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RESUMO 

 

 O presente trabalho tem por objetivo detectar uma possível relação entre a crise da 

zona do euro e a queda da participação política da população portuguesa em nível 

comunitário - mais precisamente nas eleições do Parlamento Europeu (PE). A crise atingiu 

a esfera socioeconômica causando desaceleração da economia, desemprego, endividamento 

das famílias e até um boom na emigração. A resposta encontrada pelo governo foi a 

implementação de medidas de austeridade que reduziram ainda mais o bem-estar social da 

população e em pouco contribuíram com a recuperação da economia. O “socorro” veio com 

o resgate da troika, acompanhado do endurecimento das medidas de austeridade e 

consequente aumento da insatisfação popular. Neste contexto, o presente trabalho constrói a 

hipótese de que tal crise repercutiu na esfera política, na qual foi observada a desmotivação 

da população em ir às urnas legitimar as instituições democráticas europeias, que ao seu ver, 

eram responsáveis pelas más condições econômicas e sociais pelas quais passavam. A partir 

de um referencial teórico sobre democracia e cidadania; uma análise das oportunidades 

oferecidas à participação dos portugueses; e uma comparação entre a participação eleitoral 

no PE antes e depois da crise, este trabalho mostrará de que forma esta influenciou o 

comportamento político dos portugueses, analisando o fato destes terem transferido a 

expressão de suas opiniões das urnas para as ruas nas manifestações populares.  

 

Palavras-chave: Crise da zona do euro; Portugal - Participação política; Déficit 

democrático; União Europeia; Parlamento Europeu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

  

This paper aims to find a link between the euro zone crisis and the decline of the 

political participation of the portuguese population at the community level – more precisely 

in the European Parliament elections. The crisis has impacted the socioeconomic esfhere 

causing an economic slowdown, unemployment, household debt and even a boom in the 

number of people leaving their country in order to have better living conditions. The 

government responded to this situation with the implementation of austerity measures, witch 

have further worsened population’s social conditions and contributed very little to the 

economic recovery. The “help” came with troika bailout, along with the hardening of the 

austerity measures and the consequent increase of the popular discontentment. In this 

contexto, this paper builds the hypothesis that the crisis reflected in the political sfhere, 

causing the discouragement of the population to legitimate the european institutions through 

voting. In the citizenz point of view, those institutions were the ones to blame for the poor 

social and economic conditions they were living on. Starting from a theorerical framework 

about democracy and citizenship, passing to an analysis of the opportunities offered to 

participation in the politics, and finally adding a comparison of the electoral participation in 

the EP before and after the crisis; this work will show in what way this crisis have influenced 

people’s political behavior and analyse the fact that they now express their discontentments 

in the streets, by public protesting.  

 

Key-words: euro zone crisis; Portugal - Political participation; democratic déficit; European 

Union; European Parliament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 
INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I - A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO NÍVEL COMUNITÁRIO ANTES DA 

CRISE DA ZONA DO EURO ............................................................................................ 14 

1.1 Cidadania e democracia ............................................................................................. 14 

1.1.1 Cidadania ............................................................................................................. 14 

1.1.2 Democracia.......................................................................................................... 16 

1.1.3 Democracia no âmbito da União Europeia: legitimidade e déficit democrático . 19 

1.2 O padrão de exercício da cidadania política em Portugal .......................................... 23 

1.3 A participação nas eleições parlamentares europeias antes da crise .......................... 27 

CAPÍTULO II – OS IMPACTOS DA CRISE DA ZONA DO EURO NA ESFERA 

SÓCIOECONOMICA ......................................................................................................... 30 

2.1 A Crise financeira mundial e o surgimento da crise da zona do euro ....................... 30 

2.2 A crise em Portugal .................................................................................................... 37 

2.3 Indicadores socioeconômicos antes e depois da crise................................................ 41 

CAPÍTULO III – REFLEXOS DA DETERIORAÇÃO DAS CONDIÇÕES 

SÓCIOECONÔMICAS NA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA EM PORTUGAL ................. 49 

3.1 Mudanças nas atitudes políticas: a confiança nas instituições democráticas ............. 49 

3.2 Mudanças no comportamento político: a participação eleitoral dos portugueses nas 

eleições do Parlamento Europeu após a crise .................................................................. 56 

3.3 As manifestações populares ....................................................................................... 58 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 62 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................ 66 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço imensamente à todos os professores com os quais tive o privilégio de aprender 

durante o curso. Obrigada por todo conhecimento transmitido, toda ajuda solidariamente 

concedida e todo incentivo dado para seguirmos em frente e nos tonarmos profissionais 

competentes. 

 

Aos meus pais e irmão por proporcionarem as condições necessárias para que eu pudesse 

chegar ao fim desta caminhada; por todo amor, ensinamentos e apoio concedido nos 

momentos de dificuldade 

 

À todos os meus colegas de curso, com o qual compartilhei esta trajetória; e em especial 

aos que se tornaram verdadeiros amigos, com os quais compartilhei a vida. Vocês foram 

fundamentais e, independente dos caminhos que seguirmos daqui em diante, sempre 

levarei vocês comigo.  

 

À todos meus amigos e namorado, que estiveram sempre ao meu lado, comemorando 

minhas conquistas e me apoiando nos momentos de fracasso e dúvida.  

 

À minha orientadora, Aline Contti Castro, por ter me dado toda o auxílio necessário para 

que eu pudesse concluir este trabalho; por toda sua paciência, compreensão, dedicação e 

conhecimentos compartilhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1    Participação dos portugueses nas eleições para o PE ................................. 25 

QUADRO 2    PIB português .............................................................................................. 38 

QUADRO 3    Taxa de crescimento anual portuguesa ....................................................... 39 

QUADRO 4    Despesas, receitas e déficit/excedentes da administração pública portuguesa 

............................................................................................................................................. 40 

QUADRO 5    Dívida pública em porcentagem do PIB português .................................... 41 

QUADRO 6    Taxa de desemprego em Portugal ............................................................... 42 

QUADRO 7    Emigração em Portugal ............................................................................... 43 

QUADRO 8    Avaliação da situação europeia pela população portuguesa ....................... 49 

QUADRO 9  Porcentagem da população portuguesa que acredita que a UE representa 

prosperidade econômica ...................................................................................................... 50 

QUADRO 10   Porcentagem da população portuguesa que confia no PE ......................... 51 

QUADRO 11   Satisfação da população portuguesa com a democracia ............................ 51 

QUADRO 12   Participação portuguesa nas eleições para o PE ........................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 LISTA DE FIGURAS   

 

FIGURA 1    Participação nas eleitoral em Portugal (%), Presidenciais e e Legislativas, 1976-

2011.....................................................................................................................................23 

FIGURA 2    Detentores de títulos da dívida pública espanhola no final de 2008 ........... 31 

FIGURA 3    Detentores de títulos da dívida pública portuguesa no final de 2008 ......... 31 

FIGURA 4    Detentores de títulos da dívida pública grega no final de 2008 ................. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em meados de 2008 eclodiu nos Estados Unidos uma crise financeira que tomou 

dimensões globais e acometeu grandes economias ao redor do mundo. O colapso do banco 

Lehman Brothers, quarto maior banco de investimentos do país, anunciou um fenômeno que 

viria a se alastrar rapidamente para a Europa nos anos seguintes e colocar em situação 

delicada principalmente os países pertencentes à zona do euro. Incluídos neste grupo, os 

países periféricos, destacando-se Grécia, Espanha e Portugal, sofreram de forma ainda mais 

profunda as consequências negativas da crise nas áreas financeira, econômica, social, e até 

mesmo política, o que desafiou os governos nacionais e a governança em nível comunitário 

a buscar soluções para remediá-la. Em Portugal, especificamente, o efeito imediato da crise 

foi um cenário de descontentamento popular causada por um boom de desemprego, queda 

do crescimento econômico, aumento das dívidas pública e externa, entre diversos outros 

problemas que levaram o governo liderado por Cavaco Silva na presidência e José Sócrates 

no cargo de Primeiro-ministro1 a adotar medidas emergenciais que vieram a se tornar 

altamente impopulares dentre a população.  

Juntando-se ao complexo histórico econômico e financeiro do país, o fato de Portugal 

pertencer a um bloco consideravelmente coeso, no qual tem se buscado remediar a crise por 

meio de políticas neoliberais, fez com que o tratamento dos problemas desta advindos se 

tornassem potencialmente desafiadores para os líderes no governo. A abordagem no nível 

nacional acompanhou o que quer que fosse decidido no nível comunitário e as políticas 

elaboradas pelo governo foram guiadas por “fases” de abordagem determinadas pela União 

Europeia (UE), sendo estas a fase financeira, durante a qual os esforços governamentais 

voltaram-se para a estabilização da situação bancária; a fase expansionista, quando os 

malogros da crise transbordaram a esfera financeira e atingiram a área econômica, 

culminando na recessão; e a fase da austeridade, marcada pelo esforço para disciplinamento 

dos orçamentos nacionais, expresso pelas medidas de austeridade e pelos resgates da troika2 

em alguns dos países periféricos (COSTA; CALDAS, 2013). O memorando da troika 

representou um endurecimento e aprofundamento das medidas de austeridade previamente 

implantadas, o que na prática significou duras condições de emprego, redução de benefícios 

                                                           
1 José Sócrates foi substituído por Pedro Passos Coelho nas eleições legislativas de 2011.  
2 Comitê formado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), pela Comissão Europeia e pelo Banco Central 

Europeu; encarregado de gerenciar o financiamento dos países atingidos pela crise da zona do euro.  
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sociais, aumento de impostos, dentre outros fatores que pouco contribuíram com a melhora 

da situação social do país e resultaram no crescimento da insatisfação popular (COSTA; 

CALDAS, 2013.) 

Diante da escassez de emprego e de oportunidades que instalou-se no país, os 

cidadãos portugueses, buscando por melhores condições de vida, começaram a migrar para 

países nos quais a crise não deixou sequelas tão profundas. Os principais destinos foram 

países da União Europeia em melhor situação econômica, como França, Suíça e Alemanha. 

(Relatório “Enfrentar a crise do emprego em Portugal: que caminhos para o futuro?” da 

Organização Internacional do Trabalho, 2013). Como é notável, tanto em Portugal quanto 

em alguns outros países europeus, as marcas deixadas pela crise ultrapassam a devastação 

financeira, impactando as condições sociais da população e seu bem-estar de forma geral. 

Estes impactos negativos, comumente associados pela população às ações dos governos 

nacionais e da governança comunitária, repercutiram na esfera política, a qual assistiu à 

desmotivação dos cidadãos em participar politicamente. Em Portugal, o cenário político pós-

crise experimentou uma diminuição ainda mais efetiva da participação por via eleitoral nos 

dois níveis, a qual já vinha decrescendo desde meados dos anos 1980. 

 Esta tendência de queda evidencia o padrão do usufruto dos direitos de cidadania 

política pelos portugueses. Dado que tais direitos, segundo Marina Costa Lobo (2013), 

precisam ser ativados para serem usufruídos, os números relativos à participação da 

população portuguesa são expressivos dos distanciamento entre esta e as práticas políticas, 

tanto no nível nacional quanto no comunitário. Paralelamente ao crescimento da abstenção 

eleitoral, verifica-se um aumento em outras formas de participação política menos 

convencionais, como as mobilizações populares. Segundo Lobo (2013), tais manifestações 

vêm crescendo notadamente desde 2011, tendo a maior delas acontecido em setembro do 

ano seguinte, quando foi anunciada pelo governo o aumento da Taxa Social Única3, o que 

levou cerca de um milhão de portugueses às ruas em diversas cidades do país. Novos 

movimentos, como o “Que se Lixe a Troika” são, segundo a autora, exemplos do 

crescimento desta forma de participação política que se utiliza de novos meios para dar voz 

à população descontente com as medidas de austeridade impostas no país.  

Estes reflexos da crise no cenário político, principalmente a queda da participação, 

podem ser inicialmente relacionados à diminuição dos níveis de confiança depositada pelos 

                                                           
3 Imposto arrecadado pela Segurança Social que incide sobre os salários de trabalhadores e empresas.   
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portugueses no sistema democrático, o que poderia ser um produto indireto das condições 

sociais nas quais os cidadãos estão a viver, uma vez que “(...) quando a política partidária 

desatende a demanda por propostas concretas, cria-se uma distância abissal entre as 

preocupações das pessoas e o tratamento a estas reservado, fato que acaba por afastar as 

pessoas das urnas.” (MATTIAZI, 2011, pp. 6). Em Portugal, supomos que a piora nos 

indicadores socioeconômicos, apontada como uma das principais causas da redução da 

confiança nas instituições democráticas, produziu, de forma indireta, uma falta de estímulo 

em interagir ativamente com a política por vias institucionais tradicionais, tanto nacional 

quanto comunitária, fazendo cair os níveis de participação eleitoral.  

A abstenção eleitoral dos portugueses no âmbito da União Europeia aponta para o 

déficit democrático que se aprofunda e se enraíza no contexto político do bloco, 

evidenciando a ameaça à legitimidade da governança. O agravante da crise une-se à já 

preocupante deficiência da legitimidade conferida pelos países-membros, que tem por causas 

diversos motivos, dentre eles a complexidade do funcionamento da estrutura do bloco, que 

a torna de certa forma menos acessível aos europeus (SCHMIDT, 2013). De forma paralela, 

as mobilizações populares, que crescem na medida em que se aprofundam as marcas 

deixadas pela crise, são um importante termômetro da insatisfação popular e um dos ponto 

de partida para entendimento do que se passa no cenário político. No caso português, 

pretendemos avaliar os reflexos da crise da zona do euro no padrão de participação eleitoral 

a nível comunitário, assim como analisar, de forma secundária, a dinâmica dos movimentos 

populares em relação ao bloco, o que permite que se explore de forma mais prática os efeitos 

do fenômeno sobre a esfera política no país. 

Tal proposta justifica-se pela necessidade de se examinar mais minunciosamente a 

crise e suas consequências em tantas esferas quanto possível, para que assim seja possível 

lidar da melhor forma possível com os problemas dela advindos. Dada a situação política de 

Portugal, impactada pela crise e de certa forma negligenciada pela necessidade de remediar 

problemas mais urgentes – vide questões econômicas e sociais; são de bastante utilidade 

estudos que busquem detectar meios de garantir a ordem nesta esfera. Com esta proposta, o 

trabalho, ao sugerir um elo de ligação entre a crise e a queda da participação, oferecerá um 

panorama da confiança depositada pelos portugueses nas instituições democráticas no 

âmbito da União Europeia, o que servirá de apoio à elaboração de políticas que visem 

fortalecer os mecanismos de construção de legitimidade da democracia. Identificar as vozes 

da insatisfação popular pode impedir que a crise acentue ainda mais o crescente déficit 
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democrático verificado dentre os países da União Europeia; especificamente em Portugal, 

onde a participação política decresce a níveis alarmantes. A pesquisa justifica-se ainda pela 

escassez de estudos europeus verificada na literatura brasileira. Mais especificamente, a 

produção literária no país acerca da crise da zona do euro e seus reflexos nas esferas 

econômica, social e política são ainda insuficientes. Neste contexto, um estudo dos impactos 

políticos da crise em Portugal – que encontra-se dentre os países mais brutalmente 

acometidos pela crise - poderia contribuir substancialmente para a expansão do 

conhecimento público acerca do tema.  

O tema foi abordado em três capítulos, nos quais serão relacionados crise, confiança 

nas instituições democráticas e participação política – eleitoral e em forma de manifestações 

populares – no âmbito da União Europeia, tomando como marco temporal o período entre 

1999 e 2014. No primeiro capítulo será feito um breve panorama da participação política em 

Portugal antes da crise, no período compreendido entre 1999 e 2004. Partindo de um 

referencial teórico sobre democracia e cidadania política, será feita uma análise da 

participação eleitoral dos portugueses no aparato político da União Europeia antes da crise 

da zona do euro. O segundo capítulo abordará a crise e seus reflexos mais imediatos nas 

esferas econômica e social. Por meio da análise dos indicadores socioeconômicos 

selecionados será construído um retrato da devastação causada por esta. No terceiro capítulo 

será feita uma análise dos reflexos da deterioração das condições socioeconômicas no nível 

de confiança depositada pelos cidadãos nas instituições democráticas; assim como serão 

apresentados dados acerca da participação política dos portugueses a nível comunitário após 

a crise, de modo que seja feita uma conexão entre os três fatores: crise, confiança na 

democracia e participação política. Serão ainda analisados dados complementares acerca da 

dinâmica das manifestações populares durante todo o período. Supõe-se que a queda nos 

indicadores provocada pela crise tenha sido responsável por uma considerável diminuição 

da confiança e do apoio depositado pelos portugueses nas instituições democráticas em nível 

comunitário; e que tal queda da confiança tenha influenciado o padrão de participação 

política dos cidadãos, marcado pela retração – mais profunda em relação ao decréscimo já 

observado historicamente - da participação eleitoral e por um aumento da participação por 

meio de mobilizações populares.  
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CAPÍTULO I - A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO NÍVEL 

COMUNITÁRIO ANTES DA CRISE DA ZONA DO EURO 

 

 Neste capítulo será exposto um panorama da participação política dos portugueses 

antes da crise da zona do euro. No primeiro tópico serão abordados conceitos políticos 

importantes ao entendimento do tema proposto, como cidadania, democracia e questões 

afins. A segunda parte apresentará um retrato histórico do padrão de exercício da cidadania 

política em Portugal, considerando os fatores que influenciam - estimulando ou inibindo - o 

usufruto dos direitos políticos pelos cidadãos nos níveis nacional e comunitário. Por fim, 

será feita uma breve descrição do funcionamento da estrutura política da União Europeia, 

sendo delimitadas as características que influem na interação entre esta e os cidadãos; assim 

como serão expostos dados acerca da participação eleitoral nas eleições para o Parlamento 

Europeu entre os anos de 1989 e 2004, de modo que seja possível observar em que medida 

os portugueses estavam envolvidos com a política europeia antes da crise.  

 

1.1 Cidadania e democracia  

 

 Antes de passar ao tratamento dos consequências políticas da crise da zona do euro 

em Portugal, é importante que se construa um referencial teórico com conceitos 

imprescindíveis ao entendimento da dinâmica relacionada à questão. Cidadania e 

democracia são temas inerentes ao estudo da participação política, sendo sua abordagem 

essencial ao desenvolvimento do tema. Escritos de autores importantes da área, como T. H. 

Marshall e Norberto Bobbio, ajudarão a abordá-lo de forma clara e objetiva, contribuindo 

com a construção do aparato teórico da pesquisa.  

 

1.1.1 Cidadania 

 

A cidadania, segundo Patrícia Jerónimo e Maarten Vink (apud. LOBO, 2013, pp.21), 

consiste em (...) “um estatuto jurídico que liga os seus titulares a uma dada comunidade 

política estadual e que tem associados direitos e deveres específicos”. A divisão da cidadania 

em vertentes - civil, política e social - foi proposta inicialmente por T. H. Marshall (1950) e 

tornou-se basilar para os estudos posteriores em torno do tema. A cidadania civil, de acordo 

com sua definição, abrange os direitos relacionados à liberdade individual; como a liberdade 
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da pessoa, liberdade de expressão, direito de propriedade privada, entre outros. Esta vertente 

seria mais abrangente que as demais, compreendendo, segundo o autor, (...) “todo o espectro 

que vai do direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de 

compartilhar plenamente da herança social e viver a vida de um ser civilizado de acordo com 

as normas vigentes na sociedade” (MARSHALL, 1950. Tradução livre da autora). A 

cidadania política, por sua vez, abrange o direito de participar no exercício do poder, fazendo 

parte do grupo investido de autoridade - o governo - ou do grupo de eleitores que o empodera.  

 Esta última vertente, a que mais interessa ao tema tratado neste trabalho, teve como 

período de formação o século XIX, época na qual antigos direitos, que antes não eram 

garantidos de forma plena, começaram a ser estendidos para novas parcelas da população. 

Apesar do avanço que este alargamento representou, a vertente política não estava 

completamente dissociada das outras formas de cidadania, sendo vista ainda como produto 

dos direitos civis. A participação política era então conferida apenas àqueles que 

desfrutavam de direitos como a propriedade privada, por exemplo. A completa separação 

entre as três vertentes da cidadania aconteceu no século XX, com o Ato de 1918, que 

implementou o sufrágio masculino, fazendo com que o critério para o usufruto dos direitos 

políticos deixasse de ser econômico e passasse a ter como base o status pessoal, segundo 

Marshall (1950).  

 Marina Costa Lobo (2013) chama atenção para uma importante diferença entre os 

três tipos de cidadania no que diz respeito ao comportamento dos indivíduos em relação a 

estes. Os direitos sociais e civis, segundo a autora, são direitos passivos; enquanto os direitos 

políticos constituem direitos ativos; direitos que para serem desfrutados precisam ser 

exercidos. É importante salientar, porém, que o usufruto destes direitos depende não apenas 

da vontade de participar dos indivíduos, mas também das oportunidades que são a estes 

oferecidas. Segundo a autora, existem dois fatores importantes no que diz respeito ao 

exercício da cidadania política por parte dos indivíduos, sendo estes suas atitudes e seu 

comportamento. As atitudes estão relacionados com a legitimidade do regime político, 

refletindo a existência - ou não - do constante apoio que deve existir entre governantes e 

governados. Dentre suas diversas dimensões estão o interesse pela política, a identificação e 

simpatia partidária, o apoio à democracia, a satisfação com o regime e com os políticos e a 

confiança política.  

O conjunto das atitudes dos indivíduos tem forte influência sobre seu 

comportamento, o qual consiste no seu nível de envolvimento com a política. Este 
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envolvimento, segundo Lobo (2013), traduz-se em participação política, que se dá tanto por 

vias convencionais, como participação nas eleições, candidatura a cargos públicos e 

participação em partidos políticos; quanto por vias não convencionais, que incluem 

manifestações populares, petições, protestos, e até mesmo novos formatos, como petições 

online, contato com políticos através da internet, etc. Estas últimas, entretanto, possuem um 

poder de influência menor se comparadas à formas mais convencionais de participação. 

Segundo a autora, o voto - entidade por meio da qual se decide de onde o poder irá emanar; 

e a participação nos partidos - que detém o monopólio da representação política; são formas 

mais contundentes de intervir no processo político. O exercício da cidadania, seja qual for 

sua forma, depende de todo o contexto histórico e sociológico em determinado período em 

determinada localidade; estando ainda fortemente vinculado ao que se entende por 

democracia e o que dela se espera. 

 

1.1.2 Democracia  

 

Historicamente, o conceito de democracia foi amplamente debatido e contraiu 

diversas interpretações ao longo dos anos. De acordo com a teoria clássica, também 

conhecida como aristotélica, a democracia consiste no governo dos cidadãos, ou seja, de 

todos aqueles que possuem direitos de cidadania (BOBBIO, 1950). O conceito bifurca-se 

em duas tipologias: a democracia formal e a democracia substancial, que distinguem regimes 

políticos associados aos países socialistas e aos países de terceiro mundo, respectivamente. 

A democracia formal é assim denominada por utilizar “comportamento universais” para 

tomar decisões sobre assuntos diversos. A substancial, por sua vez, privilegia determinados 

conteúdos que inspiram-se em ideais específicos relacionados ao pensamento democrático 

tradicional, como o igualitarismo, por exemplo. Esta última tipologia, característica dos 

países de terceiro mundo - principalmente os africanos - é marcada pelo não cumprimento 

das regras democráticas previamente estabelecidas, por não vigorarem plenamente ou não 

serem respeitadas.  

Bobbio (1950) aponta que, em concordância com o conceito de democracia que a 

caracteriza como governo do povo para o povo, a tipologia formal seria um governo do povo, 

mas não para o povo, uma vez que pode favorecer determinadas parcelas da população 

detentoras do poder econômico; e a democracia substancial seria um governo para o povo. 

A primeira abrangeria os governos liberais-democráticos, e a segunda os governos 
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socialistas-democráticos. A diferença fundamental entre estas duas tipologias de democracia 

está na importância atribuída a meios e fins. A democracia formal implica um conjunto de 

meios - regras de comportamento - implementados independentemente de quais sejam os 

fins; enquanto a democracia substancial pressupõe um conjunto de fins - como igualdade 

jurídica, social e econômica - independentemente de quais sejam os meios adotados para 

alcançá-los. Quantos aos modelos de democracia, o autor diferencia a democracia 

representativa, ou democracia moderna, da democracia dos antigos. Esta, segundo o autor, 

implica em uma forma de representação guiada por interesses particulares dos representados, 

o que deve ser evitado. Na democracia moderna, de forma contrária, o representante deve 

tomar decisões tendo como objetivo satisfazer as demandas da nação, não podendo estar 

sujeito a mandatos vinculados (BOBBIO, 1986). Neste modelo, a participação é fator 

essencial para a saúde do regime, dado que é indicativo de sua legitimidade.  

Segundo Robert Bonifácio (2010), um dos fatores essenciais relacionados à 

legitimidade de um regime é a confiança política. Tal confiança pode ser definida como a 

crença nas futuras ações de uma pessoa ou instituição com base em suas ações passadas, 

sendo sua intensidade mensurada por meio da análise do cumprimento - ou não - das funções 

normativas a estas atribuídas. Dois tipos de confiança são comumente estudados no campo 

das ciências sociais: a interpessoal, quando são observadas as ações de um indivíduo; e a 

institucional, quando o objeto de observação é o desempenho das instituições. A confiança 

institucional, que melhor serve ao propósito de analisar a dinâmica política no âmbito de um 

bloco como a União Europeia, é elemento fundamental à manutenção da legitimidade de 

qualquer governo, uma vez que o apoio que a confiança suscita traduz-se em ação, o que 

politicamente significa a participação dos cidadãos. (BONIFÁCIO, 2010). Uma queda da 

confiança pode fazer cair drasticamente a participação, aprofundando o déficit democrático 

no bloco, fazendo deste um problema ainda mais preocupante. 

No âmbito da União Europeia, a democracia é um conceito de suma importância, 

sendo um dos critérios exigidos à entrada de qualquer país no bloco. A legitimidade da 

democracia da UE é, porém, contestada em função do argumento de que no bloco, o regime 

é uma construção das elites, excluindo os cidadãos europeus do processo de tomada de 

decisões importantes e ignorando suas opiniões e demandas (CAMISÃO, 2012). Há um forte 

debate construído em torno da questão dos déficits democrático e de legitimidade presentes 

na UE, com opiniões variando dentro de um espectro bastante amplo.  De um lado estão 

autores como Giandomenico Majone e Andrew Moravicsik, que defendem a inexistência de 
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tais déficits no bloco; e de outro estão autores como Andreas Follesdal e Simon Hix, que 

refutam esta ideia recorrendo ao argumento padrão de que o déficit existe e é preocupante. 

Isabel Camisão (2012), por exemplo, que defende a existência do déficit, argumenta que a 

democracia é a principal fonte de legitimidade, mas na União Europeia dois outros critérios 

são também importantes à sua existência, sendo estes o desempenho e a identidade. O 

desempenho diz respeito à eficiência da UE no alcance de objetivos e metas estipulados; e a 

identidade está relacionada à necessidade de criar uma identidade europeia mais concreta. 

Ela distingue, assim, déficit de legitimidade de déficit democrático; o primeiro descrevendo 

o fato de os cidadãos europeus não reconheceram os líderes da UE como portadores da 

autoridade para tomar decisões; e o segundo constituindo a ausência de responsabilização 

política das instituições europeias frente aos cidadãos e a não representatividade destes em 

tais instituições (CAMISÃO, 2012). 

Citando Simon Hix (2005), Camisão (2012) aborda o que seria “the standard version” 

– ou a versão padrão - do déficit democrático, marcada pelo caráter não eleito da Comissão 

Europeia (CE); fraqueza do Parlamento Europeu; encolhimento do papel desempenhado 

pelos parlamentos nacionais; opacidade do processo de decisão e transformação da agenda 

política; distanciamento entre europeus e União Europeia; e ausência de uma identidade 

política europeia. Pelo fato de a Comissão não ser nem um governo nem um secretariado, há 

certa dificuldade acerca do entendimento de seu funcionamento. Além disto, seus membros 

não são eleitos, e sim nomeados, o que faz desta um bom modelo de instituição não 

democrática. Os Parlamentos (nacional e europeu) se inserem no debate acerca do déficit na 

medida em que possuem menos poder que os órgãos executivos no âmbito do bloco. O PE, 

particularmente, carece ainda de mandato para utilizar os poderes que possui, uma vez que 

a participação dos cidadãos nas eleições europeias é bastante baixa. Os processos de descisão 

da UE, por serem complexos e fechados à participação popular, fazem com que a democracia 

no bloco torne-se débil. Ainda, a contribuir com esta debilidade estão a expansão de 

atribuições da UE para além de questões econômicas, e a ausência de uma delimitação de 

quais funções competem ao nível nacional e quais competem ao nível europeu. Em uma 

dimensão mais sociopsicológica do tratamento do déficit democrático estão a questões 

relativas à participação política na UE. Neste sentido, a tarefa de tornar a União Europeia 

mais democrática passa pela criação de uma verdadeira identidade cívica europeia, mediante 

a qual os cidadãos possam reconhecer-se como parte de uma totalidade democrática, com a 



19 
 

capacidade de influenciar o processo decisório, de forma que exista uma real legitimidade 

por parte destes em relação à UE (CAMISÃO, 2012).  

 

1.1.3 Democracia no âmbito da União Europeia: legitimidade e déficit 

democrático 

 

A governança, segundo Beate Kohler-Koch e Bethold Rittberger (2006), é um conceito ainda 

difuso e que divide opiniões. Eles endossam, entretanto, a definição dada por Pierre (2000, 

apud. KOHLER-KOCH; RITTBERGER, 2006), que atribui dois significados ao termo. De 

acordo com o primeiro, a governança seria uma manifestação empírica da adaptação do 

Estado ao seu ambiente externo; sendo ao mesmo tempo um processo e um estado no qual 

atores públicos e privados se dedicam a regular relações sociais e conflitos. O segundo define 

o termo como uma representação conceitual e teórica da coordenação de sistemas sociais. 

Dadas os problemas e insuficiência destas duas definições apontados pelo próprio Pierre, os 

autores adicionam uma terceira definição, a de boa governança, largamente defendida pela 

União Europeia, que consistiria na garantia do desenvolvimento sustentável por meio da 

eficiência administrativa e fiscal; e da preservação da legitimidade, que derivaria de 

mandatos democráticos, leis eficazes, livre mercado e envolvimento em Organizações não 

governamentais.  

 Apesar de defender fortemente os preceitos democráticos, a União Europeia possui 

características que desfavorecem a legitimidade do regime e a inserem no debate acerca de 

déficit democrático. A estrutura política do bloco é formada por quatro órgãos principais: o 

Conselho Europeu, o Conselho da União Europeia, a Comissão Europeia e o Parlamento 

Europeu, tendo os dois últimos maior preponderância no que tange à tomada de decisões 

acerca de assuntos concernentes à governança comunitária. A Comissão representa o braço 

executivo do bloco, sendo responsável pela execução de sua legislação, suas políticas e seu 

orçamento4. Uma das funções mais importantes do órgão e que mais recebe atenção da 

população é a distribuição dos fundos entre os países. Este possui o poder de decidir para 

onde irão e a que serão destinados os vultosos recursos do bloco. O fato de o presidente do 

órgão ser nomeado e não escolhido por meio de votação popular é um dos pontos 

                                                           
4 Site da União Europeia. Disponível em: <http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-

commission/index_pt.htm> Acesso em: setembro de 2015.  
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fundamentais para entender a inserção da UE no debate sobre déficit democrático. Como 

afirma Camisão (2012), a CE é vista como instituição central na estrutura política do bloco 

pela população, já que controla a iniciativa legislativa e a execução do orçamento do bloco. 

Apesar disto, a falta de informação sobre seu funcionamento e seu caráter não eleito implica 

no sentimento de distância sentido pelos cidadãos, que não se veem capazes de incluir suas 

opiniões e demandas no processo de tomada de decisão.  

O Parlamento Europeu, por sua vez, consiste no órgão que acolhe estas opiniões e 

demandas, permitindo que os cidadãos influenciem o processo de governança comunitária 

por meio das eleições dos eurodeputados. Representando o poder legislativo do bloco, o PE 

é diretamente eleito pelos cidadãos a cada 5 anos, o que garante a legitimidade democrática 

da legislação do bloco. Partilha com o Conselho a competência para alterar e aprovar 

matérias legislativas propostas pela Comissão, mediante processo nomeado de codecisão. O 

processo aplica-se à grande maioria da legislação do bloco, abrangendo temas como direitos 

dos consumidores, proteção ambiental, transportes, entre outros. O Parlamento encarrega-se 

ainda de fiscalizar o funcionamento dos demais órgãos. Possui controle democrático sobre 

todas as instituições do bloco, palpitando na aprovação - ou não - de novos membros e 

presidentes indicados para participar da Comissão. O controle é basicamente exercido por 

meio de questionários orais e escritos; análise de relatórios enviados periodicamente pela 

Comissão; participação nas reuniões do Conselho Europeu e acompanhamento de seus 

trabalhos; análise de petições; e manutenção de um diálogo com o presidente do Banco 

Central Europeu no que diz respeito à política monetária.  

Na sua liderança está um presidente, que têm mandato válido por dois anos e meio, 

sendo responsável por expressar as opiniões do órgão nas reuniões do Conselho; e um total 

de 751 deputados, eleitos nos 28 Estados-membros, tendo mandato válido por 5 anos. Assim 

como no nível nacional em Portugal, o voto não é obrigatório. O processo eleitoral do 

Parlamento tem início com as candidaturas para os cargos de eurodeputado, como são 

comumente chamados pelos europeus. Apenas partidos podem se candidatar às eleições, 

com a exceção de indivíduos não pertencentes a partido algum que se candidatem como 

independentes, integrados à lista partidária. Cada partido, por meio de um critério de 

representação proporcional, determina quais de seus membros o representarão no PE, tendo 

por base o número de votos obtidos em votação interna. Nas eleições do órgão é utilizado o 

princípio da representação proporcional degressiva, com cada país sendo designado a uma 

quantidade específica de assentos que varia de acordo com o tamanho de sua população, de 
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modo que quanto maior o país mais assentos obterá no Parlamento. Apesar de agruparem-se 

inicialmente em partidos políticos nacionais, uma vez eleitos, os deputados podem decidir 

filiar-se, ou não, a grupos políticos transnacionais. O parlamento conta atualmente com 7 

grupos políticos, cada um possuindo no mínimo 25 deputados, que representem ao menos 

um quarto dos Estados-membros. Deputados que não se identificam com nenhum dos grupos 

são denominados de não-inscritos. É comum que os partidos nacionais, dos quais os 

deputados faziam parte incialmente, sejam filiados a famílias políticas europeias, de maneira 

que estes automaticamente filiem-se a um partido transnacional específico5.  

O papel de co-legislador do PE inclui as funções de consulta, aprovação e iniciativa. 

O Tratado de Lisboa, assinado em 2007, conferiu ainda mais poder ao Parlamento, 

colocando-o em genuíno pé de igualdade com o Conselho no que diz respeito à tomada de 

decisões acerca do que a UE faz e de como a verba do bloco é gasta. Conferiu ainda maior 

responsabilidade aos eurodeputados, que passaram a possuir mais controle sobre a condução 

dos assuntos do bloco. Como mudança mais recente que cabe ser salientada está a proposta 

de a voz do Parlamento ser considerada nas eleições para presidente da Comissão Europeia. 

De acordo com tal proposta, o presidente seria escolhido dentre deputados indicados pelos 

grupos políticos majoritários do PE. Tais atualizações enfatizam a proeminência que o órgão 

adquiriu no contexto do sistema de governança da União Europeia, chamando atenção para 

a necessidade de participação ativa dos cidadãos nas eleições parlamentares.6 Apesar destas 

evoluções, entretanto, o PE ainda sofre certo desequilíbrio de poder frente à Comissão, que 

possui maior capacidade de tomada de decisões dentro do bloco, o que resulta, em parte, no 

desinteresse da população em participar das eleições.    

Tal participação, como será exposto e melhor detalhado adiante, mostra sinais de 

fraqueza que apenas se aprofundam com o passar do tempo. As raízes de tal problema não 

devem ser procuradas apenas no indivíduo, mas também nas características da União 

Europeia, que por vezes inibem o ímpeto dos portugueses de intervir no processo eleitoral 

do órgão. Em sua pesquisa, Hermann Schmitt (2005) caracteriza as eleições parlamentares 

da UE como eleições de segunda ordem. Estas, segundo ele, teriam um caráter menos 

decisivo do que as eleições de primeira ordem, por meio das quais decide-se quem estará no 

poder e quais serão as políticas adotadas nos próximos anos. Em consequência disto, a 

                                                           
5 Site do Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt> Acesso 

em: maio de 2015 
6 Site do Parlamento Europeu. Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pt> Acesso 

em: maio de 2015.  
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mobilização eleitoral em eleições de segunda ordem é menor. Uma das explicações para este 

fenômeno, de acordo com o autor, seria o fato de que os cidadãos veem as eleições para o 

Parlamento apenas como uma via para dar voz aos seus descontentamentos acerca do que se 

passa no cenário político nacional. Desta forma, os partidos diretamente ligados ao governo 

nacional teriam piores resultados. Além disto, por serem eleições consideradas menos 

importantes, os eleitores tendem a não pensar de maneira estratégica para votar, uma vez 

que, ao seu ver, não há muita coisa em jogo. Ao pensar estrategicamente, o eleitor tende a 

escolher partidos maiores, que terão, consequentemente, maior impacto político; ao invés de 

partidos de sua preferência, o que não acontece nas eleições da UE. (SCHMITT, 2005).  

O autor salienta ainda as mudanças que ocorreram na estrutura da União Europeia ao 

longo do tempo que tornaram a participação mais complexa. O alargamento do bloco, 

segundo ele, complicou o processo decisório e deu início a um processo de 

institucionalização e parlamentarização da UE. Implicou ainda em uma heterogeneização 

dos sistemas eleitorais, ou seja, existem atualmente no Parlamento sistemas partidários 

estáveis com base em um alinhamento mais concreto com o eleitorado; e sistemas ainda em 

consolidação com eleitorado instável. O alargamento dos poderes legislativos do bloco, 

porém, conferiu maior robustez às eleições, e fortaleceu o PE como instituição política. O 

autor questiona então, por que razão isto não modifica o caráter de segunda ordem das 

eleições, e encontra como resposta o caráter falho do sistema partidário e no alheamento 

popular quanto à importância da UE. Segundo ele, neste sistema não existe o antagonismo 

governo versus oposição tão comum à grande maioria dos sistemas parlamentares. As 

principais razões disto estariam na necessidade de se criar amplas maiorias que auxiliem o 

PE na busca pela ampliação de seus poderes; e na organização do sistema governamental do 

bloco, centrada na contraposição de dois órgãos não partidários - Comissão e Conselho - ao 

Parlamento, que tem sistema partidário (SCHMITT, 2005).  

Fatores de caráter menos objetivo relacionados à União Europeia têm também 

influência sobre a determinação da participação política portuguesa no bloco. Além da já 

citada ausência de uma identidade comum europeia, a inexistência de um debate político 

público contribui para o aumento do sentimento de distância do sistema político comunitário 

vivenciado pela população. Em Portugal, as emissoras de TV são proibidas pelo governo de 

organizar debates com os candidatos às eleições, o que exclui um dos meios mais populares 

de informação sobre a política para a população, a desestimulando em participar.  
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Os líderes da União Europeia prezam bastante pela aproximação entre cidadãos e 

política, sempre criando iniciativas no sentido de aproximá-los do processo político do 

bloco. Algumas de suas características, porém, limitam o alcance deste objetivo. De forma 

genérica, o grande empecilho à participação da população portuguesa na vida democrática 

da União Europeia continua a residir neste afastamento crônico entre estrutura política do 

bloco e os maiores interessados em suas ações, os eleitores.  

 

1.2 O padrão de exercício da cidadania política em Portugal  

 

Analisar o padrão do exercício da cidadania política dos portugueses é um bom ponto 

de partida para entender como estes tem reagido à deterioração das condições 

socioeconômicas e políticas advindas da crise da zona do euro. Observar de que forma a 

participação acontecia no período anterior à crise permite que entendamos o que mudou na 

atitude da população e de que forma esta influenciou seu envolvimento com o cenário 

político. O exercício da cidadania política em Portugal, desde a instalação da democracia até 

hoje, apresenta fortes traços de debilidade. O distanciamento das instituições políticas pode 

ser constatado pelas atitudes e comportamentos dos cidadãos, que indicam a existência de 

certa inércia quanto à participação no sistema político (LOBO, 2013). 
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Figura 1. Participação eleitoral em Portugal (%), Presidenciais e Legislativas, 1976-

2011. 

Fonte: LOBO, 2013. 

 

Historicamente, em Portugal, é notável o quadro de afastamento tanto no nível 

nacional quanto no comunitário, como pode-se constatar na figura abaixo, que mostra a 

participação eleitoral dos portugueses nas eleições presidenciais e nas eleições para o 

Parlamento europeu entre os anos de 1976 e 2011. Ao tratar de questões relacionadas à 

cidadania, entretanto, é necessário estar ciente da existência de fatores que por vezes se 

convertem em obstáculos ao seu pleno exercício; fatores que não estão necessariamente 

relacionados aos indivíduos e sua vontade de influenciar o processo político. Como 

argumenta Manuel Villaverde Cabral, (...) “em nenhuma sociedade, mesmo a mais 

democrática, a cidadania política é exercida de forma igual e plena por todos os seus 

membros. Na sociedade portuguesa também não” (CABRAL, 2000. pp. 87). A ausência de 

equidade social, por exemplo, é um dos mais proeminentes destes obstáculos, devendo então 

ser então levada em conta. 

Em Portugal, onde o regime ditatorial de Salazar prevaleceu até 1974, a cidadania 

democrática se estabeleceu de forma rápida e atrasada em relação ao restante da Europa, 

característica típica dos países periféricos. O processo de democratização floresceu sob uma 

estrutura social marcada por fortes desigualdades sociais, expressas principalmente por uma 

proeminente distância entre as classes detentoras do poder e as classes que não o possuíam 

(CABRAL, 2000). A estrutura de classes nos países tardiamente democratizados evoluiu de 
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maneira tal que camadas intermediárias foram gradualmente surgindo pra equilibrar a 

existência de uma grande massa de pobres e um restrito grupo de ricos no topo, composto 

principalmente pela burguesia agrária, clero, líderes políticos, militares, etc. No caso de 

Portugal, este fenômeno começou a ser notado no final do regime salazarista, principalmente 

após a revolução de 1974. Com a instalação da democracia no país, a nova “classe média” 

cresceu rapidamente e deu início aos movimentos sindicalistas, fator de destacada 

importância no contexto da desigualdade social (ESTANQUE, 2006). Entretanto, o 

sindicalismo, movimento inserido em uma perspectiva mais grupal do exercício da 

cidadania, começou a perder importância no país após meados dos anos 1980, evidenciando 

o enfraquecimento de seu poder de negociação no contexto político e colocando Portugal 

entre os países com mais baixos níveis de associativismo (LOBO, 2013).    

Em sua pesquisa, Rui Ramos (2004) acrescenta que a natureza rural da sociedade 

portuguesa e o sistema oligárquico que dela derivou originaram um contexto social de 

clientelização das massas, que juntamente com a repentina suspensão da participação 

imposta pelo Estado Novo, criaram um contexto hostil à cidadania política no país. O autor 

argumenta, entretanto, que as raízes do problema vão bem mais além destes fatores, partindo 

do modo como o projeto de cidadania liberal foi implementado no país. Outro produto social 

do regime salazarista que se insere no debate acerca da cidadania como um obstáculo a seu 

pleno exercício é a escolaridade. Durante o Estado Novo, o ensino primário era uma via de 

manutenção da dominação das classes inferiores, consistindo em um veículo de reprodução 

social das elites (CARVALHO, 2014). Este esquema favorecia a manutenção das 

desigualdades sociais, impedindo que a grande massa da população fosse devidamente 

instruída a exercer ativamente sua cidadania política. Além disso, o processo de 

escolarização aconteceu de forma demasiadamente atrasada, prejudicando as gerações dos 

que nasceram antes da revolução de 1974 (LOBO, 2013). Levando em consideração que há 

uma relação diretamente proporcional entre o nível de escolaridade e a propensão ao pleno 

exercício da cidadania, é compreensível que este fator tenha tido destacada influência sobre 

o cenário político português; influência tão forte que mesmo após a democratização, a 

distância entre a participação dos grupos escolarizados e a participação dos grupos não 

escolarizados se manteve resistente (CARVALHO, 2014). Apesar da existência de outros 

fatores sociais considerados como empecilhos ao exercício pleno da cidadania em Portugal, 

não nos dedicaremos aqui à abordagem de sua totalidade, sendo necessário apenas estarmos 

cientes de sua presença e poder de influência.  
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A configuração do sistema político português também propicia a existência de um 

déficit no exercício da cidadania política. No país, o processo de democratização se deu por 

meio da partidarização do regime, o que ganhou ênfase principalmente depois da 

concentração do poder em torno de dois grandes partidos - PS e PSD - que ocorreu após 

1987. O funcionamento do sistema parlamentar é um dos grandes culpados do 

distanciamento entre cidadãos e política, acompanhado da ausência de esforços, por parte 

dos partidos, para estimular a participação popular. Além da não obrigatoriedade do voto, 

utiliza-se, nas eleições legislativas, um método de representação proporcional aplicado em 

círculos plurinominais, os quais variam bastante em sua dimensão. Ao total foram 

delimitados três círculos - Lisboa, Beja e Portalegre - que possuem quantidades de deputados 

bastante desproporcionais. Nas eleições de 2011, por exemplo, o círculo de Lisboa elegeu 

49 deputados, e os círculos de Beja e Portalegre elegeram apenas 3 cada. A existência de 

círculos muito grandes, como o de Lisboa, gera distanciamento dos eleitores na medida em 

que impede que estes se sintam próximos aos candidatos contidos no círculo, dada sua 

vastidão (LOBO, 2013).  

Outra característica do sistema legislativo que fomenta este distanciamento é a 

utilização de listas partidárias fechadas, que apenas permitem que o eleitor escolha partidos, 

e não os candidatos de sua preferência. Como iniciativas na direção contrária - aproximar os 

cidadãos do sistema político - estão a reforma implementada na revisão constitucional de 

1989, que reduziu a quantidade de deputados de 250 para 230; a introdução da utilização do 

referendo e das petições à Assembleia da República; e a abertura para candidatura de 

cidadãos sem registro de militância em qualquer partido nas eleições autárquicas. Estas 

iniciativas, porém, não se deram sem resistência dos partidos, que tentaram utilizar 

salvaguardas para resguardar seu controle sobre o processo legislativo. Como resultado, 

nenhuma destas tentativas de abertura prosperaram quanto deveriam. Os referendos e 

petições são ainda ineficazes e as candidaturas de cidadãos independentes continuaram a ser 

proibidas. Para além deste fracasso, os partidos portugueses continuaram tentando fechar o 

processo legislativo em torno de si mesmos, aprovando leis que dificultam o surgimento de 

partidos novos. Além disso, buscam sempre aumentar o financiamento para seu 

funcionamento, de forma que possuam uma vantagem absurda frente a possíveis novos 

partidos (LOBO, 2013). 

No âmbito comunitário, o exercício da cidadania português mostra particularidades 

importantes de serem examinadas. A participação na estrutura política do bloco tem bastante 
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relação com expectativas construídas em torno de sua função. A entrada no bloco agrupou 

um novo conjunto de direitos e deveres políticos a serem cumpridos pelos cidadãos, o que 

não acontece sem implicações. Antes da adesão ao bloco havia um otimismo geral de que 

esta traria benefícios de diversas ordens ao país.  O prospecto da adesão inspirou nos 

portugueses um espírito esperançoso de que os sucessos obtidos no bloco até então seriam 

transpostos para o país, criando um esperança generalizada por prosperidade, riqueza e 

modernização. Adicionalmente, a adesão trazia a promessa de relevantes avanços no 

processo de democratização português, o que de fato ocorreu. Pelo fato da democratização 

ser princípio extremamente prezado e garantido pelo bloco, a perspectiva de entrada 

implicou em certa euforia no país em termos de prospecto de ganhos. (PRIDHAM, 2005).   

Junto a esta euforia estava a falta de contato da população com as práticas políticas 

da UE, implicando em um apoio que estava fortemente condicionado aos benefícios 

esperados. Por assim ser, tal apoio apresentava certa vulnerabilidade a eventuais abalos que 

o bloco viesse a sofrer, como a crise da zona do euro, por exemplo. Os resultados verificados 

em pesquisas acerca do apoio à União Europeia após a crise, como veremos mais adiante, 

são exemplos desta relação entre os portugueses e o bloco. Neste contexto, a falta de 

informação é atualmente um das variáveis históricas mais relacionadas ao déficit 

democrático que se aprofunda no bloco, estando Portugal dentre os países onde tal lapso gera 

mais inércia na participação. O pertencimento ao bloco oferece, contudo, algumas vantagens 

no que diz respeito à cidadania política. A articulação de interesses comuns de grupos e 

associações junto às instituições nacionais, assim como a possibilidade de recurso ao 

Tribunal Europeu de Justiça foram fatores que auxiliaram na ampliação dos direitos de 

cidadania política dos portugueses. São notáveis e dignas de reconhecimento as tentativas 

da UE de incluir os cidadãos em seu processo político, o que será melhor abordado mais à 

frente. Apesar disto, a histórica baixa participação dos portugueses no âmbito comunitário 

aponta para problemas que demandam maior atenção.  

 

1.3 A participação nas eleições parlamentares europeias antes da crise 

 

 Construído o referencial teórico acerca dos fatores que influenciam a decisão dos cidadãos 

portugueses de ir ou não às urnas; e feito um panorama do contexto no qual esta decisão é tomada, 

passemos à análise dos resultados das eleições para o Parlamento Europeu nos últimos anos. Foi 

tomado como marco temporal o período entre 1989 e 2004, no qual houveram quatro eleições – 1989, 
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1994, 1989 e 2004. O quadro nos mostra um sutil aumento no número de inscritos, o que 

indica o crescimento natural da população, dado que em Portugal a taxa de mortalidade é 

relativamente baixa e a expectativa de vida alta, sendo considerado um “país de velhos”. O 

número de votantes sofreu uma queda entre 1989 e 1994; um discreto aumento entre as 

eleições de 1989 e 1999; e uma leve queda entre 1999 e 2004. A análise dos números acerca 

da abstenção nos mostra que, apesar desta ter sido historicamente baixa, atinge no ano de 

1989 um valor consideravelmente superior aos demais anos, o que pode ser um reflexo da 

expectativa criada na época em torno da adesão à União Europeia. De forma geral, pode-se 

afirmar que o nível de participação em Portugal sempre foi bastante preocupante, dados os 

altos números da abstenção. Visto que no país o voto é facultativo, pode-se supor que os 

números são expressão da ineficiência atribuída pelos cidadãos ao governo e do déficit 

democrático que perdura no contexto político português e europeu, de forma geral.   

 

Quadro 1. Participação dos portugueses nas eleições para o PE 

 

Anos  Inscritos  Votantes  Abstenções  Brancos  Nulos  

1989 8121564 4149756 

(51%) 

3971808 

(49%) 

66074 

(1,6%) 

61682 

(1,4%) 

1994 8565822 3044001 

(35%) 

5521821 

(64%) 

48916 

(1.6%) 

45320 

(1.5%) 

1999 8681854 3467085 

(40%) 

5214769 

(60%) 

63281 

(1.8%) 

49853 

(1.4%) 

2004 8821456 3404782 

(38%) 

5416674 

(61%) 

87442 

(2.5%) 

47224 

(1,4%) 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da CNE - Comissão Nacional de Eleições.  

 

Tal déficit, identificado no cenário português de forma clara, origina-se, como já 

abordado, a partir da combinação de uma diversidade de fatores, alguns deles citados na 

seção anterior, que desestimulam os cidadãos - portugueses e de outras nacionalidades - a 

interagir com o processo político do bloco. Acredita-se que a crise, como fenômeno capaz 
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de influenciar o cenário político, foi responsável por uma queda ainda maior da participação 

política e por um consequente aprofundamento deste déficit, teoria que será testada mais 

adiante.  
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CAPÍTULO II – OS IMPACTOS DA CRISE DA ZONA DO EURO NA 

ESFERA SÓCIOECONOMICA 

 

 Neste capítulo mostraremos de que forma a crise da zona do euro impactou a esfera 

socioeconômica dos países que atingiu. Será exposto de forma sucinta todo o processo de 

surgimento, contágio e estabelecimento da crise, desde seu início nos Estados Unidos até 

seus desenvolvimentos mais recentes em Portugal. Para demonstrar o efeito que esta teve 

sobre economia e sociedade portugueses, mostramos a evolução de alguns indicadores 

socioeconômicos específicos durante o período de tempo que compreende seu surgimento e 

a atualidade. Desta forma, poderemos tornar mais claro o quadro de degradação deixado pela 

crise nos países europeus atingidos, especificamente Portugal.  

 

2.1 A Crise financeira mundial e o surgimento da crise da zona do euro  

 

A crise da zona do euro, cujos impactos negativos atualmente desafiam os governos 

de grande parte dos países aderentes à União Monetária da UE, é nada menos que um produto 

da crise financeira mundial originada nos Estados Unidos no ano de 2007, que disseminou-

se pela Europa de forma rápida e contundente, causando degradação econômica 

principalmente nos países periféricos, como já citado anteriormente. O fenômeno tem raízes 

profundas no movimento especulativo iniciado nos Estados Unidos durante os anos 2000. À 

época, os investidores desfrutavam de capital disponível, e ao buscar boas taxas de retorno, 

aproveitaram taxas favoráveis de juros que vigoraram no país entre 2002 e 2005. O objetivo 

era redirecionar investimentos para o setor imobiliário, o que foi feito por meio da ampliação 

da oferta de crédito para outros tipos de investimento, que não os habituais Títulos do 

Tesouro. O resultado foi uma súbita supervalorização dos ativos imobiliários e a expansão 

dos empréstimos do segmento subprime7, que por envolverem um risco mais alto de 

inadimplência, ofereciam altíssimas taxas de juros para investidores. Este crédito, ofertado 

no setor imobiliário, era concedido por bancos ou seguradoras privados a particulares para 

ser posteriormente vendido a bancos de investimentos ou instituições semigovernamentais, 

como a Fannie Mae e a Fraddie Mac, que por sua vez, criavam pacotes de crédito a partir 

                                                           
7 Empréstimos hipotecários concedidos a tomadores com pouco crédito disponível, que normalmente não se 

qualificariam para fazer um empréstimo deste tipo às taxas de juros convencionais (Aziz, 2012). 



31 
 

desses empréstimos, os transformavam em derivativos negociáveis e os ofertavam no 

mercado financeiro a taxas de juros semelhantes às do empréstimo original. (LIMA et al. 

2012). 

Por conta do fato das operações de agências como a Fannie Mae e Freddie Mac 

serem garantidas pelo governo estadunidense8 e da alta atratividade deste tipo de crédito aos 

investidores em busca de altos retornos, os empréstimos do subprime rapidamente 

começaram a ser tomados por bancos de diversos países. A despeito do risco que 

carregavam, os títulos foram negociados em instituições financeiras, fundos de pensão, 

seguradoras, entre outros. A intensa valorização do mercado imobiliário gerou uma bolha 

especulativa que cresceu rapidamente e começou a dar sinais de exaustão já em meados de 

2007, quando o maior banco francês, o BNP-Paribas, interrompeu o resgate das quotas de 

três fundos imobiliários que administrava na época – Parvest Dynamic ABS, BNP Paribas 

ABS Euribor, e BNP Paribas ABS Eonia. Outros eventos de menor dimensão podem ser 

relacionados com o início da crise financeira mundial, como a falência, em abril de 2007, do 

segundo maior grupo credor de hipotecas tipo subprime dos Estados Unidos, a New Century. 

Em agosto do mesmo ano, o Banco Central estadunidense, o Federal Reserve (FED), cujo 

presidente havia declarado poucos meses antes que o evento não traria maiores 

consequências, começou a perceber indícios de que uma grande crise começava a se 

espalhar, uma vez que a liquidez da economia havia sido bastante reduzida e os spreads9 

aumentavam a ritmo preocupante (JÚNIOR; FILHO, 2008).  

A redução da liquidez foi fruto das suspeitas de explosão da bolha, que fez com que 

os investidores do mundo inteiro retirassem suas aplicações em créditos hipotecários. Como 

resultado, as taxas de juros começaram a crescer rapidamente nos mercados interbancários, 

indício de que os bancos começavam a apresentar certo receio em fazer empréstimos entre 

si. A solução encontrada no momento para evitar o alastramento da crise foi a injeção de 

liquidez na economia pelos bancos, o que não foi suficiente para conter a força de tal 

fenômeno (JÚNIOR; FILHO, 2008). 

Em março de 2008, o Bears Stearns, quinto maior banco de investimento dos EUA, 

foi à falência, o que culminou em um comportamento atípico do Federal Reserve. O banco 

                                                           
8 As agências Fannie Mae e Freddie Mac, apesar de serem privadas, eram garantidas pelo governo norte-

americano (Government Sponsored Entrerprises), e por isso conseguem captar recursos a um custo semelhante 

ao do Tesouro, porém, com rentabilidade maior.  (LIMA et. al. 2012). 
9 Spreads são a diferença entre os juros que o banco cobra ao emprestar e a taxa que paga quando recebe os 

pagamentos dos empréstimos (Wolffenbuttel, 2004. IPEA). 
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central, cuja jurisdição não incide sobre bancos de investimento, estendeu uma linha de 

crédito ao JP Morgan Chase para que este pudesse adquirir o Bear Stearns, o que afastou, 

temporariamente, o fantasma de uma crise financeira mundial, uma vez que o PIB do país 

voltou a crescer10. O otimismo foi novamente revertido em preocupação quando, em julho, 

o problema da liquidez alastrou-se para as agências garantidas pelo governo (Fannie Mae e 

Freddie Mac). Juntas, as agências receberam uma injeção de liquidez da ordem de US$ 200 

bilhões, o que não contribuiu para a melhora do seu desempenho, uma vez que o mercado 

não foi muito receptivo às intervenções executadas pelo FED. A crise foi oficialmente 

declarada quando o quarto maior banco de investimento dos EUA, o Lehman Brothers, pediu 

concordata à Corte de Falências de Nova York em 15 de setembro de 2008. A negativa do 

governo estadunidense de prestar apoio ao banco por meio do financiamento de sua venda, 

como foi feito com a Fannie Mae e a Freddie Mac, provocou um pânico generalizado nos 

mercados globais, o que fez com que os bancos a redor do globo tivessem dificuldade de 

tomar empréstimos de curto prazo (JÚNIOR; FILHO, 2008). 

A queda do Lehman Brothers provocou uma mudança no comportamento do Federal 

Reserve, que voltou a tentar resgatar instituições privadas em risco de falência, concedendo 

um empréstimo de US$ 85 bilhões à American Interegional Group (maior companhia de 

seguros dos Estados Unidos) e assumindo controle de sua administração. Além deste, o FED 

esteve envolvido em diversos outros casos de auxílio a instituições financeiras como o 

Merrill Lynch (comprado pelo Bank of America); o Washington Mutual (adquirido pelo JP 

Morgan); e Morgan Stanley e Goldman Sachs, que foram transformados em holding banks 

- instituições que recebem injeções de liquidez do FED. Com o intuito de desobstruir vias 

que estavam bloqueando os mercados de crédito, o banco liberou um pacote no valor de US$ 

700 bilhões para a aquisição de ativo imobiliários “podres”, que não possuíam liquidez. Os 

efeitos positivos esperados não se concretizaram e a crise veio a se aprofundar. Em resposta, 

governos de diversos países fizeram com que os bancos diminuíssem sua taxa de juros 

conjuntamente, além de terem injetado liquidez em seus respectivos mercados de crédito, 

garantido os depósitos bancários e a alternativa de compra de ações de instituições 

financeiras privadas (JÚNIOR; FILHO, 2008). 

Todas as atitudes tomadas para enfrentar a crise financeira se mostraram frustradas 

quando, mesmo após os esforços empreendidos para contê-la, esta começou a dar sinais de 

                                                           
10 O PIB apresentou crescimento de 0,9% no primeiro trimestre de 2008 (LIMA et. al. 2012). 
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permanência. Além do desenrolar do evento no nível das instituições financeiras – com o 

crescimento constante da bolha por conta da supervalorização do mercado imobiliário, a 

crise aprofundava-se cada vez mais também por conta da inadimplência dos tomadores de 

empréstimos de primeira instância dos créditos hipotecários do subprime. Pelo fato deste 

segmento funcionar como uma espécie de cadeia - na qual os pagamentos de juros dos 

empréstimos concedidos às famílias são repassados aos investidores como rendimentos – o 

aumento da taxa de juros nos Estados Unidos em 2005 começou a gerar inadimplência das 

famílias que não conseguiam mais arcar com as responsabilidades das hipotecas. Quando se 

tornou claro que os empréstimos não seriam pagos e as casas dadas como garantia pelas 

famílias começaram a perder valor, os investimentos nos títulos das hipotecas perderam sua 

atratividade, passando a serem vistos como investimentos de altíssimo risco. Investidores 

internacionais e diversos bancos ao redor do mundo haviam movimentando altos montantes 

de dinheiro para aplicar nas hipotecas, e a partir do momento em que a crise atingiu o 

mercado financeiro, o impulso imediato foi de suspender os investimentos no segmento e 

tentar impedir que isto se tornasse um problema ainda maior. Os bancos, que não 

conseguiam mais vender os ativos, ficaram sem dinheiro disponível, o que fez surgir a crise 

de liquidez, que por sua vez, causou o desaquecimento da economia. As empresas passaram 

por maus bocados, tendo que demitir parte de seus funcionários; assim como a população, 

que começou a perder seus empregos (JÚNIOR; FILHO, 2008).  

Em função da interligação entre os mercados financeiros ao redor do mundo e pelo 

fato de diversos países terem investidos no mercado subprime em seu momento de boom, a 

crise acometeu não apenas a economia do seu país de origem – os Estados Unidos – como 

todas as outras envolvidas no segmento. De acordo com informações do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), no ano de 2008 as perdas relacionadas à crise do subprime já atingiam 

o valor de US$ 1,4 trilhões. Os países europeus, que se utilizaram de um alto valor em 

empréstimos para compra de imóveis em função da atratividade do setor imobiliário, e que 

investiram em títulos de instituições financeiras estadunidenses, tiveram que gastar 

quantidades massivas de recursos para socorrer seus bancos. Nos países membros da zona 

do euro, mais especificamente, o cenário foi de queda drástica da lucratividade das empresas, 

desemprego generalizado e forte endividamento das famílias. Dada a crise de confiança que 

vigorava na economia mundial, os credores passaram a duvidar da capacidade dos países 

devedores de pagarem suas dívidas públicas, o que afetou fortemente países como os da zona 

do euro, que costumavam se financiar a baixas taxas de juros; e que após a crise passaram a 
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pagar taxas muito mais altas para rolar suas dívidas. O resultado foi o estabelecimento de 

medidas de austeridade com o intuito de resguardar as contas públicas e honrar os 

compromissos nacionais. Corte de gastos públicos e aumento na arrecadação de impostos 

foram algumas das medidas que fizeram com que a crise se aprofundasse nos países da União 

Europeia (LIMA et a. 2012).  

Como argumenta Krugman em Lima et al. (2012), a crise foi ainda mais devastadora 

na UE devido aos problemas estruturais observados no bloco desde sua criação e às 

assimetrias existentes entre os países da zona do euro, que causaram um choque inesperado, 

o que não vem ao caso ser analisado mais profundamente. Ao sentirem que os países 

europeus estavam imersos em dívidas e não conseguiriam arcar com seus compromissos, os 

investidores deixaram de disponibilizar crédito a baixas taxas de juros. Sendo o 

financiamento externo o meio pelo qual estes países enfrentariam a crise, a escassez de 

recursos foi responsável pelo agravamento da situação, fazendo surgir um desdobramento 

do fenômeno que ficou conhecido como “crise da dívida soberana”, em referência às dívidas 

públicas dos países da zona do euro. A situação foi remediada por meio do auxílio de 

credores que concederam empréstimos aos países periféricos para que estes pudessem rolar 

suas dívidas, sendo estes credores os países europeus menos atingidos pela crise, como 

podemos constatar nos gráficos mais à frente.  

A dívida espanhola, assim como a portuguesa e a grega, foram majoritariamente 

financiadas por França e Alemanha, dois países que, durante o período de surgimento e 

aprofundamento da crise, adotaram medidas que impediram que o fenômeno os atingisse da 

mesma forma que atingiu os países periféricos. A Alemanha, por exemplo, se utilizou da 

desvalorização interna para tornar seus produtos mais baratos, de forma que houvesse 

sempre um superávit em conta corrente. Este superávit nos países do centro europeu foi 

paralelo ao déficit comercial nos países da periferia, que tiveram que se valer de massivos 

empréstimos provenientes dos primeiros. Este duplo movimento é um dos problemas 

estruturais da União Europeia que fizeram da crise um evento traumático (LIMA et al. 2012)  
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Figura 2. Detentores de títulos da dívida externa espanhola no final de 2008. 

Fonte: LAPAVITSAS et al., 2010, p.10 apud. Lima et. al. 2012.  

 

Alemanha e França foram os países que mais investiram no financiamento da dívida 

espanhola, representando, cada um, cerca de 24% do total de investimentos. Com 

investimentos menos vultuosos, mas igualmente importantes, estão Luxemburgo – com a 

porcentagem de 11%; e Reino Unido e Irlanda com porcentagens de 8% cada. Holanda e 

Bélgica foram juntos responsáveis por 14% do total de investimentos; Estados Unidos e 

Itália investiram 4% cada e o resto do mundo representa um total de 3% do financiamento 

da dívida espanhola. 

 

 

Figura 3. Detentores de títulos da dívida externa portuguesa no final de 2008. 

            Fonte: LAPAVITSAS et al., 2010, p.10 apud. Lima et. al. 2012.  

 

A dívida portuguesa, assim como a espanhola, foi majoritariamente financiada por 

França e Alemanha, tendo a primeira sido responsável por 30% do total; e a segunda 
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responsável por 18%. Bélgica participou com a porcentagem de 13%; Irlanda e Luxemburgo 

com 7% cada; Espanha e Itália representando 6% cada; Holanda com 5%; e Reino Unido e 

o resto do mundo investindo 4% cada.  

 

 

Figura 4. Detentores de títulos de dívida externa grega no final de 2008. 

   Fonte: LAPAVITSAS et al., 2010, p.10 apud. Lima et. al. 2012.  

 

A dívida grega foi também financiada majoritariamente por França, que tomou 26% 

do total; e Alemanha 15%. No país, a Itália investiu um pouco mais do que em Portugal e 

Espanha, representando 10% do total; Bélgica financiou 9% da dívida, enquanto Holanda e 

Luxemburgo investiram em 8% do total cada. O Reino Unido foi também responsável por 

8%; e o resto do mundo assumiu os 5% restantes. 

Cronologicamente, a abordagem da crise no nível da União Europeia divide-se em 

três fases, segundo Ana Costa e José Castro Caldas (2011). A primeira delas foi a fase 

financeira, vigente entre março e dezembro de 2008, quando o Conselho Europeu buscou 

apoiar e resguardar as instituições financeiras com o intuito de evitar falências – 

principalmente dos bancos – e proteger os depósitos da população. Durante este período, os 

governos buscaram incentivar (...) “sempre que necessário, a emissão de garantias públicas 

capazes de cobrir empréstimos obrigacionistas dos bancos e a recapitalização de bancos em 

dificuldade com fundos públicos.” (COSTA; CALDAS, 2011 p.73). Em dezembro de 2008, 

o Conselho tomou consciência de que a crise havia ultrapassado a esfera financeira e 

contaminado a economia do bloco, trazendo o risco iminente de recessão. Em função disto, 

a UE passou a trabalhar na tentativa de sustentar a atividade econômica e o emprego por 

meio da criação do “Plano Europeu de Recuperação Econômica”, que pretendia reunir cerca 
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de 1,5% do PIB do bloco em prol das economias dos países em situação delicada. O plano, 

marco da fase expansionista da abordagem à crise, foi acompanhado da recomendação de 

que os países adotassem medidas voltadas para a expansão da demanda, por meio do 

aumento de gastos públicos, redução da arrecadação fiscal e do aporte para seguridade fiscal, 

além de auxílio às famílias. O objetivo final era manter a execução do plano até que o 

crescimento e o emprego estivessem em níveis aceitáveis e a partir daí passar para a próxima 

fase: a consolidação orçamental, prevista para 2011 (COSTA; CALDAS, 2011).   

 Ainda em 2009, porém, começou-se a notar que a passagem para a próxima fase teria 

que acontecer antes do previsto, e já em março de 2010 o Conselho anunciara as exigências 

de medidas em função da disciplina orçamental. A nova fase, marcada pela austeridade, 

coincide com o momento em que países como Grécia, Irlanda e Portugal perdem as 

oportunidades de financiamento de suas dívidas soberanas nos mercados, quando surge a 

“crise da dívida soberana”, atribuída à má disciplina orçamental dos países da periferia. A 

situação foi remediada com o “isolamento” destes países por meio das medidas rígidas de 

austeridade neles impostas. Com este intuito, a UE criou o Pacto para o Euro, que 

posteriormente transformou-se em Pacto Euro Plus, que abrangia medidas de incentivo à 

competitividade, sustentabilidade de finanças públicas, estabilidade financeira e emprego. 

Em meados de 2011, com o constante agravamento da crise, a UE decide fortalecer o pacto 

orçamental, que entra em vigor no dia primeiro de janeiro de 2013 por meio do Tratado sobre 

Estabilidade, Coordenação e Governança na União Econômica e Monetária em 2011.  

 

2.2 A crise em Portugal   

 

 A conjuntura detectada em Portugal durante o período da crise tem contornos muito 

específicos, delineados não apenas pelos próprios impactos desta, mas também por 

particularidades do cenário econômico do país e pelos percalços pelos quais passava na 

época imediatamente anterior a 2007/2008. De forma sucinta, durante boa parte dos anos 

2000, Portugal lidava com a repercussão de sua recente adesão à União Monetária da UE, 

além de estar ainda em processo de recuperação de uma crise econômica gerada por diversos 

motivos, dentre eles o processo de alargamento do bloco e consequente concorrência surgida 

com a entrada de novos países-membros, o que representou grande perda de competividade 
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para o país11. A recuperação da competitividade no país estava em grande medida 

relacionada à desvalorizações cambiais – recurso habitualmente utilizado pelo governo em 

situações deste tipo -  que deixou de ser uma opção viável graças às exigências de paridade 

cambial impostas pela União Europeia no momento da adesão12 (LOURTIE, 2011). 

Entre 2000 e 2008, alguns índices econômicos já apresentavam valores expressivos 

da desaceleração que ocorria no período. Simultaneamente à uma leve subida da taxa de 

desemprego, observou-se queda nos rendimentos médios reais da população, declínio dos 

esforços de investimento, crescimento do déficit em conta corrente e aumento da dívida 

pública. O endividamento das famílias, das empresas e do setor financeiro cresciam acima 

da média do crescimento da economia, o que causou um cenário não muito propício ao 

despontar de uma crise. Dado o panorama desfavorável, a crise atuou no sentido de 

aprofundar as tendências que já vinham sendo observadas, fazendo com que se contraíssem 

os avanços obtidos em termos de qualidade de vida alcançados com a adesão ao euro 

(COSTA; CALDAS, 2013). No último trimestre de 2008, quando assistia-se ao 

aprofundamento da deterioração das condições econômicas e sociais no país, o governo, em 

consonância com a primeira fase da abordagem da crise no nível da União Europeia, 

implementou a Iniciativa de Reforço da Estabilidade Financeira – o IREF. O objetivo do 

plano, como sugere sua nomenclatura, era garantir a solidez das instituições financeiras, de 

forma que estas pudessem manter sua transparência e capacidade de operar de forma eficaz 

durante a crise, o que incluiu medidas de reforço da transparência da informação, revisão do 

regime sancionatório, reforço das garantias de depósito, concessão de garantias pelo Estado 

e fortalecimento da solidez das instituições de crédito. Dentre as ações tomadas durante a 

execução do plano estão a nacionalização do Banco Português de Negócios (BPN), e a 

concessão de uma garantia pública no valor de 450 milhões de euros ao Banco Privado 

Português (BPP) em setembro de 2008 (COSTA; CALDAS, 2013).  

Na segunda fase da abordagem à crise, implementada em Portugal no início de 2009, 

foi criada a Iniciativa para o Investimento e o Emprego, que basicamente consistia em uma 

tentativa de impor um efeito anticíclico sobre o investimento e o emprego no país, com 

                                                           
11 Com o alargamento do bloco, as trocas comerciais e os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) 

voltaram-se para os novos membros, que por possuírem trabalho mais qualificado, a melhores custos e 

localização geográfica privilegiada, apresentavam grandes vantagens em relação a Portugal no que diz respeito 

à atração de capital e à capacidade de fazer comércio internacional (Lourtie, 2011). 
12 De acordo com o Tratado de Maastricht, a adesão à União Econômica Monetária implica convergência de 

políticas e indicadores macroeconômicos, especificamente no que diz respeito ao déficit público (que não deve 

ultrapassar 3% do PIB,) e à relação dívida/PIB, que não deve exceder 60% (Palatnik; Silveira, 2001).  
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impacto previsto em cerca de 0,8% do PIB. As ações previstas na iniciativa seguiam as 

medidas recomendadas pela UE de contenção da recessão que se iniciou em 2008, dentre 

elas estavam: combate à pobreza, proteção familiar, apoio às empresas e aos proprietários 

de imóveis. As medidas determinadas pelo plano abrangiam a melhoria das infraestruturas 

energética e tecnológica, a modernização de escolas, o apoio à atividade econômica e ao 

emprego, e reforço da proteção social.  A Iniciativa para o Investimento e o Emprego, por 

não ter favorecido o orçamento como esperado, foi interrompida em março de 2010, quando 

o governo passou para a fase de austeridade. O momento era de crescimento abrupto dos 

juros da dívida pública grega, o que causou preocupação aos demais países em situação 

semelhante. Diante da perspectiva da escalada dos juros da dívida, o governo decidiu por 

criar o Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC I) 2010-2013, que marca o início dos 

esforços em prol da consolidação orçamental. Os três pilares do plano consistiam na redução 

da despesa, no aumento da receita e na recuperação da economia, de modo que fosse possível 

reduzir o déficit orçamental em 5,5 pontos percentuais do PIB13 (COSTA; CALDAS, 2013).  

Já em abril de 2010, o governo decidiu por adicionar medidas ao PEC I, criando o 

PEC II, que basicamente aprofundou os esforços de redução da despesa e incentivo ao 

crescimento da receita. Logo em seguida, em setembro de 2010, surge o PEC III, incluindo 

medidas de redução de despesas e aumento de receitas fiscais, além do aumento da receita 

contributiva – vide aumento na taxa do IVA14 e nas contribuições dos trabalhadores na Caixa 

Geral de Aposentações15. O resultado dos PECs (I, II e III) foi o oposto do esperado: um 

aumento no déficit orçamental no valor de 350 milhões de euros, o que culminou na tentativa 

– frustrada – de elaboração do PEC IV, que previa medidas adicionais de austeridade a serem 

aplicadas entre 2011 e 2014. O plano foi rejeitado pelo Parlamento em março de 2011 e só 

veio a ser novamente mencionado mais à frente, quando o país foi obrigado à pedir socorro. 

Em 6 de abril do mesmo ano, Portugal recorre à Comissão Europeia em busca de ajuda 

externa, e a troika entra em cena. As negociações tomaram todo o mês de abril e apenas no 

dia 3 de maio foi divulgado o memorando contendo o diagnóstico da economia do país e as 

soluções apontadas nas negociações (COSTA; CALDAS, 2013).  

                                                           
13 A consolidação orçamental era requisito essencial à retomada da confiança e ao crescimento econômico 

sustentado, de maneira que os desequilíbrios macroeconômicos externos fossem corrigidos a competitividade 

da economia fosse resgatada (COSTA; CALDAS, 2013). 
14 Imposto sobre valor acrescentado.  
15 Instituição de previdência do funcionalismo pública em questões de aposentadoria. Disponível em: 

<https://www.cga.pt/cgaInicio.asp> Acesso em: junho de 2015. 



40 
 

 Foram apontados no memorando os já conhecidos problemas apresentados pela 

economia portuguesa – fraco crescimento, produtividade a níveis alarmantes, 

competitividade débil e aumento das dívidas pública e externa – que foram atribuídos à 

questões de origem estrutural, como a demasiada defesa do setor de bens não transacionáveis 

no país e o consequente declínio do desenvolvimento do setor de bens transacionáveis; a 

inflexibilidade do mercado de trabalho; e o aumento das remunerações acima do crescimento 

da produtividade. Após diagnosticado o problema, foram apontados três objetivos principais, 

a partir dos quais foram elaboradas as medidas de austeridade. O primeiro objetivo foi o 

crescimento econômico e o estímulo à competitividade, que seria alcançado por meio de um 

aumento da concorrência no setor de bens não transacionáveis, o que seria responsável pela 

queda dos preços e aumento das rendas. O memorando previa ainda, com este objetivo, uma 

redução nas contribuições fiscais das empresas, paralelo ao aumento das contribuições dos 

cidadãos – vide aumento do IVA (COSTA; CALDAS, 2013).  

O segundo objetivo determinado pelo memorando foi a recuperação da confiança dos 

mercados financeiros, meta que seria atingida com o auxílio da consolidação orçamental. 

Por meio da redução de despesas e do aumento da receita, seria possível reduzir tanto o 

déficit público quanto a relação dívida/PIB, garantindo assim que o mercado financeiro 

resgatasse sua confiança no país. O conflito latente entre crescimento econômico e 

consolidação orçamental seria resolvido com a utilização da desvalorização interna. A 

redução dos salários nominais atuaria na retomada da competitividade, compensando, por 

meio do aumento das exportações, a queda da demanda interna causada pela consolidação. 

Esta redução dos salários, por sua vez, se beneficiaria da reforma do mercado de trabalho 

também proposta pelo memorando, que seria orientada para a desregulamentação e para a 

redução da proteção laboral. Por fim, foi estipulado o objetivo de estabilização do setor 

financeiro, que abrangeria medidas para garantia da solvência e da liquidez dos bancos 

portugueses (COSTA; CALDAS, 2013). O conjunto destas medidas de austeridade – 

incluindo a reforma do mercado de trabalho, que por si só já tem impacto bastante negativo 

sobre a população – foram responsáveis pelo surgimento de um cenário desanimador no pais.  

Os resultados das medidas do memorando foram um tanto quanto distantes do 

esperado. O desemprego aumentou, o PIB caiu, e dívida e déficit públicos não reduziram 

tanto quanto deveriam. Um dos motivos, segundo Costa e Caldas (2011), foi o não 

cumprimento das metas anuais impostas, e o sucessivo aumento de cortes cada vez maiores 

a cada ano para que fosse possível atingir as metas. Em Portugal, a austeridade foi 
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responsável por uma suspensão da recuperação econômica que vinha sendo obtida. A 

redução de gastos com educação, saúde e administração pública; os cortes de pensões; a 

redução do investimento e o aumento dos impostos são exemplos de medidas que 

impactaram a economia e a sociedade de forma fatais, deixando marcas que prometem 

perdurar. As mazelas sociais, especificamente, foram drásticas: desemprego – 

principalmente da população ativa jovem; cortes de proteção ao trabalhador, crescimento 

das desigualdades sociais e até mesmo emigração de boa parcela dos portugueses que 

perderam a capacidade de sustentar suas famílias no país (COSTA; CALDAS, 2011) 

 

2.3 Indicadores socioeconômicos antes e depois da crise  

 

Uma observação analítica do movimento de alguns indicadores socioeconômicos 

durante os períodos anterior e posterior ao surgimento da crise nos mostra um retrato, ainda 

que superficial, do efeito destrutor do fenômeno sobre as condições de vida dos portugueses. 

O marco temporal delimitado foi o período compreendido entre 2000 e 2014, época na qual 

Portugal passou por um longo ajuste à nova realidade da utilização da moeda comum à União 

Europeia, o euro. É necessário ter em mente que este fato, por si só, tem impacto sobre o 

movimento dos indicadores, ainda que não anule o enorme efeito da crise sobre estes. 
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   Quadro 2. PIB português (em milhões de euros) 

 

Ano PIB 

2000 128.466.304 

2001 135.827.522 

2002 142.631.416 

2003 146.158.276 

2004 152.371.561 

2005 158.652.558 

2006 166.248.715 

2007 175.467.718 

2008 178.872.581 

2009 175.448.191 

2010 179.929.812 

2011 176.166.578 

2012 168.397.967 

2013 169.394.856 

2014 173.053.296 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Pordata. 

 

No que diz respeito à esfera econômica, o PIB é um do principais, senão o principal 

indicador dos efeitos da crise sobre a população portuguesa. De acordo com a análise do 

quadro acima, é possível observar de forma concreta o declínio do produto, que se inicia em 

2009 e perdura por alguns anos. Entre 2000 e 2009 o PIB apresentou um padrão de 

crescimento condizente com a estrutura produtiva do país e a condições pelas quais se 

encontrava na época em questão. A crise, que atinge o país de forma mais crítica em meados 

de 2008, só vem a abalar a economia no ano posterior, quando a produtividade cai a valores 

alarmantes e continua a cair nos anos posteriores. A queda do PIB, além de apontar para o 

decréscimo do consumo privado, chama atenção para o problema de produtividade existente 

no país há algum tempo e que se agrava radicalmente após a crise da zona do euro instalar-

se na Europa.  
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Quadro 3. Taxa de Crescimento Anual português (%) 

 

Ano Taxa de crescimento 

anual (%) 

2000 3.8 

2001 1.9 

2002 0.6 

2003 -0.9 

2004 1.8 

2005 0.8 

2006 1.6 

2007 2.5 

2008 0.2 

2009 -3.0 

2010 1.9 

2011 -1.8 

2012 -4.0 

2013 -1.6 

2014 0.9 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da OCDE. 

 

Consequentemente, o crescimento da economia, que apesar de não apresentar valores 

satisfatoriamente altos no decorrer do tempo, começa a atingir valores negativos a partir de 

2011, vindo a se recuperar timidamente apenas em 2014, refletindo, dentre outros fatores, o 

declínio do investimento, influenciado fortemente pelas más condições causadas pela crise. 

O mau desempenho da economia começa a se mostrar efetivo quando observado o 

desequilíbrio das contas estatais. A diferença entre receitas e despesas resultou em um déficit 

profundo no anos de 2009 e 2010. Os esforços de consolidação orçamental não foram 

suficientes para reverter o quadro, fazendo com que o país contasse com pouquíssimo 

recursos em conta. Com o orçamento em más condições, surgiu a necessidade de tomar 

recursos emprestados para “tapar o buraco” nas contas públicas, fazendo, consequentemente, 

com que a dívida pública aumentasse. Após a execução do pacote de resgate, principalmente, 

a situação se agravou e a dívida pública, como veremos adiante, atingiu valores alarmantes. 
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Quadro 4. Despesas, receitas e déficit/excedente da administração pública (em 

milhares de euros) 

 

Anos  Despesas Receitas Déficit/excedente  

2000 33.985,1 31.477,5 -2.507,6 

2001 34.231,4 29.761,6 -4.469,9 

2002 39.122,6 33.249,2 -5.873,4 

2003 36.630,2 31.681,3 -4.948,8 

2004 40.647,6 31.399,4 -9.248,2 

2005 42.076,4 32.931,7 -9.144,7 

2006 43.065,1 35.925,3 -7.139,8 

2007 44.453,5 39.418,0 -5.035,5 

2008 45.988,8 40.819,0 -5.179,8 

2009 48.773,2 34.715,9 -14.057,3 

2010 50.565,4 36.287,1 -14.278,3 

2011 48,684,4 41.640,6 -7.043,8 

2012 48.755,5 39.859,5 -8.896,0 

2013 48.880,6 41.216,1 -7.664,5 

Fonte: elaboração própria a partir de dados dos Pordata. 

 

A análise da dinâmica das despesas, receitas e o resultados em déficit/superávit nos 

mostra um déficit iminentemente crescente, passando de aproximadamente -2.500 bilhões 

de euros no ano 2000 para aproximadamente -7.600 bilhões de euros em 2013. A causa deste 

aumento no déficit foi a pequena evolução das receitas em relação a um crescimento das 

despesas que não condisse com as condições econômicas do país no período. Segundo Costa 

e Caldas (2013), o valor das despesas é muito pouco proveniente de investimento interno, 

fator que poderia ser responsável por uma diminuição do déficit. Do contrário, o déficit se 

aprofundou apesar de uma diminuição das importações de máquinas, equipamentos e 

material de transporte.  

Os PECs implementados com o memorando da troika tiveram o objetivo de controlar 

o déficit por meio da redução dos salários da administração pública e dos sistemas públicos 

de pensões; das despesas de funcionamento do Estado; do investimento público; das 

transferências para o setor empresarial do Estado; dos benefícios fiscais; do aumento da taxa 

de impostos e aceleração do programa de privatizações; e apesar de incisivos, não foram 

muito eficazes, como abordado anteriormente. Apesar da crise da zona do euro ter tido algum 

impacto nesta dinâmica das despesas e receitas, o déficit é um problema que tem raízes muito 
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mais profundas e complexas em Portugal, que juntamente ao consequente processo de 

desindustrialização, destruíram milhares de empregos no país ao longo das últimas décadas.  

 

Quadro 5. Dívida pública em % do PIB português 

  

Ano Porcentagem 

2000 50.3 

2001 53.4 

2002 56.2 

2003 58.7 

2004 62 

2005 67.4 

2006 69.2 

2007 68.4 

2008 71.7 

2009 83.6 

2010 96.2 

2011 111.1 

2012 125.8 

2013 129.7 

2014 130.2 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Pordata. 

 

 A partir de 2011 a dívida começou a apresentar valores bastante acima da média, 

refletindo o efeito da implementação do pacote de socorro concedido pela troika. Por ter 

recebido um considerável valor em euros, acompanhado de juros extensos, a economia 

portuguesa se viu, nos últimos anos, imersa em uma dívida com a qual dificilmente 

conseguiria arcar nos anos que estavam por vir. 
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Quadro 6. Taxa de Desemprego em Portugal (%) 

 

Ano Desemprego 

2000 3.9 

2001 4.0 

2002 5.0 

2003 6.3 

2004 6.6 

2005 7.6 

2006 7.6 

2007 8.0 

2008 7.6 

2009 9.4 

2010 10.8 

2011 12.7 

2012 15.5 

2013 16.2 

2014 13.9 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Pordata. 

 

 O desemprego, comumente considerado um dos reflexos mais nítidos e mais 

associados à deterioração gerada pela crise, mostra valores condizentes com a devastação 

observada no país no período. Como reação aos baixos níveis de consumo e investimento 

decorrentes da crise, o índice de empregos no país caiu consideravelmente a cada ano, 

principalmente após 2009, ano no qual a crise atingiu Portugal mais efetivamente. Junto à 

escassez de emprego estão a queda dos salários, a insegurança dos empregos e a precariedade 

das condições laborais, fortemente aprofundadas com a crise. Tais questões incidem na 

sociedade portuguesa de modo a criar diversos outros problemas, como o endividamento das 

famílias, a queda do consumo, ou até mesmo a emigração, que será abordada a seguir.  
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Quadro 7. Emigração em Portugal (por quantidade de indivíduos) 

 

 

Anos 

Emigrantes  

Total de 

emigrantes 

Emigrantes permanentes Emigrantes temporários 

2000 21.333 4.692 16.641 

2001 20.223 5.396 14.827 

2002 27.358 8.813 18.545 

2003 27.008 6.687 20.321 

2004 x 6.757 x 

2005 x 6.360 X 

2006 x 5.600 X 

2007 x 7.890 X 

2008 x 20.357 X 

2009 x 16.899 X 

2010 x 23.760 X 

2011 100.978 43.998 56.980 

2012 121.418 51.958 69.460 

2013 128.108 53.786 74.322 

2014 134.624 49.572 85.052 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do PORDATA. Obs.: considera-se emigrante permanente aquele 

que permanece em outro país por mais de um ano.  

 

 Apesar da insuficiência dos dados acerca do fluxo de emigrantes temporários e do 

total de emigrantes portugueses entre os anos propostos, os valores relativos aos emigrantes 

permanentes e a disparidade observada entre o fluxo existente entre 2000 e 2003 e o fluxo 

emigratório de 2011 adiante nos oferecem um ótimo retrato do efeito da crise sobre a decisão 

dos indivíduos de tentar a vida em outros países. O fluxo emigratório de 7.890 indivíduos 

em 2007 aumentou repentinamente para 20.357 indivíduos no ano posterior, apontando para 

a existência de algum evento causador deste ímpeto. Tamanho boom nas emigrações apenas 

foi constatado em um momento de profunda agitação política e social: a revolução de 

1974/1975, quando o fluxo de imigrantes cresceu abruptamente.  

O fluxo emigratório reflete não apenas a saída de portugueses do país, mas também 

o retorno de estrangeiros para seus países de origem, dadas as más perspectivas de sucesso 

em Portugal. Apesar de existirem outras motivações capazes de influenciar o fluxo 

emigratório - como a globalização e consequente revolução dos transportes e comunicações 

ou o incentivo internacional à migração, por exemplo - é inegável que tamanho crescimento 
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na quantidade de indivíduos deixando o país seja produto da crise da zona do euro, evento 

que impactou fortemente as condições econômicas, políticas e sociais da população. O boom 

da emigração está sendo responsável pelo desencadeamento de diversos problemas na 

sociedade e economia portuguesas, sendo o principal deles a fuga de mão de obra 

qualificada. A escassez de empregados qualificados, por sua vez, gera diversos obstáculos 

ao crescimento econômico no país, fazendo com que a crise seja ainda mais difícil de ser 

superada (PADILLA, ORTIZ, 2012).  
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CAPÍTULO III – REFLEXOS DA DETERIORAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES SÓCIOECONÔMICAS NA PARTICIPAÇÃO 

POLÍTICA EM PORTUGAL 

 

 Neste capítulo serão relacionados os dados explorados no capítulo anterior com as 

dinâmicas observadas no cenário político português no período pós crise. Será argumentado 

que a queda dos indicadores socioeconômicos, assim como o declínio geral das condições 

de vida dos portugueses, estão ligados à queda de sua participação política no nível 

comunitário, mais especificamente nas eleições legislativas do Parlamento Europeu. Na 

primeira seção será abordada a relação existente entre estas duas variáveis – situação 

econômica e abstenção eleitoral no PE - e exemplificados os efeitos da crise sobre a postura 

política dos cidadãos, especificamente suas atitudes e comportamentos. Mostraremos que a 

deterioração socioeconômica foi responsável pelo declínio da confiança política nas 

instituições europeias; e que tal declínio, por sua vez, implicou no afastamento entre 

indivíduos e política – observado principalmente nas urnas. Na segunda seção exporemos o 

histórico do ativismo político português como forma de expressar as insatisfações com o 

governo nacional e com as instituições europeias.   

 

3.1 Mudanças nas atitudes políticas: a confiança nas instituições 

democráticas 

 

A cidadania, como já citado, divide-se em três dimensões que são, de certa forma, 

interligadas. Os direitos civis, políticos e sociais associam-se de forma a criar uma condição 

de total pertencimento dos cidadãos à sua comunidade. Desta forma, o pleno exercício da 

dimensão política da cidadania, está conectada a diversos fatores que passam muitas vezes 

pelas demais dimensões. O exercício dos direitos de cidadania política, assim com o 

envolvimento dos indivíduos com a política local de forma geral, dependem não apenas das 

oportunidades ofertadas à participação, mas também de fatores de ordem social, econômica, 

cívica, entre outras; que influenciam atitudes e comportamentos e alteram o panorama da 

interação dos cidadãos com o cenário político. As questões econômicas, especificamente, 

tem forte relação com a dinâmica observada no contexto político.  
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Segundo Maria Amorim (2007), uma comparação feita entre pesquisas que buscam 

estabelecer uma relação entre más condições socioeconômicas e fraco exercício da cidadania 

política (uma pesquisa realizada em Porto Alegre – RS, que compara três cidades latino-

americanas; e outra executada no município de Toledo – RS, acerca da cultura política local) 

em contextos políticos, econômicos e sociais distintos mostra que baixos níveis de 

envolvimento político estão geralmente associados à problemas gerados pela pobreza. Nas 

regiões estudadas, a instabilidade democrática tem como principal fator de risco a 

insatisfação dos cidadãos com o desemprenho do governo, altos níveis de corrupção e 

incapacidade de oferecer serviços públicos de qualidade. (AMORIM, 2007). 

 O que vale para os países estudados nestas pesquisas parece se mostrar válido 

também para Portugal. A crise, que provocou intensa queda dos indicadores 

socioeconômicos, gerando pobreza, desemprego e piora das condições de vida parece ser 

um vetor do afastamento entre os portugueses e a política, seja em suas atitudes ou em seus 

comportamentos. Tal distanciamento é fruto de um julgamento feito por estes de que o 

tratamento dos prejuízos econômicos deixados pela crise são de responsabilidade do 

governo, de forma que este deveria então ser “punido”. Na dimensão comunitária, a relação 

entre cidadãos e política se mostra bastante semelhante à relação que é observada no cenário 

nacional, de forma que o cenário político na União Europeia também sofreu em termos de 

queda da participação com a chegada da crise. Isto pode ser explicado pelo fato de que os 

portugueses costumam associar os malogros do fenômeno não apenas às ações do governo 

nacional, mas também as ações tomadas no bloco, principalmente as medidas impostas pela 

troika. O resultado, inicialmente, foi uma mudança nas atitudes dos cidadãos, como declínio 

da confiança no governo, nas instituições políticas e até mesmo na democracia. (LOBO, 

2013). 

De acordo coma teoria proposta por Huntington, a manutenção da democracia 

depende de alguns fatores que são determinantes de seu fracasso ou sucesso. Tais fatores 

foram mais precisamente delimitados após a terceira onda de democratização, quando a 

necessidade de garantir a consolidação e manutenção dos regimes democráticos fez com que 

o conceito de democracia fosse repensado e que fossem dedicados mais tempo e recursos ao 

estudos dos fatores que influenciam a sustentação de tal regime. A terceira grande onda de 

democratização descrita por Huntington aconteceu entre 1974 e 1990, quando trinta novos 

países aderiram ao regime. A análise das condições que contribuíram para a ocorrência desta 

onda são imprescindíveis para entender os fatores passíveis de influenciar a expansão ou 
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contração da democracia, sendo estas: a fraca legitimidade dos regimes autoritários em um 

contexto no qual os valores democráticos eram largamente defendidos e tal legitimidade era 

fortemente relacionada à performance econômica; o crescimento econômico global que 

ocorreu nos anos 1960, quando cresceram simultaneamente os padrões de vida, o nível de 

educação da população, e a classe média urbana; a oposição da igreja católica aos regimes 

autoritários; mudanças nas políticas de atores externos, principalmente a Comunidade 

Europeia, os Estados Unidos e a União Soviética; e por fim o efeito demonstrativo da 

transição democrática em outros países, que funcionaram como bons exemplos da eficácia 

do regime. Da totalidade destes fatores, um dos mais importantes e que mais relaciona-se 

com as questões aqui estudadas é a relação entre desenvolvimento econômico e liderança 

política.  Exceto possiblidades excepcionais, a tendência dominante é de que o 

desenvolvimento econômico gradualmente faça surgir as condições necessárias à 

progressiva substituição de sistemas políticos autoritários para democráticos. Segundo 

Huntington, o desenvolvimento econômico torna a democracia possível e a liderança política 

a torna real (HUNTINGTON, 1998).   

A confiança institucional constitui um fator essencial na estabilidade do regime 

político democrático. Em Portugal, país que adota o modelo representativo16, a legitimidade 

e o constante apoio dos cidadãos ao regime e às instituições são mais que necessários para 

fazer com que o regime político mantenha-se funcionando de maneira saudável. Dentre o 

espectro de fatores incluídos no grupo de atitudes quanto à cidadania política, a confiança 

nas instituições democráticas seria o principal ponto de partida para relacionar a crise e as 

alterações no comportamento dos eleitores portugueses. Segundo estudo realizado por 

Hetherington e Husser (2011), a confiança política consiste na comparação entre a avaliação 

do governo feita pela população e sua opinião acerca de como este deveria funcionar. As 

pessoas tendem a confiar em seus líderes na medida em que o governo está, ao seu ver, 

trabalhando de forma satisfatória e sua avaliação de políticas e instituições refletem suas 

percepções e opiniões acerca da performance governamental (ROTH et. al. 2011). Desta 

forma, mudanças na confiança automaticamente sugerem alterações na performance do 

governo que estejam contrariando a expectativa dos cidadãos em temas importantes, como 

economia, por exemplo. (HETHERINGTON, HUSSER, 2011). Embora alguns estudos 

                                                           
16 Modelo de democracia no qual a tarefa de fazer leis cabe a um corpo de representantes eleitos pelos cidadãos 

aos quais são concedidos os direitos políticos; e não aos próprios cidadãos reunidos em Assembleia. 

(BOBBIO,1998). Portugal adota o sistema de governo semipresidencialista, no qual o poder é equilibrado entre 

o presidente e o Parlamento.  
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sugiram que eventos temporários, como crises, por exemplo, tenham mais efeito sobre a 

confiança nas figuras empoderadas do que no regime democrático, há evidências de que um 

estado profundo de desconfiança constitua uma ameaça ao sistema de governo (ROTH et. 

al. 2011). 

Em Portugal, o apoio à União Europeia se mostrou, ao longo do tempo, bastante 

dependente dos resultados políticos, econômicos e sociais observados durante e após o 

processo de adesão. Segundo Lobo (2013), nos anos 1980 – início da fase de adesão - os 

portugueses possuíam uma visão otimista em relação à UE, sendo um das populações mais 

entusiastas do projeto europeu dentre a totalidade dos países membros do bloco. Este 

otimismo, entretanto, era fruto de nada mais que uma ideia ilusória de que a pertença ao 

bloco consistiria na completa e imediata resolução de todos os problemas do país. A adesão 

era, portanto, sinônimo de desenvolvimento, prosperidade e modernidade (LOBO, 2013). A 

realidade, porém, mostrava que a grande maioria dos cidadãos não possuía informação 

suficiente acerca do projeto europeu e suas perspectivas de ganhos e perdas. Além da 

ausência de interesse e participação na vida política do bloco, os portugueses criaram uma 

utopia acerca do que significaria fazer parte do bloco, o que conferiu ao apoio concedido por 

estes um caráter instável. Por assim ser, tal apoio era obviamente vulnerável e suscetível a 

quaisquer abalos de ordem política, social ou econômica.   

A crise da zona do euro, seguida do memorando da troika e das medidas de 

austeridade, veio comprovar a relação entre a avaliação da situação econômica e o apoio às 

instituições democráticas, fazendo cair drasticamente os níveis de satisfação em relação ao 

funcionamento da democracia e o apoio ao governo nacional e à governança comunitária.  

Segundo Lobo (2013), em inquérito do eurobarômetro17 do ano de 2012, apenas 30% dos 

portugueses considerava que a UE vinha agindo de forma eficaz para remediar a crise 

econômica, o que representou uma queda de dez pontos percentuais em relação ao ano 

anterior. No ano seguinte, a média caiu ainda mais: apenas 23% acreditava na eficácia da 

democracia no bloco, enquanto a média geral dos países membros girava em torno de 44%. 

Dados desta mesma pesquisa revelaram que 36% da população portuguesa acredita que o 

país deveria sair da UE (LOBO, 2013). Estes números mostram, segundo a autora, uma 

mudança na percepção da função do bloco. Este, que era inicialmente associado à 

                                                           
17 Disponível em: <http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm> Acesso em: junho de 2015. 
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transferência de recursos para o país, passou a ser diretamente relacionado ao programa de 

resgate e austeridade implementado em 2011.  

Como teorizam Roth et. al. (2011), na UE-1518 a confiança nos governos nacionais 

apenas declina quando começa-se a notar forte desemprego no país, enquanto a confiança 

na União Europeia e suas instituições depende de variações na situação da economia real, 

como desemprego combinado com baixo crescimento do PIB. Na UE-2719, a queda da 

confiança no governos nacional e nas instituições comunitárias em tempos de crise estaria 

primariamente relacionada ao aumento das dívidas governamentais. Por meio de dados de 

pesquisas de opinião pública podemos relacionar a insatisfação com a situação econômica 

do país e a desconfiança nas instituições democráticas durante os períodos anterior e 

posterior ao surgimento da crise. Desta forma é possível constatar mais concretamente o 

efeito desta no apoio conferido pela população portuguesa à União Europeia. Nos quadros a 

seguir analisaremos resultados de pesquisas de opinião pública acerca das atitudes e 

comportamentos dos portugueses em relação às instituições europeias.  

 

Quadro 8. Avaliação da situação econômica europeia pela população portuguesa 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Avaliação 2.2 2.4 2.3 1.9 1.7 1.9 1.8 2 1.8 2 

Fonte: Portal da Opinião Pública. Obs. Valores variantes entre 1 e 4, sendo 1 muito má e 4 muito boa.  

 

O quadro acima expõe o resultado da pesquisa feita pelo Portal de Opinião Pública 

sobre a avaliação feita pelos portugueses da situação econômica europeia entre os anos de 

2005 e 2014. As respostas foram medidas em valores que variam de 1 a 4 (sendo 1 muito 

má e 4 muito boa), e mediante sua análise foi observada uma tendência descendente a partir 

de 2008, ano no qual a crise da zona do euro atinge o país. O índice caiu de 2.2 em junho de 

2005 para 1.9 em 2008, vindo a cair ainda mais nos anos posteriores. Os valores subiram 

                                                           
18 Conjunto dos países membros da União Europeia anteriormente à adesão de novos membros em 2004. Inclui 

os seguintes países: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, 

Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido. Disponível em: 
<http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EU_enlargements/es> Acesso em: julho 

de 2015. 
19 Conjunto dos países membros da UE após a adesão das três antigas repúblicas soviéticas (Estônia, Letônia 

e Lituânia); quatro antigos ex países satélites da URSS (Polônia, República Checa, Eslováquia e Hungria); uma 

antiga república iugoslava (Eslovênia); e duas ilhas mediterrâneas (Chipre e Malta) em 2004; e a adesão de 

Bulgária e Romênia em 2007. Disponível em: <http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:EU_enlargements/es> Acesso em: julho de 2015. 
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timidamente nos anos de 2012 e 2014, mas mantendo-se a propensão à queda verificada 

desde o surgimento da crise.  

 

Quadro 9. Porcentagem da população portuguesa que acredita que a União Europeia 

representa prosperidade econômica 

Ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Porcentagem 22% 16% 14% 16% 17% 10% 8% 10% 9% 9% 

Fonte: Portal da Opinião Pública.  

 

A credibilidade depositada pelos cidadãos portugueses nas União Europeia se mostra 

bastante fraca desde o ano tomado como ponto de partida na análise. A tendência detectada 

foi a constante queda da porcentagem dos indivíduos que acreditavam que o bloco representa 

prosperidade econômica. Em 2005 apenas 22% dos questionados responderam 

afirmativamente, enquanto em 2008 esta porcentagem caiu para 16%. Em 2010 percebe-se 

o reflexo da implementação do memorando da troika na opinião dos portugueses, uma vez 

que apenas 10% responderam positivamente. A partir deste ano o valor decresceu ainda 

mais.    
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Quadro 10. Porcentagem da população portuguesa que confia no Parlamento 

Europeu 

 

Ano Porcentagem  

1999 84% 

2000 73% 

2001 77% 

2002 81% 

2003 78% 

2004 79% 

2005 79% 

2006 74% 

2007 74% 

2008 78% 

2009 58% 

2010 60% 

2011 50% 

2012 38% 

2013 33% 

2014 34% 

2015 44% 
Fonte: Portal da Opinião Pública. 

 

A porcentagem da população que confia no Parlamento Europeu apresentou valores 

consideravelmente altos entre 1999 e 2008, com valores girando em torno de 77%. Em 2008, 

os valores começaram a cair abaixo de 50%, o que pode expressar os efeitos da crise sobre 

a confiança depositada no órgão da UE.  

 

Quadro 11. Satisfação da população portuguesa com a democracia 

Ano 2005 2006 2007 2009 2011 2012 2013 2014 

Avaliação 2.3 2.2 2.3 2.4 2.1 2 1.8 2 

Fonte: Portal da Opinião Pública. Obs.: Valores variantes entre 1 e 5, sendo 1 muito má e 5 muito boa.  

 

 Quanto à satisfação dos cidadãos portugueses com a democracia – tanto em nível 

nacional quanto em nível comunitário - observa-se uma tendência bastante semelhante à 

observada na pesquisa acerca da avaliação da situação econômica da UE. Além da tendência 

de queda entre 2007 e 2009 (dado que os valores referentes ao ano de 2008 não foram 

encontrados) e nos anos posteriores, podemos notar que entre 2012 e 2014 os números 



56 
 

referentes à confiança no PE são exatamente os mesmos da pesquisa sobre situação 

econômica da EU, evidenciando a presença do vínculo supostamente existente entre a forma 

como os cidadãos avaliam o cenário econômico e sua avaliação do sistema política vigente.  

 

3.2 Mudanças no comportamento político: a participação eleitoral dos 

portugueses nas eleições do Parlamento Europeu após a crise  

 

 Em Portugal, a deterioração das condições socioeconômicas e consequente queda da 

confiança dos cidadãos na democracia, além do não surgimento de novas lideranças no 

Parlamento Europeu, refletiram-se na postura adotada por estes perante às urnas. Em um 

contexto no qual a economia vai mal, a confiança se encontra abalada, e a população não 

encontra novas lideranças em quem confiar a administração das políticas públicas, o 

desânimo em legitimar a governança da UE – que sob o ponto de vista do eleitor português 

é uma das grandes culpadas pelas más condições econômicas e sociais – por meio do voto é 

uma infeliz consequência. Segundo Kriesi (2012), a literatura acerca da votação com base 

em critérios econômicos (ou economic voting, como denominado pelo autor) sugere que 

eleitores instrumentalmente racionais tendem a recompensar o governo com seu voto quando 

a economia nacional está em boa situação, e de forma contrária, puni-lo quando a economia 

vai mal. Neste contexto, uma grande recessão econômica, por exemplo, tem impacto 

substancial sobre a decisão de ir às urnas, principalmente quando se trata de países nos quais 

o voto não é obrigatório como em Portugal. A presença de problemas como estes faz com 

que a população perceba que as instituições democráticas – nacionais e comunitárias – não 

conseguem mais decidir eficientemente sobre questões importantes para o país, como 

economia e políticas sociais. Desta forma, a inferência feita pelos cidadãos é que tais 

instituições não mais merecem apoio; apoio tal que seria concedido principalmente por meio 

do voto. (ARMINGEON, GUTHMANN, 2014).  

 Na União Europeia, é possível notar claramente esta relação quando observamos os 

votos nas eleições do Parlamento Europeu por partidos. Aqueles que estavam no poder em 

países atingidos pela crise receberam menos votos nas eleições do Parlamento Europeu. A 

decisão de “punir” o governo após a crise foi determinada por diferentes motivações em 

diferentes regiões da Europa. Nos países da Europa Ocidental, o desemprego parece ter sido 

a principal razão para a queda da participação nas eleições do PE, enquanto na Europa 
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Oriental e Central, tal declínio foi causado pelas baixas taxas de crescimento econômico, de 

acordo com Kriesi (2012). A motivação principal, porém, estaria na relação existente para 

os cidadãos entre as condições provocadas pelas medidas de austeridade impostas mediante 

a concessão do empréstimo pela troika e o mau funcionamento da estrutura democrática, 

principalmente no nível comunitário.  

 Segundo Armingeon e Guthman (2014), esta relação seria determinada pela 

interferência de atores externos (neste caso os componentes da troika: FMI, Comissão 

Europeia e Banco Central Europeu) e dos mercados nos procedimentos democráticos 

nacionais, fazendo com que os cidadãos concluam que a democracia nacional deixou de 

funcionar como deveria, não sendo merecedora de apoio no futuro. De modo análogo, dado 

o caráter bastante limitado do conhecimento possuído pelos portugueses acerca da União 

Europeia – e diga-se de passagem, dos demais países membros do bloco – e de seus 

funcionamento e práticas, é comum que, ao formarem suas opiniões acerca da governança 

no nível comunitário, os cidadãos olhem para as condições socioeconômicas no país e assim 

atribuam a responsabilidade também às lideranças do bloco (ARMINGEON, GUTHMANN, 

2014). Neste caso principalmente, uma vez que os grandes responsáveis aos olhos da 

população foram as instituições europeias e internacionais componentes da troika.  

 Outro fator importante de ser considerado, no caso das eleições do Parlamento 

Europeu, é o não surgimento de novos partidos a serem considerados para as eleições. A 

ausência de novas figuras em quem depositar confiança para gerir a instituição é responsável 

pela abstenção nas urnas, como alternativa ao voto em candidatos que, segundo os 

portugueses – não tem competência para conduzir os assuntos europeus.  
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Quadro 12. Participação dos portugueses nas eleições do Parlamento Europeu 

 

Anos Total de eleitores Votantes  Abstenções 

1994 8.565.822 3.044.001 5.521.821 

1999 8.681.854 3.467.085 5.214.769 

2004 8.821.456 3.404.782 5.416.674 

2009 9.704.559 3.568.943 6.135.616 

2014 9702657 3.283.610 6.419.047 

Fonte: elaboração própria a partir de dados do Pordata.  

 

Deixando de lado os motivos que causaram a abstenção, cabe uma análise dos 

resultados das eleições do Parlamento Europeu após a crise. Os dados mostram que a 

abstenção cresceu em pequenas proporções. Comparando aos resultados dos anos anteriores, 

tal crescimento mostra o que podemos chamar de um impacto moderado da crise sobre a 

participação eleitoral. Dado que Portugal possui um histórico de fraca participação política, 

a dimensão em que decresceu a quantidade de cidadãos que foi às urnas não nos diz o 

suficiente acerca do impacto real da crise sobre a participação eleitoral no país. Embora não 

seja possível atribuir a queda da participação exclusivamente à crise, devido à existência de 

diversos outros fatores que exercem influência sobre a decisão do cidadãos de ir ou não às 

urnas – como por exemplo a histórica tendência de baixa participação política da população 

portuguesa ou o insuficiente contato desta com a estrutura da EU – é fato que a deterioração 

das condições socioeconômicas causada pela crise, principalmente após a implementação 

das duras medidas de austeridade em 2011, refletiram, mesmo que em pouca medida, para o 

aumento da abstenção eleitoral em nível comunitário.   

 

3.3 As manifestações populares   

 

Analisando os níveis de associativismo em Portugal ao longo dos anos, nota-se certa 

limitação no que diz respeito à participação dos cidadãos em movimentos sociais em prol do 

bem coletivo, uma vez que a própria organização da sociedade civil do país é, de certa forma, 

fraca. Em comparação à população de países do norte europeu, é possível identificar, dentre 
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a população portuguesa, níveis consideravelmente baixos de envolvimento em grupos da 

sociedade civil e de ativismo político. Esta tendência remete ao Estado Novo (1926 - 1974), 

período no qual o ativismo político era fortemente reprimido e eram tomadas medidas que 

fomentavam a despolitização da sociedade. Com a ilegalização de partidos e sindicatos, o 

controle sobre atividades culturais das associações e a abolição do direito à greve, o Estado 

Novo restringiu de forma drástica a liberdade dos cidadãos, desencorajando a participação 

em mobilizações públicas.  

Durante o período revolucionário, entre 1974 e 1975, houve diversas iniciativas - por 

parte de partidos políticos, sindicatos, e grupos de cidadãos - de mobilizar e organizar a 

sociedade civil, fazendo com que, ao menos neste resumido espaço de tempo, os níveis de 

ativismo aumentassem no país. As demandas diziam respeito à quase totalidade dos aspectos 

da vida social dos portugueses (BAUMGARTEN, 2013).  Este período de efervescência 

durou apenas até o fim da Revolução dos Cravos, quando os níveis de associativismo 

voltaram a cair vertiginosamente. As poucas mobilizações que ocorreram após a 

democratização foram relacionadas ou à dimensão internacional, vide protestos contra o 

envolvimento do FMI na economia portuguesa em 1983 e o movimento contra a entrada de 

Portugal na União Europeia em 1986; ou à questões pontuais que surgiam no país em 

momentos específicos, sem que fosse notada alguma persistência no que diz respeito às 

reivindicações.  

Segundo Soeiro (2014), as manifestações populares portuguesas, além de serem 

desencadeadas por suas motivações particulares, seguem tendências mundiais registradas 

em ciclos. O mais recente ciclo de manifestações teria sido iniciado no Oriente Médio com 

a insatisfação da população acerca das instituições políticas. O primeiro evento aconteceu 

na Tunísia e contagiou diversos outros países da região, nos quais as pessoas foram às ruas 

reivindicar pelo fim de governos autoritários e abusivos. A primavera árabe, como foram 

denominados estes eventos, foi o pontapé inicial de uma grande reprodução de protestos 

contra sistemas políticos ao redor do globo. De acordo com o autor, este ciclo fez parte de 

um novo contexto, marcado pela globalização, modernidade e tecnologia, que permitiu que 

as manifestações tivessem um alcance e efetividade muito maiores. É importante salientar 

que, segundo ele, as manifestações portuguesas – e europeias de forma geral – foram 

incentivadas por ciclo, e foram, em certa medida, influenciadas por esta onda de insatisfação 

com o cenário político. Mais intimamente, entretanto, as manifestações iniciadas em 2010 

foram fruto das consequências da crise da zona do euro, principalmente as medidas de 
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austeridade implementadas mediante a recomendação da troika, que uniram-se à tendência 

internacional fazendo com que a população se mobilizasse e fosse até as ruas reivindicar 

melhores condições de vida. No país, as manifestações contra a crise surgiram com mais 

força de que os movimentos do tipo acontecidos no passado, mostrando a influência do novo 

contexto sobre o ativismo político da população (SOEIRO, 2014).  

Entre 2011 e 2014, dentre os principais movimentos, foram registradas quatro 

grandes greves gerais; três manifestações que foram consideradas as maiores das últimas 

décadas; centenas de greves setoriais e parciais; e milhares de protestos locais, setoriais, 

nacionais e internacionais em Portugal. O primeiro grande protesto ocorreu no dia 12 de 

março de 2011. A mobilização denominada Geração à Rasca reuniu cerca de meio milhão 

de cidadãos reivindicando, principalmente, melhoras nas condições de emprego; e 

denunciando também, o mau funcionamento do sistema político e a corrupção. O movimento 

surgiu da iniciativa de quatro cidadãos, que criaram um evento na internet com tal nome. 

Diversos outras manifestações menores se alastraram até que surgisse o segundo maior 

protesto organizado relacionado à crise, o Que se Lixe a Troika, iniciada em 15 de setembro 

de 2012, quando o governo português foi instruído pelas instituições internacionais a 

implementar ainda mais medidas de austeridade de forma que fosse possível cumprir com 

as obrigações da dívida e do déficit. A primeira manifestação do movimento foi marcada 

para o dia 13 de outubro do mesmo ano e reuniu milhares de pessoas pertencentes à diversas 

classes e ocupações em 22 cidades portuguesas. A terceira grande manifestação foi 

internacional e ocorreu em 1 de junho de 2013. O movimento aconteceu em mais de 100 

cidades europeias, porém, não dispôs das boas condições de mobilização que os anteriores 

dispuseram. Em função disto, a imprensa considerou a manifestação irrelevante, não 

oferecendo cobertura (CAMARGO, 2014). A mídia, que em outros países, como Brasil por 

exemplo, possui papel fundamental dentro do contexto político, em Portugal não possui o 

poder suficiente pra influenciar o processo político. Além da lei que proíbe a execução de 

debates políticos nas emissoras portuguesas, a própria cobertura dos processos eleitorais pela 

mídia é fraca e bastante delimitada pelo Parlamento português, restringindo a liberdade de 

informação e fazendo com que os cidadãos se sintam ainda mais distantes do cenário político 

nacional e europeu20. 

                                                           
20 Disponível em: <http://www.publico.pt/politica/noticia/parlamento-discute-mudancas-na-cobertura-de-

eleicoes-directores-de-informacao-da-rtp-sic-e-tvi-rejeitam-iniciativas-1628007> Acesso em: outubro de 

2015.  
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A mobilização gerada com estas manifestações, principalmente no contexto no qual 

aconteceram, mostra como os portugueses utilizaram este recurso como uma alternativa à 

expressão tradicional de sua insatisfação – o voto. O resultado mostrado nas urnas, unido à 

efervescência popular, mostra que a população está engajada em se fazer ouvir e buscando 

tanto meios quanto possíveis de expor suas preocupações e demandas relacionadas às 

mazelas deixadas pela crise da zona do euro (CAMARGO 2014). Cabe salientar ainda, que 

a ausência de ativismo verificada historicamente dentre os portugueses não é uma tendência 

única, dado que há um parte minoritária dos cidadãos bastante ativa no cenário político, que 

se mostra presente nos movimentos surgidos no país, independente da época ou dos motivos 

que levaram à tal. Esta parcela mais ativa da população encontra apoio na União Europeia e 

suas iniciativas no sentido de provocar uma alteração no status quo legislativo do bloco. 

Entretanto, apesar de terem alcançado importantes objetivos, como os avanços relativos ao 

associativismo LGBT, a maioria das iniciativas de mudança na legislação parte dos partidos 

políticos e o associativismo histórico da sociedade portuguesa pode ainda ser considerado 

bastante fraco, contexto no qual a crise surgiu para fazer com que os portugueses passasse a 

ir mais às ruas e reivindicar por seus direitos (LOBO, 2013).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Durante este trabalho foi investigada a existência de uma relação concreta entre a 

crise da zona do euro e a queda da participação política dos cidadãos portugueses em nível 

comunitário, mais especificamente nas eleições do Parlamento Europeu. Os impactos 

negativos da crise na esfera econômica e social refletiram na esfera política, na qual foram 

sentidas mudanças no ativismo da população portuguesa nos níveis nacional e comunitário. 

O argumento principal situou-se na ideia de que os efeitos negativos da crise na economia, 

causados principalmente pelas políticas de austeridade recomendadas pela troika e adotadas 

pelo governo nacional, resultaram no desânimo da população em legitimar o sistema de 

governança europeia. Para além da influência de outros fatores, tal desânimo seria 

consequência, principalmente, de uma queda na confiança dos cidadãos nas instituições 

democráticas, que, ao seu ver, teriam perdido a capacidade de garantir condições 

socioeconômicas satisfatórias.  

A literatura confirma, como apresentado no primeiro capítulo, que democracia e 

cidadania política são elementos fortemente relacionados. Os direitos relativos à política, 

por precisarem ser exercidos para serem usufruídos, fazem da participação um fator 

fundamental. Neste contexto, é relevante não apenas a disposição dos cidadãos em participar, 

mas também as oportunidades que são ofertadas à sua participação. O conjunto de atitudes 

e comportamentos da população em relação à política dependem, de modo geral, do contexto 

no qual são formados. Tal conjunto determina em que medida a população exerce sua 

cidadania política e a quantas anda a situação da democracia, governo que necessita de 

legitimação consubstanciada principalmente pelo voto. Na ausência de legitimação por parte 

da população, aprofunda-se o déficit democrático, prejudicando a estabilidade do regime.  

Em Portugal, unem-se diversos fatores que resultam no que podemos chamar de um 

fraco exercício da cidadania política, marcado pelo distanciamento entre os cidadãos e o 

processo de tomada de decisões, seja em nível nacional ou nas instituições europeias. Na 

lista das causas deste distanciamento está a própria natureza do regime democrático 

português, instalado no país tardiamente após a queda do regime autoritário de Salazar, 

deixando como herança uma estrutura social na qual participar ativamente da política não é 

a prática comum. Ainda, a configuração do sistema político português torna esta prática 

ainda mais complexa, dado seu alto grau de partidarização, a não obrigatoriedade do voto, a 

utilização de lista fechada, entre outros.  
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No âmbito da União Europeia existem também fatores que fazem com que os 

portugueses mantenham certa distância das práticas políticas, principalmente das urnas. A 

expectativa exagerada quanto ao pertencimento ao bloco no período anterior à adesão foi 

responsável pela fraqueza do apoio à este concedido, uma vez que tal apoio estava 

condicionado a resultados positivos. Caso os resultados não sejam vantajosos aos olhos da 

população, esta se volta contra a governança do bloco, punindo-o através da abstenção. Esta 

ausência de informações, aliada a alguns outros fatores como o fato de os candidatos aos 

cargos de eurodeputados serem determinados pelos partidos; as eleições do PE serem 

consideradas secundárias em termos de relevância; o sistema de lista fechada; e o não 

surgimento de novas lideranças no âmbito do Parlamento fazem com que os cidadãos deixem 

de apoiar a União Europeia e se abstenham nas eleições. 

Há ainda obstáculos de caráter mais subjetivo impostos pela União Europeia, que 

unem-se às características supracitadas resultando em um distanciamento ainda mais 

resistente. A ausência de uma identidade comum europeia, assim como a não existência de 

um debate político público do qual os cidadãos possam fazer parte, fazem com que estes não 

se sintam capazes de influenciar o processo político na UE, situação agravada pelo fato do 

órgão executivo com maior poder de decisão dentro do bloco – a Comissão Europeia - ser 

liderado por um presidente não eleito. Promover eleições para a presidência da CE seria 

bastante útil no sentido de fazer com que os portugueses se sentissem capazes de influenciar 

a tomada de decisões dentro do bloco, o que muito interessa ao futuro de seu país. Ademais, 

a proibição da realização de debates políticos na mídia portuguesa é uma das grandes 

responsáveis pela falta de conhecimento acerca dos candidatos e partidos e de suas 

propostas, assim como das práticas políticas da UE de forma geral. Consideradas estas 

características, torna-se nítido o distanciamento entre cidadãos e política, uma vez que estes 

não se sentem verdadeiramente parte do bloco e não vislumbram a possibilidade de intervir 

nas políticas por este criadas. Como consequência, aprofunda-se o déficit democrático na 

medida em que o interesse público não pode ser construído pela própria população. Em um 

contexto no qual o exercício da cidadania política já se encontrava debilitado, a crise da zona 

do euro agiu no sentido de intensificar a fraqueza da participação e aprofundar o déficit 

democrático já existente.  

A análise dos dados acerca da participação nas eleições do PE anteriores à crise – 

entre 1994 e 2004 – mostrou que houve uma leve queda da abstenção. A crise, como exposto 

no segundo capítulo, potencializou a capacidade que as características supracitadas tinham 
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por si só de prejudicar o relacionamento dos portugueses com o cenário político, no nível 

comunitário principalmente. A implementação do memorando da troika, contendo as 

medidas de austeridade, foi considerada necessária pelo governo conservador português no 

contexto de queda da atividade econômica gerado pela crise. A população, porém, olhou 

para estas medidas de uma forma bastante distinta, visto que já vinha sentindo seus efeitos 

destrutivos sobre a sociedade, como corte de salários, de pensões, piora das condições de 

trabalho, diminuição dos gastos do governo com saúde e educação, dentre outros.  

A análise dos indicadores socioeconômicos mostram, de fato, o impacto das medidas 

sobre o bem-estar da população. O PIB encolheu, assim como o crescimento real da 

economia; o déficit público e as dívidas pública e externa cresceram consideravelmente; e o 

desemprego e a emigração aumentaram exponencialmente como consequência. Estes dois 

últimos foram os efeitos sentidos de forma mais penosa pela população. A queda dos 

indicadores socioeconômicos mostra que houve real impacto da crise sobre o bem-estar da 

sociedade portuguesa, que se viu sem empregos, com altas dívidas a pagar e sem condições 

de honrar com seus compromissos. Tal impacto agiu diretamente sobre a confiança 

depositada pela população na governança europeia. Como vimos no terceiro capítulo, a crise, 

na opinião da população, influenciou negativamente a capacidade dos líderes – nos níveis 

nacional e comunitário – de garantir suas condições econômicas e sociais. A exploração de 

dados de uma pesquisa de opinião pública acerca da relação entre os cidadãos portugueses e 

a política da UE mostraram que quando a população avalia a situação da economia no bloco 

de forma negativa, seus níveis de satisfação com a democracia caem, assim como a confiança 

no Parlamento Europeu. 

É paralela também a queda da quantidade de cidadãos que acreditam que a UE 

representa prosperidade. Fica clara então a forte relação entre as condições socioeconômicas 

e as atitudes – neste caso a confiança política – dos portugueses quanto à política econômica 

da União Europeia. Os resultados relativos à participação eleitoral no Parlamento Europeu 

após a crise revelam que houve um aumento, mesmo que discreto, da abstenção em relação 

aos anos anteriores. A dimensão deste aumento mostra que a crise, apesar de não ser o único 

fator relacionado à queda da participação, teve influência sobre a decisão dos cidadãos de 

não ir às urnas legitimar o governo. Fora da arena eleitoral, os portugueses buscaram, como 

forma alternativa de intervir no processo político, reivindicar por melhores condições de vida 

nas ruas, protestando contra a União Europeia, a troika, e as medidas de austeridade. A crise 

foi responsável, então, por um aumento das manifestações populares no país, chamando 
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atenção para uma forma de ativismo talvez considerada mais eficaz pela população 

portuguesa.  

Como já abordado, a fraqueza da participação política em Portugal é histórica, sendo 

um objeto de estudo que demanda uma atenção especial por parte das pesquisas efetuadas 

na área. A não obrigatoriedade do voto é um fator primordial para o entendimento do 

comportamento dos portugueses, uma vez que na maioria das eleições a abstenção representa 

a voz que fala mais alto acerca da opinião destes. Os candidatos vencedores das eleições 

dificilmente podem receber o mérito por obter a maioria dos votos, uma vez que tal maioria 

representa uma parcela mínima da população, dada a abstenção e a pluralidade partidária da 

estrutura política da UE. Ainda, há de se considerar que a ausência de novas lideranças nas 

quais os cidadãos se sintam seguros em depositar sua confiança para governar o país faz com 

que estes recorram a figuras já conhecidas, apesar de não exatamente aprovadas. Estas 

questões são merecedoras de atenção especial nos estudos acerca da União Europeia, uma 

vez que possuem importância ímpar na estabilidade política e social de Portugal.   
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