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 Nesta sessão irei falar sobre o posicionamento ideológico dos portugueses, sobre a sua 

opinião relativamente aos vários valores políticos e sobre a forma como este posicionamento 

condiciona o sentido do voto dos cidadãos.  

 

No fundo, procurarei mostrar, em primeiro lugar, como é que os portugueses se auto-

localizam numa escala esquerda-direita e quais as razões sociais, valorativas e partidárias que 

os levam a assumir um determinado posicionamento ideológico. Concluindo, neste sentido, que 

em Portugal os indivíduos dizem-se de esquerda, de direita ou de centro motivados muito mais 

por pormenores de curto prazo – como a avaliação do estado da economia, ou a avaliação dos 

líderes –  do que pela sua opinião sobre valores políticos, pela sua localização numa estrutura de 

clivagens sociais ou pela sua simpatia partidária. 

 

Em segundo lugar, e conquanto a sua pouca relevância na determinação ideológica, 

analisarei estas razões valorativas e, mais profundamente, a forma como os portugueses se 

situam face aos vários valores políticos. Debruço-me, aqui, sobre a opinião relativamente a 

alguns valores sócio-económicos - como a opinião quanto à intervenção do Estado na economia 

ou a manutenção do SNS, por exemplo; morais – como a posição acerca da despenalização do 

aborto; e outros respeitantes à dicotomia materialismo/pós-materialismo – como, por exemplo, a 

escolha entre “maior defesa da ordem” e “maior defesa da liberdade de expressão”. Procurarei 

mostrar em que medida os simpatizantes dos vários partidos defendem vários destes valores 

políticos - donde também se pode concluir a inexistência de uma correlação óbvia e lógica entre 

a simpatia partidária e os valores professados. 

 



Por fim, e uma vez esclarecida a determinação do voto por este posicionamento 

ideológico, concluo que em Portugal a escolha eleitoral é muito pouco ditada por questões 

ideológicas, tornando-se, por isso, muito instável e contribuindo, assim, para altos índices de 

volatilidade eleitoral. 


