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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO ELEITORAL PORTUGUÊS 2019 

Este estudo baseia-se num inquérito que decorreu entre 12 de Outubro e 19 de Dezembro 

de 2019. Foi coordenado por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa (ICS-ULisboa) liderada por Marina Costa Lobo, sendo o trabalho de campo realizado pela 

GfK Metris. O universo do estudo é composto por todos os indivíduos com cidadania portuguesa, 

de ambos os sexos, com idade igual ou superior a 18 anos, com capacidade eleitoral ativa e 

residentes em Portugal Continental. Os inquiridos foram selecionados com base na sua morada de 

residência através de uma amostragem estratificada com base em regiões (NUTs II) e Habitat 

procedendo-se, posteriormente, a uma seleção aleatória de pontos de amostragem. A seleção de 

lares foi feita por Random Route, sendo um indivíduo selecionado através do método da próxima 

pessoa a fazer anos. 

 A informação foi recolhida através de entrevista direta e pessoal na residência dos 

inquiridos em sistema CAPI. Foram selecionados 105 pontos de amostragem, contactados 4110 

lares elegíveis (que tivessem pelo menos um dos membros do lar pertencente ao universo) e obtidas 

1500 entrevistas (taxa de resposta de 36%). O trabalho de campo foi realizado por 53 

entrevistadores que receberam formação adequada às especificidades do estudo. Todos os 

resultados foram sujeitos a ponderação por pós-estratificação de acordo com região, recordação de 

voto, sexo, grau de escolaridade e idade com base nas estimativas INE 2017 e, para a escolaridade, 

nos dados Eurostat 2017.  

 O estudo encontra-se depositado no APIS, e é de livre acesso. O questionário tem 

continuidades com os estudos eleitorais que foram implementados anteriormente. Além disso, 

também implementa o Módulo 5 do Projecto CSES (Comparative Study of Election Systems 

www.cses.org). O questionário aborda questões sobre atitudes políticas, populismo, identificação 

partidária, percepções sobre o contexto económico e político, a Europa, além de questões socio-

demográficas que permitem traçar o retrato do eleitor português nas eleições de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cses.org/
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TEMA 1 -A Campanha Eleitoral em 2019: Padrões de Exposição à informação política nos 

media e na internet 

Sofia Serra da Silva, ICS-UL 

Esta apresentação foca-se nos padrões de exposição à informação política nos media e na Internet. 

Procura analisar se há diferenças entre meios de comunicação (Internet, Televisão, rádio e Jornais), 

se há diferenças ao longo do tempo e em que medida os indivíduos estão expostos, na globalidade, 

a conteúdos políticos.  

• A televisão é o meio de comunicação mais utilizado: 28.6% dos indivíduos admitem 

assistir diariamente ou quase todos os dias conteúdos políticos na Televisão. 

• 14.5% dos indivíduos admitem assistir diariamente ou quase todos os dias conteúdos 

políticos nos Jornais (incluindo edições online) 

• Apenas 5.6% dos indivíduos admitem assistir diariamente ou quase todos os dias conteúdos 

políticos no rádio. 

• Surpreendentemente, apenas 4.6% dos indivíduos admitem assistir diariamente ou quase 

todos os dias conteúdos políticos na Internet. 

o Sobretudo em páginas da Internet de Jornais, Tv ou rádio (67,1%) ou no Facebook 

(28%) 

• Na globalidade o nível de exposição a noticias sobre política durante a campanha eleitoral 

de 2019 foi média baixa (47,1%) 

• Numa perspectiva longitudinal (2002-2019) não há grandes diferenças: a Televisão 

continua a ser o meio de comunicação por excelência usado para os indivíduos se 

informarem durante a campanha 

 

A apresentação procura também compreender em mais detalhe o papel (ou a sua ausência) da 

Internet e das redes sociais durante a campanha e a predisposição dos indivíduos para através 

das TIC e da Internet poderem participar mais no processo de tomada de decisão política no 

parlamento.  

• Embora os partidos estejam cada vez mais a apostar no online, apenas uma parte muito 

residual dos indivíduos reporta ter visitado as páginas dos partidos (menos de 5%).  

• Finalmente, quando questionados sobre possíveis medidas que dariam mais poder na 

tomada de decisão política aos cidadãos, facilitadas através das tecnologias de 

informação, quase metade admite que “é indiferente”. 

• Embora 1/3 dos indivíduos considere que medidas como “consultas públicas online”, 

ou a “possibilidade de comentar os projectos e propostas apresentados no parlamento” 

ou a “possibilidade de votar nesses mesmos projectos” é positiva, mas não prioritária. 
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TEMA 2 – OS TEMAS QUE MAIS MARCARAM AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 

2019 

ANA ESPIRITO SANTO – ISCTE-IUL 

 

Comparativamente com as eleições de 2011 e de 2015, as de 2019 foram marcadas por um 

maior leque de temas salientes, quer por parte dos eleitores quer por parte dos partidos 

(Fernandes e Magalhães, 2020). Enquanto nas eleições anteriores, a maioria dos cidadãos estava 

sobretudo preocupada com o desemprego e a situação económica, nos meses que antecederam 

as eleições de 2019, verificou-se uma maior dispersão por vários temas, embora a saúde e a 

segurança social tenham tido algum destaque. Do lado dos partidos, foi igualmente dado algum 

realce a temas variados, desde a corrupção, ambiente e imigração, entre outros.  

 

Esta apresentação procura expor a posição dos cidadãos portugueses face a estes temas, logo 

após as eleições legislativas. O reduzido número de respondentes que dizem ter votado em 

determinados partidos, dificulta ilações relativas à relação entre esse posicionamento e o 

comportamento eleitoral. 

 

Relativamente ao ambiente, cerca de metade dos cidadãos mostra-se disposto a protege-lo, 

mesmo que isso prejudique o crescimento económico ou acarrete um aumento de impostos, 

revelando a saliência crescente do tema em Portugal. Apesar de a preocupação com os serviços 

públicos ter marcado a fase pré-eleições e a campanha, não há consenso entre os portugueses 

para a solução do problema. Enquanto quase 40% está disponível para que os seus impostos 

sejam aumentados e assim permitir melhorar os serviços públicos e de proteção social, os 

restantes 60% são contra esse aumento ou não têm opinião definida. 

 

Há uma sensação generalizada entre os portugueses de que a corrupção está muito (40%) ou 

razoavelmente (33%) difundida entre os políticos portugueses. Entre os que partilham esta 

opinião, os eleitores do PSD estão sobre-representados face aos do PS.  

 

Os resultados sobre os imigrantes são mistos. Embora uma maioria (56%) considere que os 

imigrantes são bons para a economia portuguesa, uma percentagem idêntica concorda ou não 

tem opinião definida relativamente à frase “Os imigrantes aumentam a taxa de criminalidade 

em Portugal”. As opiniões em relação às minorias são ainda menos benevolentes, com 67% dos 

respondentes a considerar que estas se devem adaptar aos costumes e tradições portuguesas e 

perto de metade a considerar que a vontade da maioria deve sempre prevalecer. 
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Finalmente, quanto à eutanásia, a percentagem dos que concorda (43%) é superior à dos que discorda 

(28%), mas há uma parcela não desprezável da população (22%) que tem uma opinião intermédia entre 

a concordância e a discordância.  

  

TEMA 3- AS BASES SOCIAIS DOS PORTUGUESES,  

João Cancela (FCSH-UNova) e Pedro Magalhães (ICS-ULisboa) 

 

Este estudo analisa os inquéritos pós-eleitorais de 2002 a 2019 para determinar as características 

sociais dos eleitorados dos principais partidos portugueses e analisar em que medida ocorreram 

transformações relevantes do longo deste período.  

 

Por um lado, há traços de continuidade fundamentais desde 2002 até hoje: 

 

• A ausência de uma relação entre o sexo dos inquiridos e as suas opções de voto. Por outras 

palavras, mulheres e homens não se repartem de forma significativamente diferente nas suas 

opções de voto. 

• Uma relação forte entre a religiosidade e a prática religiosa e as opções de voto: CDU e BE 

mais fortes entre a população sem religião ou não praticante, PSD/CDS mais fortes entre os 

praticantes. E o PS, tal como sucede — que se saiba — deste o início da nossa democracia, 

permanece um partido heterogéneo deste ponto de vista. 

• Do ponto de vista da instrução, não há uma clivagem esquerda-direita: PSD + CDS e BE 

atraem um eleitorado mais instruído, PS e (de forma mais instável) a CDU atraem um eleitorado 

com mais baixas qualificações. 

 

 

Mas há também sinais de mudança: 

 

• Uma relação cada vez mais forte entre quer o sexo dos inquiridos quer o seu rendimento e 

a participação eleitoral. Em particular, a propensão para uma maior abstenção das mulheres 

aumentou a partir de 2011, e abstenção dos mais pobres, que sempre foi comparativamente mais 

alta, acentuou-se ainda mais nas eleições mais recentes. 

• No que toca à idade, há um traço de continuidade: o BE tem captado sempre um eleitorado 

mais jovem que o dos restantes partidos tradicionais. Mas também de mudança: a partir de 2015, 
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inclusive, o centro-direita (PSD+CDS) começa a mostrar dificuldades em atrair o voto dos mais 

velhos. 

• Até 2009, ao contrário do que se poderia pensar, ter rendimentos mais elevados não 

aumentava significativamente a propensão para votar nos partidos de centro-direita. Contudo, 

a partir das eleições de 2011, essa relação intensifica-se: as bases sociais dos partidos de centro-

direita tornam-se mais socialmente homogéneas do ponto de vista do rendimento dos agregados 

familiares, o que por sua vez sugere uma maior dificuldade do centro-direita em atrair o voto 

dos mais pobres. 

 

 

TEMA 4- A EUROPA CONTA? AS ATITUDES FACE Á UE NAS LEGISLATIVAS DE 

2019 

Carlos Jalali, U Aveiro, Patrício Costa, ICVS/3B’s, Universidade do Minho 

Michelle Macêdo, GOVCOPP, Universidade de Aveiro 

A análise exploratória dos dados sugere um papel paradoxal da União Europeia nas legislativas 

de 2019.  

Por um lado, a UE é vista como sendo politicamente importante. Questionados sobre a 

responsabilidade de diferentes instâncias na situação económica de Portugal, a UE é 

globalmente considerada a segunda mais importante (acima da situação económica 

internacional e apenas menos influente que o governo nacional). 

No total, 49% consideram a União Europeia como sendo extremamente responsável ou muito 

responsável pela situação económica do nosso país, em comparação com 70% para o governo 

português e 47% para a situação económica internacional. 

Contudo, esta importância da UE tem uma tradução relativamente mitigada no comportamento 

eleitoral. Neste inquérito podemos ver isso a dois níveis: de forma mais directa no caso das 

legislativas; mas também, ainda que de forma indirecta, no caso das Europeias. 

As eleições para o Parlamento Europeu de Maio de 2019 em Portugal foram marcadas por 

(mais) um decréscimo na proporção de votantes. A abstenção no nosso país aumentou de 66,2% 

em 2014 para 69,3% em 20191, em considerável contra-ciclo com a média europeia, onde a 

abstenção diminuiu, de 57,4% para 49,3%.  

A elevada abstenção nas Europeias é tipicamente atribuída ao facto de estas serem 

percepcionadas com eleições nacionais de segunda ordem. Na base do conceito de eleições de 

segunda ordem está a ideia de que nas eleições para o Parlamento Europeu (PE) há menos em 

 
1 Aliás, mantendo uma tendência de crescimento da abstenção em termos de percentagem que se verifica desde 
as primeiras Europeias em Portugal e que apenas foi interrompida com a limpeza dos cadernos eleitorais de 1998. 
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jogo e que estas não decidem as “questões consideradas realmente importantes” (Reif & 

Schmitt, 1980: 3). A nível europeu, alguns estudos têm sugerido o declínio desta lógica de 

segunda ordem das eleições europeias (ver por exemplo Adam & Maier, 2016; Beach, Hansen, 

& Larsen, 2018; De Sio, Luana & Franklin, 2019). Contudo, os dados deste inquérito sugerem 

que, para os eleitores portugueses, as Europeias são claramente eleições de segunda ordem, 

sendo consideradas não só muito menos importantes que as legislativas, mas também que as 

presidenciais e as autárquicas. A União Europeia é vista como sendo politicamente importante, 

mas as únicas eleições em que os cidadãos podem directamente escolher os seus representantes 

na UE não. Este padrão ajuda a compreender a elevada abstenção nas eleições para o 

Parlamento Europeu. 

Olhando para o comportamento eleitoral nas legislativas de 2019, uma primeira leitura indique 

as questões europeias tiveram impacto no comportamento eleitoral, embora este seja algo 

mitigado. Globalmente, os eleitores fazem uma avaliação muito positiva da UE e do processo 

de integração europeia. Questionados sobre a pertença de Portugal à União Europeia numa 

escala de 0 a 10, onde 0 significa ser completamente contra e 10 completamente a favor da 

pertença de Portugal à UE, 78% dos inquiridos posicionou-se favoravelmente (respostas entre 

6 e 10); e apenas 7% contra (respostas 0 a 4). De igual modo, a resposta mais comum foi de 10 

(31%); as três mais positivas (8-10) reúnem 60% dos inquiridos; e a posição média nesta escala 

é 7.7.  

Esta avaliação positiva é transversal ao território português e à população portuguesa, com os 

mais jovens (18-24, geração Z) a distinguirem-se entre os que mais positivamente avaliam a 

UE (96% de avaliações positivas), seguidos das coortes entre 35-44 e 45-54. Os que avaliam 

mais negativamente são as faixas etárias entre 25-34 (divergindo da expetativa de uma 

correlação entre idade e atitudes negativas face à EU) e entre 55-64 anos. Contudo, é importante 

frisar que as diferenças não são grandes entre os vários grupos etários. 

Em termos de comportamento eleitoral, e numa análise exploratória, as atitudes face à UE 

surgem como sendo potencialmente um preditor relevante do voto em partidos mais 

eurocépticos vs. partidos mais pró-Europa. Contudo, as questões europeias não parecem 

constituir uma dimensão central dos alinhamentos eleitorais em 2019. De igual modo, o que os 

dados revelam é um elevado grau desconhecimento dos eleitores sobre as posições dos partidos 

face à UE. Em média, 4 em cada 10 dos inquiridos desconhecia o posicionamento face à UE 

das listas com representação parlamentar entre 2015-2019, com este valor a oscilar entre um 

mínimo de 33% (PS) e um máximo de 52% (PAN). Estes dados parecem refletir a fraca 

saliência e politização das questões europeias nas legislativas de 2019.  

Globalmente, esta análise exploratória sugere que a Europa conta: as atitudes face à UE parecem 

ter alguma influência no comportamento dos eleitores. Contudo, o seu efeito (ainda) é mitigado, 

sobretudo em comparação com outros Estados-Membros onde a UE tem ganho preponderância 

no debate político.  
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TEMA 5- A ECONOMIA E OS LÍDERES NAS LEGISLATIVAS DE 2019 

Marina Costa Lobo, ICS-UL 

Nesta apresentação, abordamos a forma como os factores de curto prazo têm influenciado o 

voto. A identificação partidária é a principal âncora de estabilização do voto. Ela condiciona 

fortemente as percepções sobre economia e popularidade dos lideres. No entanto, existem 

contextos económicos e de popularidade dos lideres dos principais partidos que podem alterar 

a participação eleitoral, a própria identificação partidária, e o sentido de voto. É sobre estes 

factores de curto prazo que nos debruçamos nesta breve apresentação.  

Sabe-se de estudos anteriores que tanto o impacto das percepções sobre a economia como dos 

líderes políticos são importantes factores em Portugal que explicam o comportamento eleitoral 

dos portugueses em cada eleição. Partindo da generalidade para os efeitos específicos, também 

sabemos que: 1) a performance económica é importante para determinar o voto. 2) em tempos 

normais, essas percepções estão muito dependentes da identificação partidária. 1) os líderes são 

mais importantes nas decisões de voto dos eleitores de direita do que de esquerda. 2) que para 

aqueles que não se identificam com qualquer partido os lideres são ainda mais importantes para 

explicar o voto. Sendo factores de curto prazo que tendem a ser importantes, tanto a economia 

como os lideres não são fixos de eleição para eleição. Ambos os factores têm as suas 

especificidades.  

Em 2019, estas são algumas das especificidades do contexto político-económico em que se 

realizou a eleição:   

• A percentagem de portugueses que se identificam com um partido está em forte quebra em 

Portugal. Enquanto que na primeira década dos anos 2000,  63% afirmavam ter uma simpatia 

partidária, este valor baixa para 43% nos anos 20. Em 2019, 50% do eleitorado afirma ter uma 

simpatia partidária. 

• Do ponto de vista das percepções económicas, as eleições legislativas de 2019 foram disputadas 

num ambiente relativamente optimista: Pela primeira vez desde 2002, os eleitores em média 

têm uma percepção positiva da situação económica (3,1 numa escala de 1 a 5, em que 1 significa 

que a economia piorou muito e 5 que melhorou muito no último ano).  

• Do ponto de vista dos votantes, em 2015, toda a esquerda considerava que a situação económica 

era negativa. 

• Em 2019, a situação inverte-se – toda a esquerda considera que a situação económica é, em 

média positiva. Mesmo entre os votantes do PSD, a situação económica, em média é 

considerada positiva. 

• Do ponto de vista da popularidade dos líderes, António Costa (5,8) é bastante mais popular do 

que Rui Rio (3,8) na média da população portuguesa (numa escala de 0 a 10 em que 0 significa 

tem muita antipatia pelo líder e 10 significa que tem muita simpatia pelo líder). 
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• Costa em 2019 (5,8) é mais popular que Costa (4,5) em 2015; Mas curiosamente, Costa é menos 

popular entre votantes do PS em 2019 do que em 2015. Ao contrário, tornou-se mais popular 

entre votantes do BE e do PCP de 2015 para 2019. E também entre eleitores de direita. 

• Rio (3,8) em 2019 é menos popular que Passos em 2015 (4,8). Rio é bastante menos popular 

do que era Passos entre votantes do PSD/PAF em 2015. Rio é mais popular à esquerda em 2019 

do que era Passos em 2015. 

 

Depois desta análise descritiva, criámos dois modelos de regressão logística, para explicar o 

voto no PS e no PSD. Verificamos que, tanto para o PS como para o PSD, os líderes foram 

nesta eleição de 2019, mais importantes do que a economia para explicar o voto. Além disso, 

tanto no PS como no PSD, os líderes são fundamentais para mobilizar o voto, em especial o 

voto daqueles que não têm identificação partidária. Tendo em conta a evolução (negativa) da 

identificação partidária em Portugal, supõe-se um crescente papel dos lideres nas eleições 

legislativas. E 2019 não foram excepção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


