concordância dos membros da JS do Porto à afirmação “Quem pertence a uma juventude 

partidária é bem visto pela sociedade”.  

 

 

Gráfico 33 – Concordância dos membros da JSD de Vila Real à afirmação “Quem pertence a uma juventude 

partidária é bem visto pela sociedade”. 
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 Para os membros da JS do Porto as juventudes partidárias são muito importantes 

na aproximação dos jovens à política (53,5%) tal como para os membros da JSD de Vila 

Real (55,6%) (ver Gráficos 34 e 35).  

 

 

Gráfico 34 – Importância que as juventudes partidárias têm na aproximação dos jovens à política para os 

membros da JS do Porto.  

 

 

Gráfico 35 – Importância que as juventudes partidárias têm na aproximação dos jovens à política para os 

membros da JSD de Vila Real.  

 

Por último, os membros das duas juventudes consideram as estratégias de 

comunicação eficazes para mobilizar os jovens. Os membros da JS do Porto consideram-
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nas muito importantes (44,2%) e para os membros da JSD de Vila Real são importantes 

(77,8%) (ver Gráficos 36 e 37). 

 

 

Gráfico 36 – Eficácia da comunicação para os membros da JS do Porto. 

 

 

Gráfico 37 – Eficácia da comunicação para os membros da JSD de Vila Real. 
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4.2 Inquérito por entrevista  

 

As entrevistas foram realizadas e enviadas por e-mail a três presidentes de 

juventudes partidárias: Presidente da Concelhia da JSD de Vila Real, Presidente Nacional 

da JSD e Presidente da Federação da JS do Porto. Segue-se uma apresentação dos 

entrevistados e um texto dividido por categorias que mostra os resultados obtidos.  

 

Entrevistado 1 (E1) – Presidente da Concelhia da JSD de Vila Real3: 

 

João Paulo Rodrigues Machado tem 29 anos é solteiro, natural do concelho de 

Vila Real e residente na localidade de Arnadelo (freguesia de Torgueda em Vila Real). É 

licenciado em Ciência Alimentar e iniciou a carreira profissional em 2007 sendo 

atualmente diretor operacional numa empresa nacional que atua no ramo da restauração 

coletiva.  

Em termos políticos, além de ser Presidente da Comissão Política da JSD de Vila 

Real, acumula o lugar de Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Distrital da JSD de 

Vila Real, Secretário-Geral Adjunto da JSD Nacional e Conselheiro Nacional do PSD.  

 

Entrevistado 2 (E2) – Presidente Nacional da JSD:  

 

Cristóvão Simão Oliveira de Ribeiro, solteiro, é natural de Castelões de Cepeda 

(Paredes) e residente em Lodares (Lousada). Tem 29 anos e é finalista de no curso de 

Direito, sendo esta a sua única ocupação profissional. 

 

Entrevistado 3 (E3) – Presidente da Federação Distrital da JS do Porto: 

 

Hugo Miguel Costa Carvalho, de 27 anos é solteiro e Licenciado em Engenharia 

Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. É natural de Amarante, 

                                                           
3 A 26 de junho de 2015 foram realizadas eleições para os órgãos da Comissão Política de Concelhia da JSD de Vila Real sendo Vítor 

Mesquita eleito Presidente da JSD de Vila Real. Única lista apresentada, foi eleita com 113 votos, 2 brancos e 1 nulo. Vítor Mesquita 

de 27 anos é licenciado em Tecnologias da Informação e Comunicação pela UTAD e sucede a João Machado que liderou durante 6 

anos a JSD de Vila Real. 
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trabalha como Engenheiro Civil no mesmo concelho e atualmente frequenta o 1.º ano do 

Mestrado em Gestão de Projetos no IPP. 

 

Categorias 

  

As seguintes categorias de análise foram elaboradas de acordo com as perguntas 

das entrevistas que daquilo que se considerou mais importante e estavam de acordo com 

a pergunta de partidas e com as hipóteses de investigação. 

 

 Início da vida política/ influência política:  

 

Para o E1, o interesse pela política começou aos 19 anos “como militante da JSD 

e do PSD”, identificando-se “de imediato com a ideologia social-democrata. O facto dos 

meus familiares e do meu grupo de amigos mais próximos serem do PSD também foi 

decisivo para a escolha que tomei na altura”.  

No caso do E2 o início da sua vida política aconteceu “como qualquer jovem 

atento, que gosta de participar e que tem uma palavra a dizer. No início estava mais atento 

ao que se passava na minha escola, depois na freguesia e no concelho”. Quando se 

apercebeu já “estava envolvido na política, em projetos, fazia parte de equipas e em 

conjunto tentávamos mudar o nosso mundo”. Assume que as suas influências políticas 

foram o seu pai “um homem muito dedicado ao trabalho, ao dever, às preocupações de 

sustentar uma família, gerir uma empresa, pagar salários e cumprir a palavra dada aos 

clientes” e o seu irmão onde foi “buscar o gosto pela política, pela intervenção, pelo 

trabalho de equipa e pelo sentido de estratégia”. 

O E3 sempre gostou de política “não só no contexto partidário, mas também na 

componente da participação cívica” mesmo não tendo “um contexto familiar politizado”. 

Inscreveu-se aos 18 anos no Partido Socialista “por entender que fazia sentido, enquanto 

cidadão, participar ativamente na construção democrática” do país.  

 

 Benefícios por pertencer a juventudes partidárias:  

 

Para os três sujeitos pertencer a juventudes partidárias acarreta benefícios ao nível 

das competências pessoais, sociais e até profissionais.  
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Para o E1 pertencer a uma juventude partidária fê-lo evoluir muito como cidadão 

“sou um jovem mais informado, mais consciente do mundo que me rodeia, dos problemas 

que afetam os jovens e das soluções que podem resolver parte desses problemas”. 

Relativamente aos interesses pessoais, “nomeadamente os “tachos” que a maioria das 

pessoas refere quando se fala de política, não! Até á data nunca exerci nenhuma função 

em organismos públicos! As funções que desempenho foram o resultado do meu 

empenho! Aliás, pessoalmente, eu sou um crítico dos “boys” carreiristas existentes! Só 

faz sentido fazer política se estivermos desinteressados em lucrar pessoalmente. A 

política tem que ser feita para o bem de todos e não apenas de alguns”.  

O E2 afirma que o “maior benefício é ter efetiva influência nos patamares de 

decisão”. E no que aos benefícios pessoais diz respeito, enumera: “a realização 

vocacional, a permanente aprendizagem, a possibilidade de fazer amigos e conhecer 

melhor o país. Mas são “bónus”, porque o mais importante é conseguir a aprovação das 

nossas ideias e verificar que elas melhoram de facto a vida das pessoas”. 

  No caso do E3, os benefícios que obtém por pertencer a uma juventude partidária 

são os inerentes às “competências pessoais/profissionais/sociais que fui desenvolvendo 

ao logo do meu percurso de militância na Juventude Socialista”. Considera-se “mais 

preparado para liderar uma reunião, para resolver conflitos, para motivar e desenhar um 

projeto coletivo. Estas competências são hoje muito valorizadas no mercado de trabalho”.  

 

 O papel das juventudes partidárias: 

 

Segundo o E1, “as juventudes partidárias tem um papel chave na aproximação dos 

jovens à política”. Uma vez que na sua opinião a política deve ser feita para todos e não 

para um em particular acredita “piamente que as juventudes partidárias e os jovens que 

dela fazem parte são a voz dos jovens junto dos partidos políticos”! 

 Para o E2, “juventude partidária tem quatro funções principais: espaço de 

exercício de cidadania; escola da ação política; fornecimento de quadros jovens e 

qualificados para a sociedade e para os partidos políticos; e representação junto dos 

instâncias de decisão para a melhoria das condições de vida dos jovens”. Por isso, na sua 

opinião, “as chamadas “jotas” são sobretudo importantes porque constituem um espaço 

de liberdade e de participação democrática para milhares de jovens portugueses; e porque 

têm um trabalho de 41 anos a melhorar as condições da nossa juventude através da sua 

ação dentro dos partidos e nas instituições políticas”. 
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Na opinião do E3, “o papel da Juventude Socialista é ser a voz dos jovens para 

dentro do Partido Socialista, e não o contrário, isto é, ser a voz do PS para os jovens”, ou 

seja, “as juventudes partidárias desempenham, a meu ver, um papel central para 

aproximar os jovens aos partidos políticos, mas não numa vertente direta”. 

 

 Estratégias de comunicação:  

 

O E1 explica que, no que se refere às estratégias de comunicação das juventudes 

partidárias, estas assentam “em trabalho e empenho na defesa dos interesses da juventude 

portuguesa! Os jovens ingressam na JSD devido a esse fato e também por querem ser 

uma voz ativa na busca das soluções para os problemas que afeta a juventude”! 

Para o E2, as estratégias “não são diferentes de outras instituições: das associações 

de estudantes aos escuteiros, passando por clubes, grupos de jovens, etc. Pela nossa 

atividade, estamos em permanente contacto com os jovens, até porque as jotas são 

constituídas exclusivamente por jovens. Assim, estamos nas escolas, faculdades, no 

associativismo, nos locais de lazer, nas instituições de solidariedade”. São nesses locais 

que se dão a conhecer, que “falamos dos nossos objetivos, pedimos contributos, 

convidamos para reuniões ou debates, incentivamos à participação”. 

No caso do E3, as estratégias dependem do tipo de iniciativa que estão a realizar. 

“Fatores como a dimensão do evento, o tipo de discussão que se pretende realizar, o 

aprofundamento que se pretende fazer de um determinado tema, influenciam a forma 

como comunicamos com a estrutura”. Normalmente “a comunicação realiza-se 

essencialmente por meios informáticos (e-mail, redes sociais) e por descentralização da 

mensagem, isto é, eu enquanto presidente de federação divulgo junto dos presidentes de 

concelhia, que por sua vez divulgam junto dos seus contactos privilegiados”. Os anos em 

que existe “períodos de campanha eleitoral, pela natureza específica que se revestem, são 

mais propícios a grandes mobilizações”.  

 

 Filtragem das juventudes partidárias: 

 

Nesta categoria, os três entrevistados concordam que não existe filtragem para a 

militância das juventudes partidárias. “Todos os jovens que querem militar na JSD podem 

fazê-lo! Não há filtragem! Costumo dizer que para mim a JSD não só tem as portas 

abertas, como as janelas, o telhado etc…” é a resposta do E1. “Não existe uma filtragem 
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objetiva à entrada de militantes na JS. Evidentemente, ser militante inclui direitos e 

deveres que devem ser respeitados” afirma o E3.  

Já para o E2 “a única filtragem é a do bom senso: nem na JSD nem do PSD 

podemos aceitar pessoas que advoguem a ditadura, a pena de morte, a discriminação com 

base em género, religião, cor de pele, etc.”. 

 

 Ser presidente, diferenças entre norte e sul/interior e litoral: 

 

Segundo o E1 existem diferenças a nível regional uma vez que “cada região tem 

a sua particularidade e os problemas dos jovens do interior são diferentes dos problemas 

de um jovem do litoral, desta forma não é igual ser presidente da JSD Vila Real ou do 

Porto. No entanto á problemas que são transversais a todos os jovens portugueses e nessas 

temáticas a defesa á igual!” 

Ser presidente, na visão do E2 é ser “o responsável pelas linhas políticas e 

estratégicas da instituição. Naturalmente, coadjuvado por uma equipa que integra alguns 

dos melhores quadros nacionais da JSD”. Chegam até ele questões “de condução política 

da JSD: o posicionamento face à atualidade política, orientação face a diplomas em 

discussão no parlamento ou no governo, declarações públicas em cima do momento, 

estratégias eleitorais, ação legislativa, etc.”. Apesar de trabalhar em equipa “a natureza 

desta tarefa é solitária porque o peso da decisão – as dúvidas e incertezas – recaem quase 

sempre sobre o líder. Aliás, é ele que dá a cara e assume a responsabilidade pelos 

resultados. Sejam positivos sejam negativos”. 

“Ser presidente de federação é para mim uma experiência única e que tem 

permitido crescer politicamente e pessoalmente” é a opinião do E3. É desafiante “liderar 

uma estrutura onde coexistem especificidades/dinâmicas territoriais muito próprias. Fazer 

política no distrito do Porto é estar consciente que este espaço territorial apresenta 

diferentes velocidades de desenvolvimento”. Concorda que existem “assimetrias entre o 

litoral - mais cosmopolita - e o interior – mais rural – que não podemos negar. Mas o 

caminho futuro passará por uma efetiva complementaridade entre o interior e o litoral. As 

potencialidades da região Norte são inúmeras, no entanto, continuamos a ser uma região 

onde o rendimento per capita é inferior à média nacional. Estou plenamente convicto que 

o fim das assimetrias norte/capital ou interior litoral só será possível quando o país 

implementar as regiões administrativas, desencadeando um verdadeiro processo de 

regionalização para Portugal”. 
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 As juventudes partidárias a nível do poder local e nacional:  

 

Segundo o E1 fazem toda a diferença, uma vez que “são a voz dos jovens junto 

dos partidos e governos. O governo quer seja nacional ou regional só consegue fomentar 

políticas de juventude caso ouça os jovens, e neste caso as juventudes partidárias. Os 

jovens são o futuro da nação e um governo só consegue governar se ouvir os jovens!”. 

  O E2 é mais extenso na sua explicação. Para ele “ as juventudes partidárias fazem 

a diferença em todos os níveis da intervenção pública” já que algumas das ideias nascidas 

na JSD “e que, estando o PSD no Governo ou na Oposição, conseguimos concretizar ao 

longo de 41 anos: as leis da habitação jovem e do primeiro emprego, as pousadas da 

juventude, o cartão jovem, a lei das associações de estudantes, a objeção de consciência, 

o estatuto do trabalhador-estudante, o fim do Serviço Militar Obrigatório, os Conselhos 

Municipais de Juventude, o Impulso Jovem, o Erasmus 1º Emprego”. O regime de 

atribuição das bolsas de estudo também foi alvo da JSD “os filhos de pais devedores ao 

fisco deixam de estar inibidos de receber bolsas. Era a JSD que melhor conhecia a 

situação do abandono escolar em Portugal e fez ver isso ao atual Governo – o seu próprio 

Governo!” sendo só isto a nível nacional “onde o grau de dificuldade no combate político 

é elevado. Replique isto pelos vários municípios e veja a relevância que as “Jotas” 

conseguem atingir na política local”. 

 O E3 partilha da mesma opinião, dando exemplos das ações em que JS fez e faz 

diferença. “No que diz respeito aos direitos, liberdades e garantias a JS sempre esteve à 

frente do seu tempo. Lembro-me da JS falar da interrupção voluntária da gravidez muito 

antes de o tema ser consensual no nosso país (…) Foi assim, também, com o casamento 

entre pessoas do mesmo sexo (…) Assim como será (esperemos no curto prazo) com a 

adoção plena por parte de todas as famílias. A escolaridade mínima de 12 anos foi outra 

bandeira que a Juventude Socialista defendeu, e que hoje todos reconhecemos como uma 

medida fundamental para a qualificação dos nossos jovens”. 

 

 Desinteresse relativamente à política:  

 

Relativamente a este item, os entrevistados têm uma opinião muito própria não 

assumindo que existe um crescente desinteresse pela política.  
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 Segundo o E1 “o desinteresse dos jovens com a política prende-se sobretudo pelos 

escândalos que tem assolado a classe política. Os jovens no meu ver acreditam na política, 

o problema está em não acreditarem nos políticos!”.  

 O E2 é da opinião que os jovens se interessam bastante pela política: “ Se 

entendermos a política como «toda a participação cívica e qualquer forma de interesse 

pela sociedade», rejeito totalmente a ideia de que os jovens não se interessam. Claro que 

os que jovens se interessam pela política! Eles estão presentes nas associações de 

estudantes, nas associações juvenis, no voluntariado, etc. Felizmente, a sociedade e o bem 

comum não passam ao lado dos jovens de hoje”. E explica que o motivo de um possível 

afastamento “é a política como atividade de liderança ou combate partidário” em vez de 

uma “política enquanto vontade de ajudar a mudar e melhorar a sociedade e a vida das 

pessoas”. Destaca quatro razões “para esse divórcio”:  

“A primeira de todas é, também, a mais natural: com a consolidação da 

democracia, os portugueses deixaram de ter a paz e a sua liberdade em risco. Deixou de 

haver medo em ir para a Guerra do Ultramar, deixou de haver censura, deixou de haver 

limites ao pensamento e à ambição. Isso fortalece uma sociedade mas enfraquece o estado 

de vigilância permanente que qualquer democracia deve ter. É que, mesmo a mais sólida 

democracia, enfrenta perigos. Um deles é o da perda da autonomia financeira (…) Outro 

é o da invasão da cena política por parte dos populistas ou pequenos ditadores em 

potência. A segunda razão é a comunicação política ser feita numa linguagem pouco 

apelativa para os jovens. Em terceiro lugar, o clima de hostilização entre políticos e da 

sociedade para com os políticos cria um ambiente que afasta tanto os jovens como os 

adultos. Ou seja, por um lado, as pessoas rejeitam a linguagem entre os políticos, que 

atinge níveis por vezes inaceitáveis, de acusações cegas, de falta de serenidade, de 

irrazoabilidade argumentativa. Por outro, a crítica tão fácil quanto injusta da opinião 

pública para com os homens e mulheres que se dedicam à causa pública dissuade qualquer 

um de vir para a política. Em quarto lugar, o recrutamento nos partidos ainda não está 

totalmente casado com o mérito. Isso cria sensações de injustiça”. 

 Também o E3 acredita que não existe um desinteresse mas “no tocante à política 

partidária há alguns sinais de descontentamento das novas gerações (onde se inclui a 

minha). Quando hoje temos taxas de desemprego jovem superiores a 40% e um fluxo de 

emigração de jovens qualificados como nunca antes tínhamos assistido, é normal que se 

espere um afastamento dos jovens da vida política. Sempre que a política (ou a 
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democracia) não cumpra o seu papel, resolver os problemas das pessoas, será expetável 

que o nível de confiança nas instituições democráticas diminua”. 

 

 Iniciativas que esta geração pode tomar relativamente à que está no 

poder:  

 

Nesta categoria a resposta do E1 é bastante positiva e motivadora, comparando 

com as respostas dos outros dois entrevistados.  

“Esta geração é a mais bem preparada de sempre! Acredito que esta geração 

devido ao seu conhecimento irá com toda a certeza ser mais racional nas opções a tomar! 

No meu entender os problemas que afetaram os que hoje são os nossos pais, são 

totalmente diferentes dos problemas que nos afetam. A política, independentemente da 

ideologia, deve ser feita tendo em conta os problemas da sociedade. Creio que o 

humanismo será muito maior quando a juventude atual estiver no poder. O investimento 

em grandes obras será muito mais racional tendo sempre em consideração o real benefício 

para TODOS os Portugueses. Acredito no fim da corrupção e dos compadrios!”.  

 Já o E2 é mais cauteloso nas palavras: “Todas as gerações fazem diferente. 

Aprendem com os erros do passado. A evolução – na política e fora dela – é constante. 

Por vezes não vemos isso, não o reconhecemos, porque os casos desviantes (que ainda 

assim são residuais) fazem mais barulho e causam mais pânico. No fundo, impedem-nos 

de ver a floresta, porque ficamos ofuscados com a árvore”. 

Assim como o E3 que “nunca defendi que o progresso se faça por conflitos de 

gerações e não altero esse meu princípio no que se refere à governabilidade ou aos órgãos 

de decisão política. Entendo, no entanto, que é necessária uma maior renovação no 

sistema política português. Sou um defensor defender da limitação de mandatos a todos 

os órgãos executivos. Mais do que discutir se esta geração é melhor que outra, é 

fundamental termos a certeza que conseguimos atrair para a tomada de decisão os 

melhores e mais preparados cidadãos. Se é um jovem ou um veterano isso já será 

secundário para mim”.  

 

 Ambição política: 

 

Os entrevistados dão respostas muito semelhantes a esta categoria. É algo que 

pode vir a acontecer no futuro, será um processo natural.  
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“Nunca se sabe o dia de amanhã. No entanto só irei fazer parte de um governo 

caso considere que possa dar algo de mim para melhorar a nação e desde que reconheçam 

a minha legitimidade para tal. Se acontecer, terá que ser um processo natural” responde 

o E1. 

“Não luto por isso. Pode acontecer-me, mas é público que a minha ambição é 

local. Adoro a minha terra e quero ajudá-la a evoluir. Para dirigir o país somos 10 milhões, 

para ajudar Lousada somos muito menos...” explica o E2.  

“Tenho ambição evidentemente. Sempre achei que a forma mais rápida e efetiva 

de mudar o mundo, um país ou uma comunidade local é através da democracia 

representativa” afirma o E3. 

 

 Crescente aumento dos partidos políticos como o Podemos da 

Espanha ou o Syriza da Grécia: 

 

Na opinião do E1, estes “são partidos populistas que se aproveitam da insatisfação 

da população em geral, prometendo o impossível. Aliás no caso do Syriza podemos 

comprovar que recuaram na maioria das propostas que defenderam na campanha… Eu 

sou defensor da verdade e não da utopia!”. Para ele não se pode “prometer mundos e 

fundos se de antemão sabemos que não podemos cumprir! Infelizmente o desespero faz 

com que o ser humano se agarre a qualquer réstia de oportunidade e o que esses partidos 

fazem não é mais que iludir os cidadãos…”.  

 O E2 explica que este aumento é o risco “desinteresse das pessoas pela 

democracia. Quando as pessoas se desinteressam e deixam de estar atentas começam a 

aparecer os oportunistas, pessoas falsamente independentes, populistas. Políticos que 

adoram o discurso das facilidades. Políticos que prometem o que não podem dar e contam 

com a enorme vontade de mudança dos cidadãos. Essa avidez leva ao voto pouco 

informado e até inconsciente”. Mas mesmo assim, apesar de ter esta opinião prefere “um 

país com mil partidos a um país com apenas um”. 

 Para o E3 o surgimento destes partidos é “uma consequência da sociedade não 

sentir que os seus problemas estão a ser resolvidos”. O facto de a crise ter atingido de 

forma diferente os setores da sociedade, “isto é, houve um agravar das assimetrias entre 

a população mais rica e a população mais pobre” foi determinante “na forma como as 

pessoas encaram os efeitos da crise, criando o sentimento que as dificuldades não são 
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para todos (…) Não me irei pronunciar sobre as minhas proximidades/divergências 

ideológicas face aos dois partidos mas tenho algumas reservas/temor da radicalização do 

discurso”.  
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Capítulo 5 – Análise dos resultados  

 

O objetivo desde capítulo da investigação é analisar os dados obtidos através dos 

inquéritos por questionários e inquéritos por entrevista, dar resposta à pergunta de partida 

e confirmar ou não as hipóteses de investigação. 

Ao comparar os dados dos dois métodos de recolha de dados, percebemos que 

existe uma prevalência do sexo masculino nas juventudes partidárias inquiridas (72,1% 

na JS do Porto e 83,3% na JSD de Vila Real) da mesma forma que todos os presidentes 

entrevistados são do sexo masculino. A média de idades dos membros encontra-se nos 26 

anos enquanto nos presidentes a faixa etária situa-se entre os 27 e os 29 anos, assim como 

predomina o estado civil – solteiro – e o grau de escolaridade – licenciatura.  

 Analisaremos de seguida a participação política dos inquiridos. A maioria dos 

membros das juventudes partidárias dedicam parte do seu tempo a apoiar um partido 

político ou candidato (46,5% frequentemente na JS do Porto e 50% muito frequente na 

JSD de Vila Real). Assistir a comícios políticos é um ato frequente nos membros da JS 

do Porto (46,5%) e muito frequente na JSD de Vila Real (44,4%). Convencer alguém a 

votar no seu partido ou candidato é algo feito com frequência pelos membros de ambas 

as juventudes (42,9% na JS do Porto e 38,9% na JSD de Vila Real). É também com 

frequência que assistem a programas radiofónicos ou televisivos sobre política (41,9% na 

JS do Porto e 44,4% ma JSD de Vila Real). Praticamente a totalidade dos inquiridos 

votaram nas eleições legislativas de 2011 (100% na JSD de Vila Real e 90,7% na JS do 

Porto) e uma grande percentagem nunca votou em branco ou nulo (74,4% e 83,3% 

respetivamente).  

 Apesar desta participação política, a maioria dos jovens respondeu que não está 

inscrito em nenhum sindicato (97,7% na JS Porto e 94,4% na JSD de Vila Real), 48,8% 

dos membros da JS do Porto e 77,8% da JSD de Vila Real participaram pouco em greves 

e 55,5% da JS e 72,2% da JSD de Vila Real nunca participaram numa manifestação.  

 Para as motivações/influências sentidas pelos membros da JS do Porto para 

integrar uma juventude partidária em primeiro lugar está o gosto pela política (51,2%) e 

em segundo lugar a influência dos amigos (30,2%) assim como na JSD de Vila Real 

(77,8% e 16, 7% respetivamente). Relativamente aos presidentes entrevistados, as 

respostas vão ao encontro às dos membros das juventudes:  
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 E1: “O facto dos meus familiares e do meu grupo de amigos mais próximos serem 

do PSD também foi decisivo para a escolha que tomei na altura”. 

 E2: “Tive naturalmente a influência do meu pai, um homem muito dedicado ao 

trabalho, ao dever, às preocupações de sustentar uma família, gerir uma empresa, 

pagar salários e cumprir a palavra dada aos clientes. Com ele aprendi valores que 

me acompanham diariamente. Do meu irmão fui buscar o gosto pela política, pela 

intervenção, pelo trabalho de equipa e pelo sentido de estratégia. São estas, talvez, 

a minhas maiores influências”. 

 E3: “Desde sempre gostei de política, não só no contexto partidário, mas também 

na componente da participação cívica. Embora não tenha um contexto familiar 

politizado (numa lógica partidária – nenhum dos meus familiares diretos é ou foi 

militante de um partido político), decidi inscrever-me no Partido Socialista logo 

que atingi a maioridade, por entender que fazia sentido, enquanto cidadão, 

participar ativamente na construção democrática do meu país”. 

 

Para todos os jovens inquiridos, as juventudes partidárias são muito importantes 

na aproximação dos jovens à política (53,5% para a JS do Porto e 55,6% para a JSD de 

Vila Real), tal como para os entrevistados. 

 E1: “As juventudes partidárias têm um papel chave na aproximação dos jovens à 

política. As juventudes partidárias são compostas no seu todo por elementos dos 

14 aos 30 anos, conhecedores da realidade do país, dos problemas que afetam os 

jovens. Os quadros da JSD também são afetados pelos mesmos problemas que os 

outros jovens também sofrem, os jovens da JSD também emigram, também estão 

desempregados, também sofrem com as propinas! (…) Desta forma acredito 

piamente que as juventudes partidárias e os jovens que dela fazem parte são a voz 

dos jovens junto dos Partidos políticos!”  

 E2: “Uma juventude partidária tem quatro funções principais: espaço de exercício 

de cidadania; escola da ação política; fornecimento de quadros jovens e 

qualificados para a sociedade e para os partidos políticos; e representação junto 

dos instâncias de decisão para a melhoria das condições de vida dos jovens. As 

chamadas “jotas” são sobretudo importantes porque constituem um espaço de 

liberdade e de participação democrática para milhares de jovens portugueses; e 

porque têm um trabalho de 41 anos a melhorar as condições da nossa juventude 
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através da sua ação dentro dos partidos e nas instituições políticas. Assim, o 

contacto das juventudes partidárias com os jovens é permanente. E à medida que 

atingimos resultados vamos fazendo a diferença, vamos mobilizando mais jovens, 

vamos demonstrando que a participação é o grande fator de mudança”.  

 E3: “As juventudes partidárias desempenham, a meu ver, um papel central para 

aproximar os jovens aos partidos políticos, mas não numa vertente direta. 

Costumo dizer que o papel da Juventude Socialista é ser a voz dos jovens para 

dentro do Partido Socialista, e não o contrário, isto é, ser a voz do PS para os 

jovens. Quando assim é, resulta numa aproximação entre as expetativas dos 

jovens e aquilo que os partidos políticos – no caso o PS - pretendem fazer no 

imediato ou a médio longo prazo”.  

 

Os entrevistados também foram questionados relativamente à diferença que as 

juventudes partidárias poderiam fazer a nível do poder local e do poder nacional. Todos 

concordaram que estão presentes em todos os níveis de intervenção pública. 

 E1: “Claro que fazem toda a diferença! Tal como já referi as juventudes 

partidárias são a voz dos jovens junto dos partidos e governos. O governo quer 

seja nacional ou regional só consegue fomentar políticas de juventude caso ouça 

os jovens, e neste caso as juventudes partidárias. Os jovens são o futuro da nação 

e um governo só consegue governar se ouvir os jovens!” 

 E2: “As juventudes partidárias fazem a diferença em todos os níveis da 

intervenção pública. Permita que cite algumas das ideias nascidas no seio da JSD 

e que, estando o PSD no Governo ou na Oposição, conseguimos concretizar ao 

longo de 41 anos: as leis da habitação jovem e do primeiro emprego, as pousadas 

da juventude, o cartão jovem, a lei das associações de estudantes, a objeção de 

consciência, o estatuto do trabalhador-estudante, o fim do Serviço Militar 

Obrigatório, os Conselhos Municipais de Juventude, o Impulso Jovem, o Erasmus 

1º Emprego. Mais recentemente, a JSD conseguiu uma alteração muito importante 

ao regime de atribuição de Bolsas de Estudo: os filhos de pais devedores ao fisco 

deixam de estar inibidos de receber bolsas. Era a JSD que melhor conhecia a 

situação do abandono escolar em Portugal e fez ver isso ao atual Governo – o seu 

próprio Governo! Espaço democrático e motor de desenvolvimento da sociedade: 

as “jotas” são sobretudo isso! Isto é apenas a nível nacional, onde o grau de 
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dificuldade no combate político é elevado. Replique isto pelos vários municípios 

e veja a relevância que as “Jotas” conseguem atingir na política local. 

 E3: “É minha convicção que as juventudes partidárias desempenham um papel 

importante na vida política portuguesa. Há bons exemplos onde a Juventude 

Socialista fez/faz a diferença. No que diz respeito aos direitos, liberdades e 

garantias a JS sempre esteve à frente do seu tempo. Lembro-me da JS falar da 

interrupção voluntária da gravidez muito antes de o tema ser consensual no nosso 

país. Foi assim, também, com o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Assim 

como será (esperemos no curto prazo) com a adoção plena por parte de todas as 

famílias. A escolaridade mínima de 12 anos foi outra bandeira que a Juventude 

Socialista defendeu, e que hoje todos reconhecemos como uma medida 

fundamental para a qualificação dos nossos jovens. 

 

Mediante estas respostas é possível responder à pergunta de partida e à pergunta 

específica: “Qual o papel das juventudes partidárias na ligação dos jovens à política? a) 

Será que as juventudes partidárias são um fator de ligação entre os jovens e a política?” e 

confirmar também a hipótese geral e uma hipótese operativa: “As juventudes partidárias 

têm um papel importante na ligação dos jovens à política. a) Os jovens que pertencem a 

juventudes partidárias sentem-se mais ligados à vida política”. Tanto os inquéritos aos 

membros como as entrevistas aos presidentes das juventudes partidárias demonstram que 

as juventudes partidárias têm um papel fulcral pois são a voz dos jovens, são uma escola 

que lhes permite aprender a viver a vida política permitindo que aqueles que conhecem e 

que vivem a realidade do país tenham opinião dentro de um partido e que possam ajudar 

a alterar a esfera política. Como também têm um papel a nível do poder local e nacional, 

partindo deles várias ideias sobre leis ou alterações de leis que hoje estão em vigor, 

notamos ainda mais a importância destas juventudes partidárias na ligação/aproximação 

dos jovens à vida política.  

Quando se faz menção aos entrevistados sobre o possível desinteresse 

relativamente à política, todos são categóricos ao afirmar que o desinteresse, a existir, 

revela-se ao nível dos políticos e não da política. Os jovens estão presentes em 

associações académicas/estudantes, voluntariado, entre outros, no entanto, quando a 

política se eleva ao nível do combate partidário em vez de uma política que pensa no bem-

estar da sociedade, é visível o afastamento e desconforto dos jovens. 
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Uma das dúvidas iniciais para a realização da investigação prendia-se com o facto 

de os jovens poderem ser ou não beneficiados por pertencerem a uma juventude 

partidária. Grande parte dos membros responderam que não espera obter nenhum tipo de 

benefício no futuro (81,4% na JS do Porto e 94,4% na JSD de Vila Real) ou na sua vida 

profissional (88,4% para a JS do Porto e 94,4% para a JSD de Vila Real). Também na 

seguinte afirmação: “Quem pertence a uma juventude partidária é bem visto pela 

sociedade”, 81,4% dos membros da JS do Porto não concorda, assim como 83,3% dos 

membros da JSD de Vila Real.  

Os presidentes entrevistados também são perentórios nesta questão. Para eles os 

únicos benefícios são ao nível das competências pessoais, sociais e até profissionais, 

negando completamente possíveis favores.   

 E1: “Militando ativamente numa juventude partidária sou um jovem mais 

informado, mais consciente do mundo que me rodeia, dos problemas que afetam 

os jovens e das soluções que podem resolver parte desses problemas. Pelo fato de 

pertencer a uma juventude partidária, pessoalmente evolui bastante como cidadão! 

(…) Já no que diz respeito ao capítulo de interesses pessoais, nomeadamente os 

“tachos” que a maioria das pessoas refere quando se fala de política, não! Até à 

data nunca exerci nenhuma função em organismos públicos! As funções que 

desempenho foram o resultado do meu empenho! Aliás, pessoalmente eu sou um 

crítico dos “boys” carreiristas existentes! Só faz sentido fazer política se 

estivermos desinteressados em lucrar pessoalmente. A política tem que ser feita 

para o bem de todos e não apenas de alguns”. 

 E2: “O maior benefício é ter efetiva influência nos patamares de decisão. Eu, que 

estou na vida política por vocação, tenho como prioridade a melhoria das 

condições de vida dos jovens portugueses e não conseguiria atingir metade dos 

objetivos se não estivesse integrado nesta organização política de juventude tão 

relevante como a JSD. Quanto a benefícios pessoais, tenho inúmeros: a realização 

vocacional, a permanente aprendizagem, a possibilidade de fazer amigos e 

conhecer melhor o país. Mas são “bónus”, porque o mais importante é conseguir 

a aprovação das nossas ideias e verificar que elas melhoram de facto a vida das 

pessoas”. 

 E3: “Terei o benefício inerente às competências pessoais/profissionais/sociais que 

fui desenvolvendo ao logo do meu percurso de militância na Juventude Socialista. 

Características de liderança, organização e comunicação são amplamente 
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desenvolvidas neste contexto. Hoje estou mais preparado para liderar uma 

reunião, para resolver conflitos, para motivar e desenhar um projeto coletivo. 

Estas competências são hoje muito valorizadas no mercado de trabalho”.  

 

Assim sendo, é possível confirmar umas das hipóteses: “c) Os jovens que 

pertencem a juventudes partidárias sentem-se mais beneficiados em relação aos outros 

jovens que não pertencem”. Não sendo benefícios a nível económico por exemplo, ou de 

possíveis favores políticos, os jovens sentem-se beneficiados por ganharem competências 

sociais e profissionais que de outra forma talvez não fosse possível e porque podem 

aplicar estas mesmas competências no futuro, sentindo-se por isso mais preparados para 

o mundo do trabalho. O mesmo não acontece com uma outra hipótese sobre o mesmo 

tema: “b) O envolvimento em juventudes partidárias acarreta benefícios profissionais a 

médio-longo prazo”, já que no âmbito deste estudo não foi possível obter dados que a 

permitissem comprovar. 

Relativamente às estratégias de comunicação que são usadas pelas juventudes 

partidárias os membros da JS do Porto e da JSD de Vila Real consideram que são estas 

são eficazes na mobilização dos jovens, sendo que 44,2% dos jovens da JS do Porto 

consideram-nas muito importantes e 77,8% dos membros da JSD de Vila Real responde 

que são importantes.  

A mesma opinião é partilhada pelos entrevistados que explicam quais são 

possíveis estratégias adotadas por cada juventude. 

 E1: “A estratégia da JSD em mobilizar os jovens assenta basicamente em trabalho 

e empenho na defesa dos interesses da juventude portuguesa! Os jovens ingressam 

na JSD devido a esse fato e também por querem ser uma voz ativa na busca das 

soluções para os problemas que afeta a juventude!” 

 E2: “Em boa verdade não são diferentes de outras instituições: das associações de 

estudantes aos escuteiros, passando por clubes, grupos de jovens, etc. Pela nossa 

atividade, estamos em permanente contacto com os jovens, até porque as jotas são 

constituídas exclusivamente por jovens. Assim, estamos nas escolas, faculdades, 

no associativismo, nos locais de lazer, nas instituições de solidariedade. É nesses 

âmbitos que nos damos a conhecer, que falamos dos nossos objetivos, pedimos 

contributos, convidamos para reuniões ou debates, incentivamos à participação”. 

 E3: “As estratégias de mobilização (prefiro chamar estratégias de comunicação) 

dependem muito do tipo de iniciativa/ação a realizar. Fatores como a dimensão do 
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evento, o tipo de discussão que se pretende realizar, o aprofundamento que se 

pretende fazer de um determinado tema, influenciam a forma como comunicamos 

com a estrutura. No entanto, a comunicação realiza-se essencialmente por meios 

informáticos (e-mail, redes sociais) e por descentralização da mensagem, isto é, 

eu enquanto presidente de federação divulgo junto dos presidentes de concelhia, 

que por sua vez divulgam junto dos seus contactos privilegiados. Evidentemente 

que em períodos de campanha eleitoral, pela natureza específica que se revestem, 

são mais propícios a grandes mobilizações. No entanto, temas como a educação e 

emprego e os direitos liberdades e garantias, são normalmente temas de grande 

aceitação do público jovem”. 

 

Mediante esta análise podemos dar resposta à última pergunta específica: “b) Que 

meios e que estratégias de comunicação são usadas pelas juventudes partidárias para 

mobilizar os jovens?” São utilizados meios informáticos (e-mail, redes sociais, etc.), a 

presença nas escolas, associações académicas, grupos de jovens, clubes, entre outros, que 

permite a transmissão de ideias, de objetivos e conhecimentos e também a 

descentralização da mensagem permite que esta, ao ser transmitida do presidente da 

federação/distrital para o presidente de cada concelhia, possa ser divulgada a contactos 

privilegiados, notando que em época de eleições existe um maior número de 

mobilizações.  

Também é possível confirmar a última hipótese: “d) As juventudes partidárias 

fazem uso de todos os meios de comunicação disponíveis”. Uma vez que utilizam os 

meios ao seu dispor e aqueles que são mais apelativos a mobilizar jovens, muitos em 

idade escolar.  

Analisando as restantes respostas dos entrevistados sobre temas não menos 

importantes, estes consideram a função de presidente de extrema importância e que, 

apesar de existirem diferenças óbvias entre o norte/sul e interior/litoral (litoral mais 

cosmopolita e o interior mais rural), os problemas que subsistem são transversais a todos 

os jovens, o que lhes permite crescer politicamente, ganhando experiência (E1, E3). 

Como é um cargo de chefia, chegam até eles problemas de “posicionamento face à 

atualidade política, orientação face a diplomas em discussão no parlamento ou no 

governo, declarações públicas em cima do momento, estratégias eleitorais, ação 

legislativa, etc.” (E3).  
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De presidentes de juventudes partidárias a um possível lugar no Governo é um 

caminho possível para os entrevistados, no entanto não é algo imperativo, mas a 

acontecer, um processo natural. 

 E1: “Nunca se sabe o dia de amanhã. No entanto só irei fazer parte de um governo 

caso considere que possa dar algo de mim para melhorar a nação e desde que 

reconheçam a minha legitimidade para tal. Se acontecer, terá que ser um processo 

natural”. 

 E2: “Não luto por isso. Pode acontecer-me, mas é público que a minha ambição é 

local. Adoro a minha terra e quero ajudá-la a evoluir. Para dirigir o país somos 10 

milhões, para ajudar Lousada somos muito menos...”. 

 E3: “Tenho ambição evidentemente. Sempre achei que a forma mais rápida e 

efetiva de mudar o mundo, um país ou uma comunidade local é através da 

democracia representativa”.  

 

Por último foi-lhes pedido que dessem a sua opinião sobre o crescente aumento 

dos partidos políticos como o Podemos da Espanha ou o Syriza da Grécia e as respostas 

são semelhantes nos três casos.  

 E1: “Estes novos partidos na minha opinião, são partidos populistas que se 

aproveitam da insatisfação da população em geral, prometendo o impossível. 

Aliás no caso do Syriza podemos comprovar que recuaram na maioria das 

propostas que defenderam na campanha… Eu sou defensor da verdade e não da 

utopia! Um governo só pode governar em prol dos seus cidadãos se for verdadeiro 

com eles! Não podemos prometer mundos e fundos se de antemão sabemos que 

não podemos cumprir! Infelizmente o desespero faz com que o ser humano se 

agarre a qualquer réstia de oportunidade e o que esses partidos fazem não é mais 

que iludir os cidadãos… No entanto gostaria de realçar que nem todos os novos 

partidos que têm aparecidos são assim! Mas esta é a minha opinião, a opinião de 

um individuo que acredita que só se conseguem alcançar os objetivos se 

trabalharmos e nos empenharmos na busca do sucesso! Não acredito em 

atalhos…”. 

 E2: “São os riscos do desinteresse das pessoas pela democracia. Quando as 

pessoas se desinteressam e deixam de estar atentas começam a aparecer os 

oportunistas, pessoas falsamente independentes, populistas. Políticos que adoram 
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o discurso das facilidades. Políticos que prometem o que não podem dar e contam 

com a enorme vontade de mudança dos cidadãos. Essa avidez leva ao voto pouco 

informado e até inconsciente. Vejamos o Syriza: prometeu o que não podia 

cumprir e aquilo que está a cumprir poderá levar o país à ruína. Mas, em todo o 

caso, prefiro um país com mil partidos a um país com apenas um”. 

 E3: “O surgimento de novos partidos (…) é uma consequência da sociedade não 

sentir que os seus problemas estão a ser resolvidos. Todos os cidadãos 

ambicionam ter melhores condições de vida, que nos últimos anos face a um 

contexto de crise internacional profunda, não tem ocorrido. Acresce a este facto a 

forma como a crise atingiu os diferentes setores da sociedade, isto é, houve um 

agravar das assimetrias entre a população mais rica e a população mais pobre. Este 

aspeto é determinante na forma como as pessoas encaram os efeitos da crise, 

criando o sentimento que as dificuldades não são para todos. Não me irei 

pronunciar sobre as minhas proximidades/divergências ideológicas face aos dois 

partidos mas tenho algumas reservas/temor da radicalização do discurso.  

 

Não restam dúvidas que existe uma concordância total sobre tópico. O motivo de 

partidos como este estarem a crescer e ganhar mais apoiantes prende-se com o facto de 

estarmos a viver uma crise não só económica como social, que possibilita a crença em 

políticos cujas promessas não são fáceis de cumprir, mas que possibilitam a vitórias nas 

eleições.    
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Capítulo 6 – Conclusões 

 

 Depois de apresentados e analisados os resultados podemos concluir que as 

juventudes partidárias são muito importantes na aproximação dos jovens à política, tendo 

um papel fulcral, sendo que os jovens que a elas pertencem sentem-se mais próximos da 

vida política. 

 Percebemos que os membros sentem-se mais beneficiados em relação a outros 

jovens, notando que são benefícios a nível de competências sociais e profissionais e não 

económicas ou os chamados “favores”. 

 Ao nível das estratégias de comunicação estas desdobram-se em informáticas 

(redes sociais, e-mail, etc.), associações académicas, escolas, grupos de jovens, clubes, 

entre outros, para além da transmissão da mensagem entre presidente da 

distrital/federação e o presidente de cada concelhia.  

 Mediante os resultados, demos resposta à pergunta de partida e às perguntas 

específicas: “Qual o papel das juventudes partidárias na ligação dos jovens à política? a) 

Será que as juventudes partidárias são um fator de ligação entre os jovens e a política? 

b)Que meios e que estratégias de comunicação são usadas pelas juventudes partidárias 

para mobilizar os jovens?”. Também foi possível confirmar a hipótese geral e três 

hipóteses operativas: “As juventudes partidárias têm um papel importante na ligação dos 

jovens à política. a) Os jovens que pertencem a juventudes partidárias sentem-se mais 

ligados à vida política; c) Os jovens que pertencem a juventudes partidárias sentem-se 

mais beneficiados em relação aos outros jovens que não pertencem”; d) As juventudes 

partidárias fazem uso de todos os meios de comunicação disponíveis”, ficando por 

confirmar: b) O envolvimento em juventudes partidárias acarreta benefícios profissionais 

a médio-longo prazo;, pois não existiam dados suficientes para a comprovar. 

A crise nos partidos políticos não é algo recente, é uma realidade que afeta toda a 

sociedade já que a política feita para o povo passou para segundo plano e os partidos 

políticos são cada vez mais criticados por se dedicarem aos seus próprios interesses (Cf 

Mair 2003: 277), o que se traduz num possível afastamento dos jovens, como demonstram 

os dados recolhidos por esta investigação. Por isso não é de estranhar o aparecimento de 

novos partidos que não se identificam com nenhuma das ideologias políticas existentes. 

Podemos confirmar isso com o aumento do grupo político dos Não Inscritos (NI) que 

fazem parte do Parlamento Europeu, contando com 33 deputados em 2009 e 52 em 2014, 

perfazendo um aumento de 2,61%, isto é 19 deputados, em cinco anos. Também em 
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Portugal têm surgido novos partidos políticos que se distanciam das ideologias políticas 

comuns. Em cinco anos foram criados sete novos partidos políticos (ver Tabela 2), 

seguindo a tendência europeia, mas a sua expressão política só pode ser analisada após as 

próximas legislativas.  

Mantendo a mesma temática mas sobre o Podemos de Espanha e o Syriza da 

Grécia, os entrevistados afirmam que estes partidos são apoiados por indivíduos que 

possuem uma descrença na política e que por viverem situações de crise social e 

económica permitem que as promessas destes políticos os levem a ganhar eleições.  

Por fim, é também importante referir algumas limitações desta investigação. 

Começamos com os contactos efetuados no início deste trabalho. Foram realizados com 

antecedência para que as respostas chegassem a tempo de iniciar a investigação, no 

entanto tal não aconteceu pois a Juventude Popular não respondeu e a Juventude 

Comunista colocou entraves quando lhe foi solicitado o material necessário. Como as 

únicas respostas favoráveis foram as da Juventude Social Democrata e da Juventude 

Socialista, foram essas que fizeram parte do objeto de estudo.  

Inicialmente pretendia-se estudar a JSD e JS do Porto, Vila Real e Lisboa porém, 

mesmo depois de todas se mostrarem disponíveis, somente a JS do Porto e a JSD de Vila 

Real responderam aos inquéritos e os presidentes das mesmas e o da JSD Nacional 

responderam às entrevistas.  

Relativamente aos resultados, e como esta é uma dissertação de mestrado que está 

condicionada por um limite temporal curto, estes poderiam ser mais expressivos, caso a 

amostra inquirida fosse maior, o que requeria mais tempo. Seria interessante realizar este 

estudo a todas as juventudes partidárias portuguesas para que os resultados 

demonstrassem as respostas da maioria dos membros destas juventudes, notando que os 

estudos existentes já têm cerca de 10 anos ou mais.  

No entanto, esta dissertação mostra novos dados, pelo menos dados atualizados 

sobre a vida política dos jovens e sobre o falado afastamento da juventude que, no fundo, 

não é um afastamento da política mas sim dos políticos que atualmente estão no panorama 

nacional e que, segundo palavras dos entrevistados, fazem política para um (combate 

partidário) e não para todos (ajudar a melhor a vida da sociedade).  
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Apêndice 1 

 

Lista das distritais/federações e concelhias das Juventudes Partidárias ativas no 

país: 

 Juventude Social Democrata (JSD)

AÇORES 

Ponta Delgada  

Ribeira Grande  

Angra do Heroísmo  

Lajes do Pico  

Vila Franca do Campo  

Lagoa (S Miguel)  

Santa Cruz da Graciosa  

Horta  

Madalena do Pico  

Vila Praia da Vitória  

Calheta (Açores)  

Vila do Porto  

Povoação  

Nordeste  

Velas  

 

AVEIRO 

Santa Maria da Feira  

São João da Madeira  

Oliveira de Azeméis  

Aveiro  

Arouca  

Mealhada  

Anadia  

Vagos  

Oliveira do Bairro  

Espinho  

Albergaria-a-Velha  

Castelo de Paiva  

Estarreja  

Ovar  

Ílhavo  

Murtosa  

Águeda  

Vale de Cambra  

Sever do Vouga  

 

BEJA 

Beja  

Odemira  

Ourique  

 

BRAGA 

Barcelos  

Vila Nova de Famalicão  

Braga 

Vila Verde  

Póvoa de Lanhoso  

Guimarães  



104 
 

Celorico de Basto 

Esposende  

Fafe  

Cabeceiras de Basto  

Vizela  

Amares  

Terras de Bouro  

 

BRAGANÇA 

Bragança  

Mirandela  

Miranda do Douro  

Mogadouro  

Torre de Moncorvo  

Vimioso  

Vinhais  

CASTELO BRANCO 

Castelo Branco  

Covilhã  

Sertã  

Penamacor  

Fundão  

Oleiros  

Vila de Rei  

Idanha-a-Nova  

 

COIMBRA 

Coimbra  

Figueira da Foz  

Montemor-o-Velho  

Miranda do Corvo  

Arganil  

Penacova  

Mira  

Oliveira do Hospital  

Lousã  

Soure  

Pampilhosa da Serra  

Cantanhede  

Vila Nova de Poiares  

Condeixa-a-Nova  

 

ÉVORA 

Évora  

Vila Viçosa  

Estremoz  

Vendas Novas  

Montemor-o-Novo  

 

FARO 

Loulé  

Portimão  

Faro  

Olhão  

Lagos  

Tavira  

Vila Real Sto António  

Albufeira  

Silves  

 

GUARDA 

Pinhel  

Guarda  

Trancoso  

Fornos de Algodres  

Celorico da Beira  
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Figueira de Castelo Rodrigo  

Meda  

Aguiar da Beira  

Vila Nova de Foz Côa  

Manteigas  

Almeida  

Seia  

Gouveia  

 

LEIRIA 

Caldas da Rainha  

Pombal  

Leiria  

Alcobaça  

Ansião  

Alvaiázere  

Batalha  

Porto de Mós  

Pedrógão Grande  

Bombarral  

Peniche  

Óbidos  

Marinha Grande  

Figueiró dos Vinhos  

 

LISBOA ÁREA 

METROPOLITANA 

Lisboa  

Oeiras  

Cascais  

Sintra  

Loures  

Odivelas  

Mafra  

Amadora  

Vila Franca de Xira  

Azambuja  

 

LISBOA ÁREA OESTE 

Arruda dos Vinhos  

Lourinhã  

Torres Vedras  

Alenquer  

Cadaval  

 

MADEIRA 

Funchal  

Ribeira Brava  

Ponta do Sol  

Câmara de Lobos  

Santa Cruz  

Machico  

Santana  

São Vicente  

Calheta  

Porto Santo  

Porto Moniz  

 

PORTALEGRE 

Alter do Chão  

Sousel  

Portalegre 

Castelo de Vide  

Nisa  

 

PORTO 
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Penafiel  

Vila do Conde  

Lousada  

Porto  

Trofa  

Marco de Canaveses  

Vila Nova de Gaia  

Paredes  

Maia  

Matosinhos  

Felgueiras  

Gondomar  

Valongo  

Amarante  

Póvoa de Varzim  

Paços de Ferreira  

Santo Tirso  

Baião  

 

SANTARÉM 

Santarém  

Vila Nova de Ourém  

Rio Maior  

Benavente  

Tomar  

Almeirim  

Cartaxo  

Golegã  

Ferreira do Zêzere  

Abrantes  

Mação  

Torres Novas 

Coruche  

Entroncamento  

Alcanena  

 

SETÚBAL 

Seixal  

Almada  

Montijo  

Setúbal  

Barreiro  

Alcochete  

Moita  

Palmela  

Sesimbra  

Santiago do Cacém  

Grândola  

 

VIANA DO CASTELO 

Arcos de Valdevez  

Viana do Castelo  

Ponte de Lima  

Ponte da Barca  

Monção  

Caminha  

Valença  

 

VILA REAL 

Vila Real  

Peso da Régua  

Vila Pouca de Aguiar  

Boticas  

Chaves  

Alijó  

Valpaços  
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Santa Marta de Penaguião  

Murça  

Mondim de Basto  

Ribeira de Pena  

Mesão Frio  

Sabrosa  

 

VISEU 

Viseu  

Tondela  

Armamar 

Resende  

Carregal do Sal  

Tarouca  

São João da Pesqueira  

Oliveira de Frades  

Santa Comba Dão  

Mangualde  

Sernancelhe  

São Pedro do Sul  

Vouzela  

Mortágua 

Lamego  

Castro Daire  

Cinfães  

Tabela 7 – Lista das distritais e concelhias da 

Juventude Social Democrata ativas no país. 

Fonte: Juventude Social Democrata 
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Apêndice 2 

 

 Juventude Socialista  (JS)

 

 

AÇORES 

Ribeira Grande (Miguel) 

Heroismo (Terceira) 

Sta. Maria-Vila Porto 

Sta. Cruz da Graciosa (Graciosa) 

Corvo (Corvo) 

Lajes das Flores (Flores) 

Madalena (Pico) 

São Roque do Pico (Pico) 

Nordeste-Achada (S. Miguel) 

Povoação (S. Miguel) 

Vila Franca do Campo (S. Miguel) 

São Jorge (Açores) 

Vila da Praia da Vitoria (Terceira) 

Horta (Faial) 

Lajes do Pico (Pico) 

Sta. Cruz das Flores (Flores) 

Lagoa (S. Miguel) 

Ponta Delgada (S. Miguel) 

 

ALGARVE 

Olhão 

Tavira 

Monchique 

Loulé 

Silves 

 

AVEIRO 

Aveiro 

Espinho 

Santa Maria Da Feira 

Murtosa 

Ovar 

Sever Do Vouga 

Vale De Cambra 

Águeda 

Arouca 

Castelo De Paiva 

Ílhavo 

Oliveira De Azeméis 

São João Da Madeira 

Vagos 

Anadia 

 

BAIXO ALENTEJO 

Odemira 

Mértola 

Ourique 

Castro Verde 

 

BRAGA 

Barcelos 

Cabeceiras De Basto 

Guimarães 
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Famalicão 

Vila Verde 

Braga 

Fafe 

Póvoa Do Lanhoso 

Vieira Do Minho 

BRAGANÇA 

Miranda Douro 

Bragança 

Torre de Moncorvo 

Macedo de Cavaleiros 

Mogadouro 

Vinhais 

Alfândega da Fé 

Freixo De Espada À Cinta 

 

CASTELO BRANCO 

Belmonte 

Covilhã 

Oleiros 

Sertã 

Castelo Branco 

Fundão 

Proença-a Nova 

 

COIMBRA 

Mira 

Soure 

Coimbra 

Lousã 

Oliveira do Hospital 

Tábua 

Cantanhede 

Figueira da Foz 

 

ÉVORA 

Arraiolos 

Évora 

Borba 

Vendas Novas 

Estremoz 

Reguengos De Monsaraz 

 

FAUL – Federação Da Área 

Urbana De Lisboa 

Cascais 

Loures 

Odivelas 

Oeiras 

Mafra 

Vila Franca De Xira 

Arruda Dos Vinhos 

Lisboa 

Amadora 

Sintra 

 

FRO – Federação Regional Do 

Oeste 

Alenquer 

Sobral Monte Agraço 

Lourinhã 

Torres Vedras 

 

Guarda 

Fornos Algodres 

Guarda 
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Meda 

Trancoso 

Almeida 

Figueira de Castelo Rodrigo 

Gouveia 

Manteigas 

Pinhel 

Aguiar da Beira 

Celorico da Beira 

 

LEIRIA 

Ansião 

Leiria 

Pedrogão Grande 

Porto De Mós 

Alvaiázere 

Bombarral 

Marinha Grande 

Pombal 

 

PORTALEGRE 

Ponte de Sôr 

Elvas 

 

PORTO 

Maia 

Matosinhos 

Paredes 

Porto 

Santo Tirso 

Vila Do Conde 

Baião 

Lousada 

Marco Canaveses 

Paços Ferreira 

Trofa 

Penafiel 

Póvoa do Varzim 

Valongo 

Vila Nova Gaia 

Amarante 

Gondomar 

 

SANTARÉM 

Alpiarça 

Chamusca 

Entroncamento 

Rio Maior 

Tomar 

Ourém 

Abrantes 

Almeirim 

Cartaxo 

Coruche 

Ferreira do Zêzere 

Santarém 

Torres Novas 

Alcanena 

 

SETÚBAL 

Palmela 

Seixal 

Sesimbra 

Almada 

Grândola 

Montijo 
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Santiago do Cacém 

Setúbal 

Sines 

Barreiro 

Moita 

VIANA DO CASTELO 

Arcos de Valdevez 

Melgaço 

Ponte da Barca 

Viana Do Castelo 

Caminha 

Monção 

Valença 

Vila Nova da Cerveira 

 

VILA REAL 

Chaves 

Mondim De Basto 

Murça 

Ribeira De Pena 

Valpaços 

Vila Real 

Alijó 

Mesão Frio 

Montalegre 

Peso da Régua 

Sta. Marta de Penaguião 

Vila Pouca de Aguiar 

 

VISEU 

Viseu 

Moimenta da Beira 

Nelas 

Penalva do Castelo 

Resende 

S. João da Pesqueira 

Satão 

Carregal do Sal 

Tabuaço 

Cinfães 

Vila Nova de Paiva 

Mangualde 

Vouzela 

Mortágua 

Oliveira Frades 

Penedono 

Sta. Comba Dão 

S. Pedro Do Sul 

Armamar 

Sernancelhe 

Castro Daire 

Armamar 

Vila Nova de Paiva 

Tabela 8 – Lista das federações e concelhias da 

Juventude Socialista ativas no país. Fonte: 

Juventude Socialista
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Apêndice 3 

 

Inquérito por entrevista 

 

1. Para começar, podia fazer uma pequena biografia sobre si? (nome completo, 

idade, escolaridade, estado civil, situação profissional, localidade, etc.)  

 

2. Como começou a sua “vida política”? Sofreu algum tipo de influência?  

 

3. Julga que terá algum tipo de benefício por pertencer e ser presidente da juventude 

partidária? 

 

4. Qual é o papel das juventudes partidárias para aproximar os jovens à política? 

Poderão alterar mentalidades?  

 

5. Quais são as estratégias que a juventude partidária utiliza para mobilizar os 

jovens? 

 

6. Todos os indivíduos, dos 14 aos 30, podem pertencer à juventude? Existe alguma 

filtragem?  

 

7. Como é ser presidente de uma juventude? Existem diferenças a nível regional? 

Interior e Litoral? Norte e Sul? 

 

8. As juventudes partidárias fazem diferença a nível do poder local? E do poder 

nacional? 

 

9. Na sua opinião, qual a razão para o crescente desinteresse relativamente à política? 

 

10. O que, na sua opinião, esta geração pode fazer de diferente em relação à que agora 

está no poder? 

 

11. Tem ambição política? Ou seja, pretende fazer parte do Governo? 
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12. Gostaria de saber a sua opinião sobre o crescente aumento dos partidos políticos 

como o Podemos de Espanha ou o Syriza na Grécia.  

 

 

13. Como vê a política, desde a restauração da democracia em 25 de abril de 1974, 

até aos dias de hoje? 
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Apêndice 4  

 

Inquérito por questionário 

Idade: __________ 

Sexo: ___________ 

Estado civil: ________________ 

Localidade: _________________ 

 

1. Qual o seu grau de escolaridade? 

 Ensino básico  

 Ensino secundário 

 Licenciatura 

 Mestrado 

 Doutoramento 

 Outro:___________________________________________________ 

 

2. Qual a sua situação profissional? 

 Estudante 

 Trabalhador por conta de outrem 

 Trabalhador por conta própria 

 Desempregado 

 Outra: __________________________________________________ 

 

3. Está inscrito em algum sindicato? 

 Sim 

 Não 

 

4. Dedicou parte do seu tempo a apoiar um partido ou um candidato? 

 Muito frequente 

 Frequentemente 

 Pouco frequente 

 Nunca  

 

5. Assistiu a comícios políticos? 

 Muito frequente 
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 Frequentemente 

 Pouco frequente 

 Nunca 

 

6. Procurou convencer alguém a votar no seu partido ou candidato? 

 Muito frequente 

 Frequentemente 

 Pouco frequente 

 Nunca  

 

7. Seguiu programas televisivos ou radiofónicos sobre temas políticos? 

 Muito frequente 

 Frequentemente 

 Pouco frequente 

 Nunca  

 

8. Participou em alguma greve? 

 Muito frequente 

 Frequentemente 

 Pouco frequente 

 Nunca  

 

9. Participou em alguma manifestação? 

 Muito frequente  

 Frequentemente 

 Pouco frequente? 

 Nunca 

 

10. Votou nas últimas eleições? 

 Sim 

 Não  

 

11. Já alguma vez votou em branco ou nulo? 

 Sim 

 Não  

12. Qual a motivação que o levou a fazer parte da juventude partidária? 
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 Amigos 

 Família 

 Gosto pela política 

 Escola 

 Sindicatos 

 Outra: ____________________________________________________ 

 

13. Espera obter algum tipo de benefício no futuro por pertencer a esta juventude partidária? 

 Sim  

 Não  

 

14. Pensa que no futuro será beneficiado no seu emprego por ter pertencido a uma juventude 

partidária? 

 Sim 

 Não  

 

15. “Quem pertence a uma juventude partidária é bem visto pela sociedade”. Concorda com 

a afirmação? 

 Sim 

 Não  

 Se sim, porquê? _____________________________________________ 

 

16. Qual o papel das juventudes partidárias na aproximação dos jovens à política? 

 Muito importante 

 Importante 

 Pouco importante 

 Nada importante 

 

17. Na sua opinião, as estratégias de comunicação das juventudes partidárias são eficazes 

para mobilizar os jovens?  

 Muito eficazes 

 Eficazes 

 Pouco eficazes 

 Nada eficazes  

 


