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Introdução*

As sociedades contemporâneas experimentaram um declínio das formas
coletivas de ação política e uma crescente individualização da esfera pública.
A crise das ideologias, as transformações dos meios de comunicação, o cres-
cente papel do Estado na regulação da vida pública, e a emergência de novas
formas e atores de participação política são fatores que contribuíram para
o declínio da militância e para uma maior dificuldade dos partidos em mo-
bilizar os eleitores. Porém, o estudo da militância partidária é fundamental
para examinar vários aspetos do funcionamento dos regimes representativos
e a qualidade das democracias contemporâneas. Em primeiro lugar, a análise
dos processos de adesão e recrutamento contribui para elucidar acerca do
funcionamento interno dos partidos, sobretudo no que diz respeito a uma
tarefa essencial destas organizações, que consiste na seleção dos candidatos.
Deste ponto de vista, a análise da filiação partidária constitui uma impor-
tante dimensão para examinar as características da representação política
em Portugal, complementando os estudos existentes nesta área (Martins
2004; Teixeira 2009; Belchior 2010; Costa Pinto, Sousa e Magalhães 2013;
Freire e Viegas 2009; Freire, Lisi e Viegas 2015 e 2016; Freire 2015). Em ter-
ceiro lugar, a filiação partidária é uma importante forma de participação po-
lítica, e permite esclarecer os aspetos que influenciam a mobilização e o ati-
vismo na esfera pública. Do ponto de vista dos partidos, a filiação pode
constituir um indicador essencial da própria legitimidade dos partidos junto
da sociedade civil, da capacidade de representar de forma extensiva os di-
versos grupos sociais, e de dar voz à heterogeneidade dos interesses dos ci-
dadãos. Do ponto de vista dos cidadãos, a participação nos partidos poderá
representar uma forma de aprendizagem, de socialização na vida política
que é suposta reforçar as virtudes cívicas e as qualidades democráticas dos
indivíduos. Em última instância, o estudo da filiação partidária é uma di-
mensão crucial para analisar até que ponto as organizações partidárias re-

* Por razões de uniformização dos textos incluídos nesta colectânea, na grafia utilizada
foi seguido o Acordo Ortográfico de 1990, independentemente da vontade dos autores
dos textos. 

00 Militantes Intro.qxp_Layout 1  23/05/17  18:00  Page 17



presentam ainda estruturas relevantes para assegurar a função de interme-
diação entre decisores políticos e instituições, por um lado, e sociedade civil,
por outro (Dalton e Wattenberg 2000; Dalton, Farrell e McAllister 2011). 

O debate epistemológico acerca do papel dos filiados está associado à
própria essência da democracia, evidenciando duas visões completa-
mente divergentes (Kölln 2015a). De acordo com a visão «shumpete-
riana» da democracia, os partidos são importantes na medida em que as-
seguram uma efetiva competição e um pluralismo partidário. Neste
sentido, a democracia intrapartidária e, mais em geral, os filiados, desem-
penham um papel marginal para o funcionamento das democracias (Sar-
tori 1976). Por outro, a visão participativa da democracia enfatiza a im-
portância da mobilização e da integração política dos cidadãos, assim
como das diferentes formas – diretas e indiretas – de intervenção dos
eleitores na esfera política (Barber 1984; Teorell 1999).

Uma visão intermédia é constituída pelas conceções da democracia
representativa, segundo a qual os partidos desempenham um papel es-
sencial para o funcionamento dos circuitos representativos (Schattschnei-
der 1942; Lawson 1980). Com a expansão dos estudos empíricos sobre
filiação partidária, realizados a partir dos anos 80, o debate centrou-se,
principalmente, na questão da «crise» das organizações partidárias (Ignazi
2014; Faucher 2015). O declínio da militância partidária, a crescente im-
portância assumida pelas novas formas de participação, assim como a
necessidade de recorrer ao financiamento público constituem os princi-
pais indicadores da dificuldade de manter um papel central por parte dos
partidos, no que diz respeito ao funcionamento destas organizações en-
quanto associações de filiados. Deste ponto de vista, vários autores co-
meçaram a enfatizar a capacidade de adaptação dos partidos e a trans-
formação das estruturas de base e do papel dos filiados (Mair 1997; Seiler
2000; Faucher 2015; Kölln 2015b), agora mais direcionados para funções
externas – nomeadamente, na arena eleitoral – do que a nível interno.

Os estudos existentes sobre filiação têm evidenciado não apenas a di-
versidade das formas de organização partidária, mas também as diferentes
modalidades de enquadramento e de participação dos filiados na vida
política (Heidar 1994 e 2006; Gauja 2015; Scarrow 2015). Por outras pa-
lavras, os partidos variam no que diz respeito aos poderes que atribuem
aos militantes, no grau de participação e nas tarefas desempenhadas. Os
estudos empíricos sobre o tema também demonstram a heterogeneidade
do perfil dos filiados, das razões para a adesão, das suas opiniões e dos
efeitos sobre o funcionamento dos partidos (Seyd e Whiteley 1992 e
2004; Gallagher e Marsh 2004; Saglie e Heidar 2004; Bille 2001; Pedersen
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e Saglie 2005; Weldon 2006; Van Haute e Gauja 2015). Neste sentido, é
importante a recolha empírica de dados para podermos comparar as di-
ferenças entre os que pertencem ou não aos partidos, assim como entre
filiados de diferentes famílias partidárias e entre partidos de países dife-
rentes. Apenas uma recolha de dados mais abrangente, em termos de nú-
mero e variedade de partidos, e comparada poderá esclarecer melhor os
efeitos da filiação não apenas a nível individual, mas sobretudo em ter-
mos do funcionamento dos sistemas políticos.

Em geral, é possível destacar três áreas principais de estudo relaciona-
das com a filiação partidária (Van Haute 2011). A primeira baseia-se na
análise quantitativa da militância partidária. De modo cada vez mais sis-
temático, sobretudo a partir dos anos 90 (Katz e Mair 1992; Dalton e
Wattenberg 2000; Mair e Van Biezen 2001), vários estudos procuraram
medir a consistência e a volatilidade das adesões aos partidos através de
indicadores objetivos (dados oficiais fornecidos pelos partidos) ou sub-
jetivos (inquéritos).1 Em geral, os resultados indiciam um declínio gene-
ralizado da filiação partidária no contexto europeu (Van Biezen, Mair e
Poguntke 2012; Poguntke, Scarrow e Webb 2016). A segunda área de pes-
quisa tem a ver com a procura, ou seja, com as motivações para a entrada
nos partidos, o perfil dos ativistas, assim como as atividades desempe-
nhadas internamente (Norris 2002; Bruter e Harrison 2009; Van Haute
2009). A terceira dimensão de análise consiste nas organizações partidá-
rias, mais especificadamente, nas suas estruturas de base e no tipo de en-
quadramento dos filiados (Scarrow 2015; Poguntke, Scarrow e Webb
2016). Alguns aspetos de análise considerados no âmbito desta perspetiva
relacionam-se com a ligação com organizações colaterais, a transforma-
ção organizativa dos partidos, e o papel desempenhado pelos filiados
(Allern e Bale 2012; Van Biezen e Poguntke 2014).

Os estudos incluídos na presente obra foram apresentados pela pri-
meira vez na conferência «Filiados e Ativismo Partidário: Portugal em
Perspetiva Comparada» organizada no ISCSP/Universidade de Lisboa,
a 23 de Janeiro de 2015,2 e têm como base empírica inquéritos conduzi-
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Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto «Da Representação à Legitimação: Partidos e
Grupos de Interesses na Europa do Sul (PTDC/IVC-CPO/ 1864/2014)».
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dos juntos dos principais partidos portugueses – com exclusão do Partido
Comunista Português3 – a nível dos filiados ou dos delegados aos con-
gressos partidários. Os contributos apresentados foram, sucessivamente,
reformulados e harmonizados para cobrir melhor a diversidade dos temas
e das dimensões analisadas.

Este contributo propõe-se sistematizar um conjunto de linhas de orien-
tação e investigação, assentes numa longa tradição de investigação inter-
nacional sobre a filiação partidária, a qual, em Portugal, tem sido, escas-
samente, desenvolvida (Stock 1986; Martins 2004; Espírito Santo 2006;
Lisi 2011 e 2015). Concretamente, este estudo assenta nas linhas gerais
do projeto internacional designado MAPP (Members and Actvivists of
Political Parties), do qual resultou a construção do questionário e requi-
sitos metodológicos que estiveram na base desta contribuição. Os obje-
tivos específicos deste estudo centram-se num conjunto de eixos, aliados
a conceitos-chave essenciais no plano da sociologia política, e que são
concretamente os seguintes: identificação do perfil dos filiados dos vários
partidos políticos em análise; motivações políticas dos filiados; posicio-
namentos políticos e ideológicos; modus operandi e estratégias de captação
de novos membros assim como de mobilização dos filiados; satisfação
e integração na estrutura partidária. Ou seja, esta contribuição propõe
sistematizar um espaço de pesquisa com bases empíricas para futuros de-
senvolvimentos, também em Portugal, numa perspetiva comparada. 

A questão da filiação partidária é abordada neste livro, principalmente,
através de três perspetivas. Nos primeiros dois capítulos analisa-se a evo-
lução da filiação partidária e as respostas dos partidos ao declínio da mi-
litância. Sucessivamente, o livro oferece uma análise sistemática do papel
dos aderentes através dos inquéritos administrados aos principais partidos
portugueses. Mais em pormenor, os capítulos centrais do livro examinam
a participação dos filiados, as posições sobre temas políticos, os padrões
de comunicação e a avaliação do funcionamento interno dos partidos.
Finalmente, a terceira parte do livro é dedicada a uma análise comparada
da filiação partidária.

Antes de passar à descrição dos contributos incluídos neste livro,
ocorre definir melhor o conceito de filiação partidária. Como vários au-
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3 A nossa intenção, neste projeto, seria incluir, pelo menos, todos os partidos com as-
sento parlamentar. Contudo, apesar da nossa insistência, o PCP assim como o partido
Os Verdes, não chegaram a anuir integrar este estudo. Por outro lado, tendo em conside-
ração as perspetivas eleitorais do LIVRE depois das eleições europeias de 2014, decidiu-
-se incluir também este partido no presente estudo.
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tores evidenciaram (Duverger 1951 [1981]; Ware 1996; Heidar 2006; Van
Haute 2011; Gauja 2015; Scarrow 2015), o termo «filiado» pode ter di-
versos referentes empíricos e significados, conforme o período histórico
considerado, a legislação e a cultura de cada país, e as características or-
ganizativas dos partidos. No caso dos países europeus, a filiação partidária
é definida, principalmente, pelos próprios partidos e pode basear-se na
adesão individual ou coletiva. A primeira modalidade é de longe a mais
comum no continente europeu. Em geral, os partidos definem os seus
filiados através de uma adesão formal, sendo este procedimento o que
distingue um membro partidário dos outros cidadãos. Esta também é a
conceptualização usada neste livro. Embora o termo «militante» tenha
origens mais remotas e não circunscritas à esfera partidária, no caso dos
partidos identifica os indivíduos vitais para o funcionamento diário des-
tas organizações, apresentando normalmente níveis de participação su-
periores aos filiados (Espírito Santo 2006, 148-149). Dado que esta dis-
tinção se baseia no comportamento dos membros partidários e é
principalmente uma questão empírica, nesta obra diferentes termos – fi-
liados, militantes, ativistas ou membros partidários – serão utilizados de
forma indistinta. Por outro lado, os delegados que participam nos con-
gressos partidários serão tratados como uma categoria à parte; isto por-
que, embora não sejam, necessariamente, profissionais da política, os de-
legados ocupam, em regra, posições de liderança a nível local ou
nacional, com um estatuto – conjunto de direitos e deveres – muito dis-
tinto dos filiados. É por isso que os delegados são também considerados
parte integrante das elites intermédias dos partidos (Reif, Cayrol e Nie-
dermayer 1980).4

No capítulo 1, Sérgio de Almeida Correia apresenta uma análise da
regulamentação da filiação partidária, e do contexto legal que disciplina
a participação dos militantes. Neste sentido, este estudo oferece um
duplo contributo. Por um lado, apresenta o enquadramento legal da fi-
liação partidária, examinando o tipo de regulação quer a nível da legisla -
ção quer a nível dos estatutos partidários. Por outro, aquele contributo
analisa de forma sistemática os dados existentes acerca da filiação parti-
dária, numa perspetiva comparada e longitudinal. Naquele capítulo são
também consideradas as diferenças entre partidos, evidenciando assim a
diversidade das organizações partidárias, e o peso relativo dos filiados
nas bases sociais das principais forças políticas.

4 Sobre este ponto, ver o capítulo 3.
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O capítulo seguinte, de autoria de Júlio Fazendeiro, analisa a partici-
pação dos filiados, do ponto de vista das estratégias partidárias. Este es-
tudo considera a estratégia de recrutamento e de mobilização dos parti-
dos portugueses, a partir das moções apresentadas nos congressos.
Distinguindo três tipos de estratégias – de inovação, consolidação ou
apatia –, o capítulo tem como objetivo principal examinar se existem di-
ferenças significativas entre modelos organizativos distintos, nomeada-
mente entre o PCP e o CDS-PP. Deste ponto de vista, este estudo oferece
um contributo importante para perceber melhor a estratégia de mobili-
zação dos diversos partidos, e o impacto do modelo originário e da cul-
tura organizacional. Esta análise permite também examinar os instru-
mentos que os partidos utilizam para se relacionar com os filiados, assim
como a sua evolução ao longo do tempo. Finalmente, a análise longitu-
dinal permite também averiguar se a crescente diminuição da filiação
partidária gerou ou não uma mudança na estratégia de recrutamento dos
principais partidos.

A segunda parte do livro é subordinada à análise dos inquéritos aos
militantes. Marco Lisi, Paula do Espírito Santo e Bruno Ferreira Costa
introduzem e contextualizam o caso português, considerando os estudos
existentes sobre filiação partidária ao longo do regime democrático por-
tuguês, e numa perspetiva comparada. Esta área é ainda pouco explorada
na ciência política assim como na sociologia política, embora tenha ha-
vido um crescente interesse sobre este tópico. A revisão da literatura de-
monstra o carácter fragmentário e incipiente desta área de estudo, e atesta
a necessidade de recolher e analisar dados empíricos de uma forma mais
sistemática. Sucessivamente, o capítulo apresenta a metodologia adotada
na realização dos inquéritos aos partidos portugueses e as características
técnicas da recolha do material empírico. O capítulo conclui com uma
descrição do perfil sociodemográfico dos filiados, evidenciando o grau
de representatividade dos diferentes partidos, nomeadamente em relação
à população.

O capítulo de Marco Lisi e João Cancela tem como objetivo principal
examinar os padrões de participação dos militantes partidários. O estudo
começa por considerar as teorias e os resultados empíricos sobre o tópico,
evidenciando quais as variáveis mais importantes que explicam o nível
de participação. De seguida, são apresentados os níveis de participação
dos filiados e dos delegados nos partidos portugueses, distinguindo vários
tipos de atividades. Uma das linhas de investigação seguidas neste estudo
refere-se às diferenças entre elites intermédias e filiados, assim como entre
partidos de esquerda e de direita. Este capítulo também traça a trajetória
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política dos filiados e as motivações para a adesão aos partidos. Final-
mente, utiliza-se a análise multivariada para testar a validade das diferen-
tes teorias explicativas da participação na vida partidária para o caso por-
tuguês.

O objetivo principal do capítulo de Marco Lisi e Ekaterina Gorbunova
é compreender a ideologia e a cultura política dos filiados partidários. 
O estudo centra-se, em particular, no posicionamento dos filiados e dos
delegados na escala esquerda-direita, e as atitudes em relação a temas espe-
cíficos. A análise empírica realizada permite diferenciar duas dimensões,
uma baseada numa componente socioeconómica e uma segunda relacio-
nada com uma outra cultural. Para além disso, este contributo examina o
grau de coesão ideológica dos vários partidos. O estudo é interessante tam-
bém para a análise das diferenças programáticas dentro dos partidos de es-
querda, uma questão relevante para as dinâmicas de competição que an-
tecederam as eleições legislativas de 2015, e que influenciaram a solução
governamental que deu origem ao governo minoritário liderado por An-
tónio Costa. Neste sentido, este capítulo evidencia quais as convergências
programáticas dentro deste bloco ideológico, e até que ponto as relações
interpartidárias foram influenciadas por questões estratégicas, ou seja, pela
(im)possibilidade de estabelecer canais de cooperação entre as forças de es-
querda. Finalmente, outro dado relevante relaciona-se com as diferenças
entre o PS e os partidos de direita, que muitas vezes convergiram durante
a aplicação do designado «memorando de entendimento» (2011-2014)5

em relação a determinadas políticas. Estas considerações permitem uma
leitura interessante do acordo, entre as forças de esquerda, estabelecido em

5 Em 2011, Portugal necessitou de recorrer à ajuda externa financeira de três entidades
internacionais: o Fundo Monetário Internacional (FMI), a Comissão Europeia e o Banco
Central Europeu (BCE). O documento resultante dos trabalhos de acordo quanto a esta
operação financeira, sobre o Estado português, foi assinado a 17 de maio de 2011 por
governantes portugueses, nomeadamente, o ministro das Finanças, Teixeira dos Santos,
o primeiro-ministro José Sócrates, assim como por responsáveis do Partido Social De-
mocrata (PSD), e do Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP). Este acordo
ficou designado como memorando de políticas económicas e financeiras (MEFP), ou,
mais simplesmente, memorando de entendimento, e saldou-se num empréstimo pecuniá -
rio de 78 mil milhões de euros, o qual seria a base para atingir os objetivos do equilíbrio
das contas públicas e a reforma do Estado, objetivos estes perpetrados sob um clima de
profunda austeridade económica e financeira. Seria o governo de coligação PSD-
-CDS-PP a pôr em prática as medidas preconizadas neste memorando, a partir de 2011,
na sequência da demissão do primeiro-ministro do Partido Socialista José Sócrates e da
consequente dissolução da Assembleia da República. A intervenção financeira das três
entidades externas (designadas vulgarmente como troika) findou, oficialmente, em 17 de
maio de 2014. 
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2015, e evidenciam a importância das lideranças partidárias em condicionar
as escolhas estratégicas e a política de alianças.

Rita Figueiras e Jaime Fonseca analisam o perfil dos filiados nos parti-
dos ao traçar as características dos vários tipos de militantes presentes
nos partidos de governo (PS, PSD e CDS-PP). Em particular, o estudo
distingue os filiados não apenas segundo o nível de ativismo, mas tam-
bém com base nos diferentes canais de comunicação utilizados, assim
como no tipo de mobilização cognitiva que caracteriza filiados e delega-
dos partidários. Neste sentido, os resultados revelam a predominância
de práticas e instrumentos tradicionais de comunicação, enquanto mar-
ginal é a utilização das ferramentas digitais. Para além disso, a comuni-
cação privilegia a transmissão da mensagem de «cima para baixo», com
um reduzido input por parte dos filiados. Contudo, os autores identifi-
cam a presença de dois tipos distintos de filiados. Por um lado, um pri-
meiro grupo com um elevado nível de integração no partido, um maior
ativismo partidário e uma utilização mais intensa dos instrumentos de
comunicação. Por outro lado, emerge um grupo mais apático e desinte-
ressado, que está menos exposto aos meios de comunicação, e de mais
difícil mobilização. Estas diferenças têm implicações relevantes também
a nível da satisfação com o funcionamento interno dos partidos, tema
que é abordado de forma mais exaustiva no capítulo sucessivo. 

O objeto da democracia intrapartidária e do papel dos filiados nas prin-
cipais decisões e funções desempenhadas pelos partidos é o pon to 
principal do capítulo de Edalina Sanches e Isabella Razzuoli. O estudo
considera vários indicadores acerca do funcionamento interno das orga-
nizações partidárias, a satisfação relativa à vida interna do partido e a per-
ceção do papel dos filiados. Os resultados indicam que existe uma pro-
porção significativa de filiados com opiniões negativas ou críticas em
relação aos partidos. Em geral, estes filiados apresentam também níveis
baixos de participação. Outro resultado importante é que existem dife-
renças significativas entre os partidos, e que nem sempre os partidos mais
inclusivos e abertos são os que apresentam uma porção maior de satisfei-
tos. Para além disso, este capítulo oferece um importante contributo ao
analisar as principais reformas organizativas dos partidos e as mudanças
estatutárias no que diz respeito aos poderes atribuídos aos militantes,
como por exemplo através da eleição direta dos líderes.

Finalmente, o volume conclui com um estudo comparado sobre o perfil
dos militantes partidários na Europa. O estudo de Anika Gauja e Emilie
van Haute apresenta uma análise empírica baseada no projeto Members
and Actvists of Political Parties (MAPP), no qual se insere também a presente
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investigação. Para além da recolha de dados empíricos acerca da evolução
do número de filiados, o estudo analisa o acesso às organizações partidárias
e as características da militância do ponto de vista dos próprios partidos.
Nesta contribuição evidencia-se a importância da recolha de dados através
de inquéritos, a qual permitiu examinar o perfil sociodemográfico dos filia-
dos, os padrões de participação, assim como algumas dimensões atitudinais
importantes relativas às motivações e aos valores dos filiados. 
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