
Direitos e liberdades em Portugal: 
População portuguesa em 
perspectiva comparada 
 

Ekaterina Gorbunova 
ICS-UL, ekaterina.gorbunova@ics.ulisboa.pt 
 
 

VI Congresso da APCP, 15 Abril 2014, Coimbra, Portugal 

mailto:ekaterina.gorbunova@ics.ulisboa.pt


Enquadramento 

• Direitos e liberdades individuais é uma das dimensões cruciais 
que está presente em quase todas as abordagens à qualidade 
da democracia (c.f. Beetham, 1994; Bühlmann et al., 2011; Diamond e 
Morlino, 2005; Gómez e Palacios, 2011; IDEA/Landman, 2008; Logan e 

Mattes, 2011; O’Donnell et al., 2004).  

• Esta dimensão representa uma das condições mínimas para a 
existência de regimes democráticos e um dos seus princípios 
constitucionais.  

• Os direitos e liberdades civis são frequentemente encarados 
como estando na base dos outros princípios que formam as 
democracias contemporâneas (Beetham, 2004).  

• Analisar a percepção dos cidadãos sobre esta matéria torna-se 
essencial em qualquer estudo sobre a qualidade da 
democracia, especialmente, em tempo da crise. 

 



Objetivo principal 

 

 

• Analisar a garantia dos direitos e liberdades em Portugal hoje 
em dia de ponto de vista da população em geral e das elites 
políticas, colocando os dados sobre Portugal no contexto 
europeu. 

 



Metodologia 

 

• European Social Survey (ESS): vaga 6, 2012/2013, 23 países, 
dados recolhidos junto de amostras representativas das 
populações com 15 ou mais anos (indicadores agregados) 

 

• Indicadores socio-económicos a nível nacionais (pordata.pt) 

 

 



Défice democrático, população 
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A qualidade da democracia: 
Portugueses e Europeus 
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Importância e garantia dos direitos 
das minorias: PT no contexto europeu 
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Important for democracy: The rights of minority groups are protected

In country the rights of minority groups are protected



O conceito das minorias 

Legal approach 

• Minorities are disadvantaged ethnic, national, religious, linguistic or cultural 
groups who are smaller in number than the rest of the population and who may 
wish to maintain and develop their identity.  

[Minority rights group international, Minority Rights: International Standards and Guidance for 
Implementation] 

• There is no internationally agreed definition as to which groups constitute 
minorities. 

 

Sociological approach 

• A minority is defined by the social majority, i.e. those who hold the positions of 
power in a society. The defining characteristics of a minority group are generally 
based on one or more observable characteristics, including ethnicity, race, 
gender, sexuality, religion, age, and able-bodiedness. 

• The term minority doesn't necessarily refer to a numeric minority (e.g. women). 



Fatores explicativos 
  Correlation 

Migration attitudes and indicators 

Individual level variables   

Immigration bad or good for country's economy --- 

Country's cultural life undermined or enriched by immigrants --- 

Immigrants make country worse or better place to live --- 

Country level variables   

Gross immigration rate + 

Native migrants abroad (% of total population) + 

Economic indicators 

Individual level   

How satisfied with the present state of economy in country + 

Household income  evaluation + 

Country level   

Unemployment rate of foreign-born population + 

Unemployment rate / variation + 

Political attitudes 

Individual level   

How important for you to live in democratically governed country + 

How satisfied with the way democracy works in country + 

How satisfied with national government + 
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ECONOMIA (1) 



ECONOMIA (2) 
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ECONOMIA (3) 
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Conclusões preliminares (1) 

 

• Os direitos e liberdades individuais é uma das dimensões mais 
importantes da democracia tal para os cidadãos como para a 
elite política. 

• Contudo, a elite política atrubui a todos os ‘elementos’ da 
democracia uma importância maior do que os cidadãos.  

• Do mesmo modo, a avaliação dada pela elite política ao 
desempenho da democracia em Portugal é bastante mais alta 
do que a dos cidadãos.  

• Quanto maior for a importância dada a um ‘elemento’, mais 
baixa é a avaliação do mesmo (cidadãos e politicos). 

 

 



Conclusões preliminares (2) 

• Os maiores défices democráticos foram verificados em 
aspectos relacionados com igualdade: combate à pobreza, 
igualdade dos rendimentos e tribunais equitativos 
(população). 

• A avaliação do funcionamento dos tribunais, dos direitos das 
minorias e do combate à pobreza dos portugueses mais se 
afasta da média europeia. 

• A avaliação das garantias dos direitos das minorias, feita pela 
população portuguesa, é mais baixa de todos os países do ESS. 

• No contexto atual, a avaliação dos direitos das minorias em 
países europeus parece estar relacionada não tanto com 
atitudes e indicadores de migração, como com variáveis 
económicas e políticas.  


