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Projeto “Eleições, Liderança e Responsabilização: a Representação Política em 

Portugal uma Perspetiva Longitudinal e Comparativa” – Relatório Síntese Final: 

Publicações e Website, 27-7-2015 

 

No âmbito do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE –

Instituto Universitário de Lisboa (CIES-ISCTE-IUL), teve lugar um projeto coordenado 

por André Freire, Marco Lisi e José Manuel Leite Viegas: “Eleições, Liderança e 

Responsabilização: a Representação Política em Portugal uma Perspetiva Longitudinal e Comparativa”. 

Este projeto foi financiado e/ou institucionalmente patrocinado por várias entidades 

(Fundação para a Ciência e Tecnologia: FCT-MCTES; Direcção Geral Administração 

Interna – DGAI-MAI; hoje SG-MAI, e da CNE: Comissão Nacional de Eleições), entre as 

quais a própria Assembleia da República Portuguesa (AR).  

O projeto tinha várias vertentes (um inquérito aos eleitores, um inquérito aos 

deputados em funções na presente legislatura, um inquérito aos candidatos nas eleições 

legislativas de 2011, etc.) e visa o estudo da representação política parlamentar em Portugal. 

Tal estudo é feito quer comparando os resultados de um estudo semelhante anterior (2008) 

com este (2012), quer comparando os resultados portugueses com os dos países aos quais 

estamos ligados através das redes de pesquisa internacional: CCS, Comparative Candidate 

Survey - 28 países; PARENEL – Parliamentary Representation at the National and European Levels 

(Legispar): 3 a 5 países; PARTIREP – Party Representation: 15 países e 70 Parlamentos, 

nacionais e infranacionais. 

Estando o projeto praticamente terminado, pois apenas decorre ainda um inquérito 

extra (isto é, não previsto inicialmente) que é o European Candidate Survey 2014 (inquérito 

aos candidatos ao Parlamento Europeu 2014), cumpre-nos dar conta de quatro coisas 

essenciais. Primeiro, no sítio do projeto na rede (ver http://er.cies.iscte-iul.pt/ ) damos 

conta de todos os trabalhos de pesquisa realizados. Segundo, partilhamos em acesso 

totalmente livre todos os questionários, guiões de entrevistas, biografias de deputados e de 

candidatos a deputados, e ainda todos os inquéritos aos eleitores e aos deputados (ou 

candidatos a deputados) 2007-2013. Cumprimos assim o desiderato de tornar acessíveis os 

dados das pesquisas para utilizações secundárias e, adicionalmente, permitimos validações 

cruzadas das nossas conclusões. Terceiro, damos também conta de todas as conferências 

http://er.cies.iscte-iul.pt/


que organizámos e/ou em que participámos. Finalmente, publicitamos todas as publicações 

do projeto, deste e do anterior, 2006-2015. Além de inúmeros artigos em revistas 

académicas de referência nacionais e internacionais, apresentados no sítio 

http://er.cies.iscte-iul.pt/ , neste capítulo cabe referir três publicações recentes em livro:  

1ª - Freire, André & José Manuel Leite Viegas (editors) (2015), Political Representation 

in Portugal: The Years of the Socialist Majority, 2005-2009, E-book, Edição dos Autores, Leya, 

https://www.leyaonline.com/pt/livros/historia-e-politica/politica/political-representation-

in-portugal-the-years-of-the-socialist-majority-2005-2009-ebook/ 

2ª - Freire, André (organizador) (2015), O Futuro da Representação Política Democrática, 

Lisboa, Nova Vega. 

3ª - André Freire, Marco Lisi & José Manuel Leite Viegas (eds.), (2015), Crise 

Económica, Políticas de Austeridade e Representação Política, Lisboa, Assembleia da República, 

Coleção Parlamento. 

Ainda em 2015, embora num dos casos com data de 2016, sairão ainda: 

1ª – Freire, André, Lisi, Marco, Andreadis, Ioannis, Viegas, José Manuel Leite Viegas 

(organizadores) (2016), Political Representation in Times of Bailout: Evidence from Greece and Portugal, 

Londres, Routledge. No prelo. 

2ª – André Freire, Marco Lisi & José Manuel Leite Viegas (eds.), (2015, no 

prelo), Participação e Representação Políticas na Europa em Crise, Lisboa, Assembleia da 

República, Coleção Parlamento. 

Pela coordenação do projeto “Eleições, Liderança e Responsabilização: a 

Representação Política em Portugal uma Perspetiva Longitudinal e Comparativa” (FCT: 

Referência do Projeto “PTDC/CPJ-CPO/119307/2010”, subscrevo-me com elevada 

consideração, 

Lisboa, 27 de Julho de 2015 
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