
Partidos e representação parlamentar

I
ENQUADRAMENTO TEÓRICO E METODOLOGIA

Estado da arte

O estudo da democracia representativa implica, pelo menos indirectamente, um olhar 

sobre  os  partidos  políticos,  a  “estrutura  intermédia  e  intermediária  entre  a  sociedade e  o 

governo” (Sartori, 1976). “Os partidos são inevitáveis. Nenhum país livre funcionou sem eles. 

Ninguém demonstrou como o governo representativo poderia funcionar sem eles. Eles geram 

ordem a  partir  do caos  para inúmeros  votantes”,  referiu Bryce (in  Katz & Crotty,  2006) 

Afinal,  como  afirmou  Schattschneider,  “os  partidos  políticos  criaram  a  democracia  e  a 

democracia moderna é impensável excepto em termos dos partidos” (1942: 1). 

Mas nem sempre assim foi: décadas antes do alargamento do sufrágio – que se deu entre 

os finais do século XIX e o início do século XX – os partidos eram essencialmente vistos 

como facções cujos interesses particulares tenderiam a desrespeitar a  volonté générale. Esta 

concepção burkeana foi-se evaporando sobretudo após a expansão do sufrágio, com o qual 

ganharam peso eleitoral novos partidos políticos para a representação dos recém-recenseados. 

Como resultado,  “o  século  XX é  não apenas  o  século  da  democratização,  e  por  isso da 

democracia, mas é também o século da democracia partidária” (Mair, 1997: 125).

Independentemente de se arrogarem ou não defensores da vontade geral,  os partidos 

perseguem um objectivo fundamental:  governar.  É isso que se depreende da definição de 

Downs,  de  que  “os  partidos  existem  para  vencer  eleições”  e  “controlar  o  aparato 

governamental atingindo o poder através  de eleições” (Downs, 1957:  11-12).  Schumpeter 

segue a mesma linha ao referir que o partido “é um grupo cujos membros se propõem agir 

concertadamente na competição pelo poder político” (in Sartori, 1976: 59). Já na definição de 

V. O. Key o partido é tido como “um grupo mais ou menos coerente de pessoas unidas para 

controlar o partido e procurar o controlo do governo” (Key, 1962: 477), enquanto que para 

Aldrich “os partidos políticos podem ser vistos como coligações de elites para o atingimento 

e uso de poder político” (in Katz & Crotty, 2006).

Por sua vez, ao considerar que o partido é “uma tentativa organizada de atingir o poder, 

sendo  o  poder  aqui  definido  como  controlo  do  governo”  (1942:  35),  Schattschneider 

aproxima-se da definição de Epstein – “um grupo mais ou menos coerente de pessoas unidas 
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para controlar o partido e tentar controlar o governo” (1967: 9) – e da de Janda, que considera 

os partidos “organizações que perseguem o objectivo de colocar os seus representantes em 

posições de governo” (1980: 62). O que fica claro das definições destes autores é que os 

partidos tendem a subordinar as actividades intrapartidárias ao seu objectivo primordial, o de 

atingir o  public office, isto é, assentos parlamentares e – se possível – cargos governativos. 

Por outro lado, ao salientarem que os partidos procuram o controlo do governo, os autores 

deixam clara a distinção entre partidos políticos e outras organizações de carácter político, 

como grupos de pressão, associações de interesses ou movimentos sociais. 

Para o atingimento de tais objectivos os partidos devem desempenhar um papel fulcral: 

o de recrutar pessoas para aqueles cargos. Assim, o papel primordial dos partidos é estruturar 

o  processo  eleitoral  através  do  recrutamento  e  da  nomeação  de  candidatos  para  cargos 

electivos, assim possibilitando a escolha entre alternativas (Schmitter, in Diamond & Gunther, 

2001).  “Se  o  partido  não  consegue  fazer  nomeações  ele  deixa  de  ser  um  partido” 

(Schattchneider, 1942: 64), porque “a função essencial desenvolvida pelos partidos envolve o 

recrutamento de elites”, que se dá em duas fases: a nomeação de candidatos para eleições 

interpartidárias  e a mobilização das clientelas do partido para o apoio aos candidatos em 

eleições (Gunther & Diamond, in Diamond & Gunther, 2001: 7). O resultado do processo de 

selecção  é  o  resultado  de  um complexo  conjunto  de  interacções  entre  vários  actores  do 

partido – e possivelmente alguns de fora dele (Gallagher & Marsh, 1988: 5).

Na sua definição, Sartori refere que “o partido é qualquer grupo político identificado por 

um rótulo oficial que se apresenta a eleições e é capaz de colocar candidatos para o public  

office através de eleições (livres ou não)” (1976: 63). Isto significa que qualquer organização 

política merece ser considerada um partido enquanto for capaz de apresentar candidatos para 

cargos de poder. O recrutamento é, sublinha esta concepção minimalista, “uma importante 

arena  de  conflito  interpartidário”  (Gallagher  &  Marsh,  1988:  2),  a  função  essencial  dos 

partidos e, na verdade, uma função até hoje desempenhada apenas pelos partidos (Andeweg, 

2003: 154; Diamond & Gunther, 2001: 7). 

Como afirmou Ostrogorski, quem selecciona os candidatos – quer sejam os líderes do 

partido,  os  seus  membros  ou  os  votantes  –  pode  ter  importantes  consequências  para  a 

distribuição de poder dentro do partido e para a disciplina partidária no Parlamento. Ou nas 

palavras de Schattschneider, “quem faz as nomeações é o dono do partido”, pelo que “esse é 

um dos melhores pontos a partir dos quais se pode observar a distribuição de poder dentro do 

partido” (Schattschneider, 1942: 64). De entre o recrutamento para public office sobressai o 
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recrutamento parlamentar como o único puramente partidário, que não sofre a influência de 

políticas de coligação. Por isso este tipo de recrutamento é considerado “um passo crítico” 

(Norris, 1997: 1) de ascensão intrapartidária para a ocupação de cargos representativos do 

eleitorado. Mais uma vez, o recrutamento – neste caso o parlamentar – é fundamental porque 

“é  praticamente  impossível  conceber  uma  polity parlamentar  que  fuja  ao  princípio  do 

partido”, pelo que os partidos estão tudo menos em risco de se tornar meros anacronismos 

sem sentido (Mair, in Hayward, 1995: 55).

Desde a década de 1950, em parte devido ao desenvolvimento do Estado Providência, 

um processo de “afastamento mútuo” (Mair, 2006: 33) tem vindo a enfraquecer a ligação 

entre os partidos e o eleitorado, transformando os partidos em máquinas eleitoralistas com 

cada  vez  menos  filiados  (Andeweg,  2003;  Norris,  2011;  Cotta  & Best,  2007).  Sem uma 

ideologia de classe social,  estes partidos  catch-all  fazem apelos mediáticos à imagem dos 

candidatos  e  concentram-se  em  temas  que  não  oferecem  resistência  da  parte  do  grosso 

populacional (Kirchheimer, 1966: 54),  uma propaganda centrista com vista a maximizar o 

voto moderado. Quanto a este tipo de partido, “é inequivocamente a sua função primária a 

condução de campanhas” (Diamond & Gunther, 2001: 25). Mais recentemente, estes partidos 

personalísticos, ou partidos-ao-serviço (Aldrich, 1995) da liderança, estão também a abrir o 

jardim secreto da escolha de candidatos à totalidade dos seus membros, ainda que com o 

objectivo de enfraquecer os activistas intermédios e mais ideológicos (Gallagher & Marsh, 

1988; Mair, 1994).

Mantém, assim, validade a afirmação de Michels de que “quem diz organização diz 

tendência para a oligarquia. Da natureza da organização faz parte um traço profundamente 

aristocrático”  (Michels,  2001:  54),  que  o  autor  encontrou  no  Partido  Social  Democrata 

alemão de inícios do século XX mas que continua a ser tido como certo nos dias correntes: a 

definição de Josep Colomer, recente de inícios de 2011, dá conta de que “uma organização 

poĺítica tende a tornar-se uma oligarquia, isto é, tende a ser dominada por líderes políticos ou 

políticos  profissionais  em   busca  de  votos  e  lugares  do  poder”  (Colomer,  2011).  Não 

surpreendentemente, segundo Pitkin os representantes vivem “imersos numa cultura distinta” 

e  “a  representação  suplantou  a  democracia  em  vez  de  a  servir.  Os  nossos  governantes 

tornaram-se  uma  elite  auto-perpetuadora  que  governa  –  ou  melhor,  administra  –  massas 

passivas  ou  privatizadas.  Os  representantes  agem  não  como  agentes  do  povo  mas 

simplesmente em vez dele” (Pitkin, 2004).

Uma vez que os partidos são essenciais para a democracia representativa, e tendo em 
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conta  que  a  principal  função  dos  partidos  é  recrutar  para  o  public  office,  alterações  no 

recrutamento parlamentar não apenas reflectem a evolução da organização intrapartidária mas 

têm consequências para o regime como um todo (Norris, 1997: 3). Isto significa, na esteira do 

referido por Katz e Mair (1995), que a um modelo de partido corresponde um certo tipo de 

democracia representativa,  e que esse modelo de partido contém em si  os anticorpos que 

gerarão o tipo de democracia seguinte, com o respectivo novo modelo de partido. 

Pergunta de partida

Dada a centralidade do recrutamento parlamentar para o estudo dos partidos políticos e 

da democracia representativa, este estudo procurará responder à segunda das duas questões 

típicas na abordagem do recrutamento: quem, dentro do partido, selecciona os candidatos a 

recrutar  para  o  Parlamento;  e  quem  são  esses  candidatos,  quer  os  tornados  deputados 

efectivos, quer os suplentes. Assim, a pergunta de partida para esta tese de mestrado é: Qual é 

o perfil dos deputados e dos candidatos a deputados parlamentares entre 1991 e 2011?

Hipóteses

Hipótese 1: 

A percentagem de mulheres nas listas de candidatos a deputados tem vindo a aumentar,  

sobretudo após a aprovação da Lei da Paridade.

Hipótese 2:

A percentagem de mulheres nas listas de candidatos a deputados é superior no caso dos  

partidos de esquerda (BE, PCP, PEV e PS).

Hipótese 3: 

Nas eleições subsequentes àquelas em que vêem aumentados os respectivos números de  

deputados, os partidos elaboram listas de candidatos mais jovens.

Hipótese 4: 

Nas eleições subsequentes àquelas em que vêem aumentados os respectivos números de  

deputados, os partidos renovam mais as suas listas de candidatos a deputados.
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Hipótese 5: 

Nas eleições subsequentes àquelas em que vêem aumentados os respectivos números de  

deputados, os partidos recorrem mais ao pára-quedismo.

Hipótese 6: 

As profissões liberais e as estatais lideram nas listas de deputados efectivos à data de  

início das legislaturas.

Hipótese 7: 

Com o passar das legislaturas, os níveis da representação social e da representação  

política dos deputados têm evoluído em sentido positivo – isto é, a idade tem aumentado, há  

maior  representação  do  género  feminino  e  de  profissões  liberais,  o  pára-quedismo  e  a  

renovação política estão a aumentar.

Método e casos

Este projecto implica o estudo comparativo dos seis partidos contemporâneos que têm 

tido representação parlamentar: o Bloco de Esquerda (BE), o Partido Comunista Português 

(PCP), o Partido Ecologista “Os Verdes” (PEV), o Partido Socialista (PS), o Partido Social 

Democrata (PSD) e o Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP). Para tal foi 

escolhido  o  período  1991/2011,  cujos  dados  serão  obtidos  através  da  página  online  da 

Assembleia da República.
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II
SISTEMA POLÍTICO E RECRUTAMENTO PARLAMENTAR

Após o 25 de Abril de 1974, primeira revolução da terceira vaga democratizadora da 

História contemporânea (Huntington, 1991), o sistema de governo instituído em Portugal foi 

o  semi-presidencial,  com  eleição  directa  do  Presidente,  a  quem  é  atribuído  o  poder  de 

controlar  o  poder  executivo  governamental,  o  de  demitir  o  governo  e  o  de  dissolver  a 

Assembleia da República. Na base da escolha deste tipo de regime terá estado “a má memória 

do  parlamentarismo de  antes  de  1926,  os  resquícios  do  PREC de  1975,  mas  também a 

fraqueza dos partidos, que ficou visível nas eleições de 1976” (Ramos, 2009: 754).

No que respeita à administração pública, Portugal é historicamente um dos países mais 

centralizados entre as democracias europeias. A divisão administrativa dá-se por autarquias 

locais (municípios e freguesias) e Governos Regionais, no caso das Regiões Autónomas dos 

Açores  e  da  Madeira.  Comparativamente  com sistemas  federais,  cuja  descentralização  é 

superior à portuguesa, as carreiras verticais entre órgãos políticos “são bastante mais restritas” 

em Portugal (Freire, 2001: 28). 

Quanto ao nível efectivo de poder da Assembleia da República, ele “depende muito do 

tipo  de  governo  e  da  disciplina  dos  partidos  que  o  apoiam”:  é  maior  com  governos 

minoritários ou com partidos que suportam o governo indisciplinados (Freire, 2001: 25). A 

disciplina  partidária  é,  aliás,  a  “regra  de  ouro”  do  funcionamento  de  todos  os  grupos 

parlamentares, exercendo-se “em todas as actuações individuais dos deputados” e “atingindo 

o seu ponto mais sensível no momento da votação” (Jalali, 2007: 340). 

Logo após a  Revolução dos  Cravos,  a  principal  dimensão do conflito  político  foi  a 

escolha do regime que se seguiria (Jalali, 2007). A forte presença dos militares e o ascendente 

da  esquerda  ideológica  provocaram  uma  clivagem  quanto  à  natureza  futura  do  regime 

político,  daí  resultando  o  “documento  de  compromisso”  (Costa  Lobo,  Costa  Pinto  & 

Magalhães, in Costa Lobo & Feijó, 2009: 147-148) que é a Constituição de 1976. Só seis 

anos após a sua instituição foram os militares subordinados ao poder político-partidário. Por 

outras palavras, “só na segunda metade de 1980 é que se pode falar de uma estabilização e 

institucionalização dos sistemas político e partidário” em Portugal (Magone, 1999: 239).

“Os partidos surgiram no contexto revolucionário, em vez de se desenvolverem a partir 
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de clivagens sociais efectivas ou de um sistema de partidos preexistente” (Jalali, 2007: 61). 

Novos e com uma fraca ancoragem social organizada, os partidos desenvolveram-se – pelo 

contrário  –  tendo  em  conta  a  via  socialista  imposta  pelo  pacto  que  assinaram  com  o 

Movimento das Forças Armadas. Após a derrota da corrente spinolista, nos meses que se 

sucederam ao 25 de Abril o Partido Comunista Português (aliado do sector gonçalvista do 

MFA)  desenvolveu  com  sucesso  uma  estratégia  de  ocupação  das  instituições  do  poder: 

“participou  em  todos  os  seis  governos  provisórios,  encontrou-se  bem  implantado  na 

administração  local,  controlou  a  central  sindical  unitária  (Confederação  Geral  dos 

Trabalhadores Portugueses – CGTP) e influenciou diversos órgãos de comunicação social” 

(Teixeira, 2009: 276).

Então, “não surpreende” que imediatamente após o 25 de Abril de 1974 o PCP se tenha 

mostrado superior aos restantes partidos “em termos de estrutura organizativa, de liderança 

política e de número de membros” (Teixeira, 2009: 273). Afinal, o PCP havia sido o único 

partido a não ter de desenvolver uma estrutura organizativa de âmbito nacional praticamente a 

partir  do  zero.  Todos  os  restantes  haviam sido  criados  imediatamente  antes  (no  caso  do 

Partido Socialista) ou depois (PPD e CDS) da Revolução dos Cravos.

Fundado em 1973, o PS herdou o socialismo e o republicanismo da oposição eleitoral ao 

salazarismo e tornou-se, desde as primeiras eleições pós-25 de Abril, o partido mais nacional 

em termos da distribuição geográfica do seu eleitorado. Partido interclassista (Jalali, 2007: 

117), compete com o PSD numa estratégia de tipo catch-all. Como refere Morlino, PS e PSD 

“são partidos catch-all com facções  internas” (1995:  346).  O PSD, mais forte  nos  meios 

rurais e católicos, sobretudo no Norte e no Centro do país, é “uma federação de minipartidos 

locais, com discursos e estilos diversos” e “agrupado em torno de barões” (Sousa, 1983: 147). 

Fundado pela ala liberal do marcellismo (Almeida et al, 2006: 30), é um partido que depende 

muito do sucesso da sua liderança e é, tal como o PS, um partido de eleitores, “quer pela sua 

dimensão eleitoral, quer pela heterogeneidade do seu eleitorado, quer pela importância que 

este assume na sua definição política interna” (Sousa, 1983: 634).

Dada  a  fragilidade  organizacional  dos  dois  partidos,  o  papel  desempenhado  pelos 

notáveis  locais  não  é  despiciendo:  “eles  mobilizam  votos,  patronagem  e  organização 

territorial, recursos que lhes permitem ficar com o controlo sobre os seus representantes nos 

congressos nacionais e sobre a selecção de candidatos parlamentares, para além de poderem 

ascender a importantes posições no executivo nacional do partido” (Bosco & Morlino, 2006: 

349). Ainda assim, a necessidade de legitimidade impõe aos partidos a procura de um elevado 
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número de filiados,  quer porque as quotas e  os donativos dos membros continuam a ser 

importantes, quer porque é necessário preencher cargos internos ou externos ao partido, quer 

porque ainda há um papel de mobilização do eleitorado que cabe aos filiados (Lopes, 2004).

Em 1974-1975, período transitório para a democracia portuguesa, a principal clivagem 

foi a da escolha do regime. A rejeição da democracia liberal pelo PCP, apoiado por um sector 

do MFA, transformou “a transição portuguesa num confronto entre projectos alternativos de 

regime político,  num conflito  entre  'legitimidade revolucionária'  e  'legitimidade eleitoral'” 

(Teixeira, 2009: 277). Dado o poder aparente (manifestado via manifestações e pela ocupação 

das estruturas do Estado e sectores sociais) dos comunistas, o regime iniciou-se inclinado à 

esquerda,  fazendo com que os  vários  partidos  –  à  excepção do CDS – adoptassem uma 

retórica socialista.  O caso mais  peculiar  foi  o dos partidos  de direita,  PPD e CDS, cujos 

“programas  iniciais  se  situavam à  esquerda  das  respectivas  lideranças  e  cujos  líderes  se 

posicionavam, em geral,  à esquerda das suas bases sociais  de apoio e  do seu eleitorado” 

(Teixeira,  2009:  281).  O  PPD  tomou  inclusive  a  iniciativa  de  tentar  ser  integrado  na 

Internacional Socialista, uma vez que defendia publicamente a construção de uma sociedade 

socialista, mas não foi bem sucedido (Jalali, 2006: 364).

Depois de ter sido alvo de significativa intervenção estrangeira na formação dos partidos 

políticos, dos sindicatos e de organizações de interesses ou grupos de pressão, Portugal foi 

palco de acção de bastidores por parte de actores políticos importantes a nível europeu, como 

os partidos sociais-democratas alemão ou francês e o partido comunista russo, no caso do 

PCP. “O caso português dividia as organizações internacionais, como a NATO e a CEE, e 

afectava as relações entre estas duas organizações e o Bloco Socialista dirigido pela União 

Soviética.  Tudo  aponta  para  que,  em  1974-1975,  Portugal  fosse  um  caso  de  relevância 

internacional” (Costa Lobo, Costa Pinto & Magalhães, 2009: 146). 

Neste  cenário  de incerteza  quanto  ao  regime futuro,  a  presença  dos  partidos  (todos 

excepto o CDS) nos governos provisórios foi “uma fonte de legitimação para determinados 

partidos” (Sousa, 1983: 243), que não podiam ainda dar-se ao luxo de tentar conquistar uma 

base  programática  consistente  e  estavam  preocupados  acima  de  tudo  em  obter  o  maior 

número  possível  de  apoiantes,  mais  ou  menos  efémeros,  numa  estratégia  catch-all.  Na 

verdade, essa estratégia seria aprofundada depois da fase revolucionária, com o PS e o PPD 

(que passaria a designar-se PSD) a recorrerem à “adopção de estratégias de comunicação com 

os eleitores típicas do partido  catch-all, em que as qualidades dos líderes se sobrepõem à 

própria  organização  partidária  e  às  suas  conexões  sociais”  (Teixeira,  2009:  283).  Como 
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espelho disso, “a ausência de raízes sólidas e estáveis na sociedade torna o PSD e o PS muito 

mais permeáveis às oscilações de voto consoante as conjunturas eleitorais, o que explica os 

níveis elevados de volatilidade interbloco registados em Portugal desde meados dos anos 80” 

(Teixeira, 2009: 317).

Mas o modelo catch-all não encaixa perfeitamente nos modelos de desenvolvimento do 

PS e do PSD: se por um lado as estratégias eleitorais de ambos os partidos parecem indiciar 

que não são partidos cartel (Lopes, 2004: 355), por outro lado a criação de laços personalistas 

e clientelistas em vez de organizações e estruturas de massas estáveis faz com que “o conceito 

de partido cartel (modificado para dar conta dos padrões de penetração partidária nos níveis 

locais) pareça, relevante no caso português” (Jalali, 2007: 28).

PS e PSD são, aliás, claros partidos de eleitores, “quer pela sua dimensão eleitoral, quer 

pela  heterogeneidade  do  seu  eleitorado,  quer  pela  importância  que  este  assume  na  sua 

definição política interna” (Sousa, 1983: 634). Estes partidos, os dois mais votados desde o 25 

de Abril, ilustram o dito de que “não é tanto o aumento dos filiados e o desenvolvimento de 

uma base de massas que contribuem para o êxito eleitoral e para a ascensão ao governo dos 

sociais-democratas e socialistas, mas sim o fenómeno inverso” (Teixeira, 2009: 302). 

PS e PSD são, por outro lado, beneficiados pela Constituição de 1976 que não só lhes 

atribui  o  monopólio  da  representação  política  como  também  permitiu  que, 

“subinstitucionalizados e com organizações incipientes” no pós-25 de Abril, pudessem “tirar 

proveito  de  um  Estado  sobreinstitucionalizado”,  reforçando-se  em  detrimento  de  outros 

partidos  sem representação  parlamentar  (Jalali,  2007:  26).  Um exemplo  desse  privilégio 

público  é  a  Lei  dos  Partidos  Políticos,  criada  em Novembro  de  1974,  que  impôs  5  mil 

assinaturas para a legalização de partidos políticos, assim consagrando, “por meio de mero 

acto administrativo”, uma “situação privilegiada dos três partidos participantes no Governo 

Provisório” (Sousa, 1983: 247).

A rivalidade entre PS e PSD, que lutam pelo eleitorado  marais (Jalali, 2007), não os 

impediu de cooperarem pontualmente, quer no período revolucionário para o estabelecimento 

da democracia,  quer  mais  tarde para limitar  os  poderes  do Presidente,  para estabelecer  o 

controlo civil das Forças Armadas, aquando do Bloco Central de 1983 a 1985 e anos depois, 

ao incluírem na Constituição – por via de revisão constitucional, em 1989 – a possibilidade de 

privatizações.  “Na realidade,  o PS e o PSD mantiveram-se juntos nas principais decisões 

desde 1974” (Jalali, 2007: 201).
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III
SISTEMA ELEITORAL E RECRUTAMENTO PARLAMENTAR

Uma  abordagem  completa  do  sistema  eleitoral  português  tem  de  referir  que  ele 

antecedeu inclusive a sua inscrição na Constituição de 1976. Foi essa primeira legislação 

eleitoral,  instituída  no  período  transitório  da  ditadura  para  a  democracia,  que  permitiu  a 

votação  para  a  Assembleia  Constituinte  e,  um  ano  depois,  para  a  primeira  Assembleia 

Legislativa.  O sistema eleitoral  constituía então um “instrumento de legitimação do novo 

poder emergente – um poder que surgiu de um acto revolucionário, de um golpe de  Estado, o 

qual veio definir as regras do jogo democrático para começar por se legitimar a si próprio e 

para garantir a legitimidade futura do regime que pretendia instaurar” (Costa Lobo, Costa 

Pinto & Magalhães, 2009: 54). Nas palavras de Barbara Geddes, “os primeiros partidos a 

estabelecerem-se têm vantagem sobre os que procurarem estabelecer-se mais tarde, pois são 

aqueles que ditam as regras do jogo, podendo desenhar regras que os possam favorecer e 

erguer barreiras à entrada de novos concorrentes” (Sampaio, 2009: 109).

Assim foi, quer antes quer na própria Constituição, instituído o sistema proporcional 

segundo a fórmula da média mais alta de Hondt, “aquela que produz maior favorecimento dos 

maiores partidos” (Costa Lobo, Costa Pinto & Magalhães, 2009: 153). A escolha do sistema 

proporcional ter-se-á devido ao “desejo de conhecer o real desenho político do país” (Braga 

da  Cruz,  1998:  9),  num  período  marcado  –  como  vimos  no  capítulo  anterior  –  pelo 

surgimento de partidos desenraizados socialmente. Por esse motivo, o móbil eleitoral era a 

cautela e “não qualquer necessidade de adoptar sistemas que produzissem maiorias sólidas 

que  governassem  de  forma  duradoura.  Preferia-se  a  partilha  à  estabilidade  do  poder. 

Pretendia-se que o sistema eleitoral favorecesse antes soluções governativas minoritárias ou 

consociativas, e não que produzisse, como o sistema maioritário de lista do anterior regime, a 

exclusividade da representação do partido único e a longa permanência no poder” (Braga da 

Cruz, 1998: 9).

Assim, a representação proporcional foi a escolhida porque “permitia que cada partido 

ganhasse na medida da sua efectiva representatividade, a qual,  à data, era completamente 

desconhecida” (Teixeira, 2009: 57). E foi precisamente em nome da proporcionalidade e da 

representatividade  que  a  legislação  eleitoral  que  presidiu  à  escolha  da  Assembleia 
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Constituinte viria a ser, em boa parte, integrada no texto constitucional de 1976 (Teixeira, 

2009: 58). “Destinado a perpetuar o sistema partidário então esboçado” (Sousa, 1983: 521), o 

sistema eleitoral proporcional reflectia o ambiente político de então, marcado pela incerteza 

quanto ao verdadeiro peso eleitoral dos vários partidos políticos (Sampaio, 2009: 101). “Na 

ausência de um partido claramente dominante, capaz de impor determinadas regras, e com os 

partidos na incerteza quanto ao apoio eleitoral que teriam nas eleições que se avizinhavam, a 

opção em que acordaram foi aquela que lhes permitia melhor resguardar as suas hipóteses, ou 

seja,  um sistema proporcional” (Costa Lobo, Costa Pinto & Magalhães, 2009: 152) Além 

disso, o sistema proporcional com o método da média mais alta d'Hondt parecia à data aquele 

que melhor garantia a unidade e a coesão dos partidos emergentes, tal como a disciplina dos 

respectivos grupos parlamentares (Teixeira, 2009: 57).

Relativamente aos círculos eleitorais eles são 22, ou seja, 18 distribuídos pelo território 

continental, dois para as Regiões Autónomas (um para os Açores, outro para a Madeira) e 

outros dois para os cidadãos emigrantes no estrangeiro (um para a Europa, o outro para Fora 

da Europa). Não é, por outro lado, exigida a residência em Portugal para se ser deputado, ao 

contrário do que se passa em vários outros países. Para que não houvesse manipulação dos 

círculos foram adoptados como base os 18 distritos continentais. Quanto ao voto, o eleitor 

vota em partidos e não em candidatos, sendo que “a eleição dos deputados depende mais do 

lugar nas listas partidárias que os partidos lhes atribuem que dos votos dos eleitores” (Freire, 

2001: 32). Segundo Maria da Conceição Pequito Teixeira, “quanto maior é a magnitude do 

círculo, maior é o grau de conhecimento dos candidatos” (Teixeira, 2009: 72). Já André Freire 

afirma que “quanto maior a dimensão dos círculos plurinominais menor a possibilidade de os 

eleitores conhecerem os candidatos que os representam e, por isso, de os contactarem e de os 

responsabilizarem (Freire, 2001: 33).

A adopção do sistema de listas fechadas, quer pela Constituição de 1976 quer antes dela, 

“contribuiu  para  aumentar  o  controlo  das  direcções  partidárias  sobre  os  candidatos 

individuais”  (Costa  Lobo,  Costa  Pinto  &  Magalhães,  2009:  154),  estimulando  assim  a 

disciplina partidária no seio dos sucessivos grupos parlamentares em funções na Assembleia 

da  República.  Por  outro  lado,  o  sistema  de  listas  fechadas  “é  de  todos  o  que  menor 

intervenção permite ao eleitor na escolha dos candidatos a deputados”, assim atribuíndo um 

maior peso ao papel desempenhado pelos partidos no processo de recrutamento parlamentar 

(Freire, 2001: 32).

Uma vez que as candidaturas  para deputado à Assembleia  da República têm de ser 
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apresentadas  pelos partidos,  “o acesso às carreiras  parlamentares é  claramente controlado 

pelos  partidos  políticos”  (Freire,  2001:  29)  em  vez  de  pelo  eleitorado.  A eleição  dos 

deputados depende assim dos lugares nas listas de candidatos em que são colocados pelas 

direcções  partidárias,  mais  do  que  da  influência  dos  eleitores,  o  que  faz  com  que  “os 

deputados estejam muito mais dependentes das direcções dos partidos do que dos eleitores” 

(Freire, 2001: 147). Há então “uma certa subalternização dos parlamentares aos partidos a que 

pertencem”  (Freire,  2001:  39).  Ora,  tal  subalternização  espelha-se  no  modo  de  agir  dos 

candidatos face ao seu eleitorado, ou seja, os eleitores do seu círculo eleitoral.  A falta de 

autonomia e de independência dos representantes eleitos perante os dirigentes do partido que 

os nomeou “tende a ser acompanhada também, e consequentemente, pelo seu alheamento e 

desinteresse face aos interesses e às solicitações dos eleitores do seu círculo, em particular, e 

do eleitorado, em geral, o que tende a contribuir para a desresponsabilização do exercício do 

mandato parlamentar” (Costa Lobo, Costa Pinto & Magalhães, 2009: 51). 

Consequentemente, num tal sistema eleitoral, em que o papel central é atribuído não a 

potenciais candidatos mas aos partidos pelos quais obrigatoriamente o processo terá de passar 

–  e  que  terão  de  convocar  candidatos  –,  a  reeleição  de  um  representante  parlamentar 

dependerá mais da sua capacidade de manter uma posição elevada nas listas do partido do que 

da sua capacidade de assegurar os votos dos eleitores (Teixeira, 2009: 66). Isto é significativo 

ainda porque é, num tal sistema, tendencialmente “difícil aos eleitores conhecerem os seus 

representantes  na  Assembleia  da  República  e,  portanto,  de  os  responsabilizarem” (Freire, 

Araújo, Leston-Bandeira, Costa Lobo & Magalhães, 2002: 86). “Raros serão aqueles que, 

mesmo no fim da legislatura, conhecem o nome de mais do que um dos respectivos deputados 

ou que estabeleceram com alguns deles qualquer tipo de contacto” (Teixeira, 2009: 64).

Esta  centralidade  dos  partidos  como  agentes  de  representação,  acima  do  papel 

desempenhado  pelos  indivíduos  recrutados  para  o  cargo  de  deputados  à  Assembleia  da 

República, é significativa ainda porque em Portugal “não há um único exemplo no qual os 

militantes de base desempenhem um papel activo no recrutamento dos deputados, processo 

que se tem mantido tipicamente centralizado, e no qual os órgãos nacionais têm controlo 

completo  sobre  a  composição  das  listas  ou,  pelo  menos,  poderes  para  tomar  as  decisões 

finais” (Costa Lobo, Costa Pinto & Magalhães, 2009: 154). Isto apesar de sistemas de votação 

interna,  pelos membros do partido,  terem sido adoptados para o caso da escolha do líder 

partidário nos casos do Partido Socialista  (PS),  do Partido Social  Democrata  (PSD) e do 

Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) (Bosco & Morlino, 2006: 339).
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A influência do sistema eleitoral sobre o partidário é “determinante” (Sousa, 1983: 521) 

e discernível na forma como o sistema eleitoral condicionou a organização dos partidos e daí 

a forma de recrutamento parlamentar: os partidos estão organizados em secções distritais e 

concelhias,  que  elaboram  as  listas  de  candidatos  com  maior  ou  menor  intervenção  das 

direcções  nacionais  consoante  os  partidos.  A excepção  é  o  Partido  Comunista  Português 

(PCP), cujas organizações regionais não coincidem exactamente com os distritos.

Relativamente à reforma da lei eleitoral em Portugal, a sua justificação por motivos de 

governabilidade  tem  vindo  a  perder  grande  parte  da  sua  saliência  na  agenda  política, 

ultrapassada que foi a instabilidade das décadas de 1970 e 1980. Ainda assim, a reforma do 

sistema  eleitoral  para  melhoria  da  qualidade  da  representação  continua  a  ter  muita 

centralidade na agenda política (Freire, Araújo, Leston-Bandeira, Costa Lobo & Magalhães, 

2002:  86-87).  Não  houve,  ainda  assim,  mexidas  para  além  da  redução  do  número  de 

deputados de 230 a 240 para entre 180 e 230 (Sampaio, 2009), o que demonstra que “uma das 

razões por que o sistema eleitoral para a Assembleia da República tem resistido consiste no 

facto de, no essencial, cumprir a sua função” (Sampaio, 2009: 188). 
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IV
SISTEMA PARTIDÁRIO E RECRUTAMENTO PARLAMENTAR

Apesar da originária falta de ancoragem dos partidos políticos na sociedade portuguesa, 

abordada anteriormente, são vários os autores que caracterizam o regime político como uma 

partidocracia, ou um 'Estado de Partidos', “dado que não existe apenas um quase monopólio 

de jure,  mas também um monopólio  de facto das organizações partidárias em matéria de 

representação  política”  (Teixeira,  2009:  365).  A  apresentação  de  listas  de  deputados 

candidatos é tarefa exclusiva dos partidos, restrita a eles, e embora as estruturas distritais ou 

locais dos partidos sejam consultadas, “a decisão final sobre a composição das listas acaba 

por recair nas direcções centrais dos partidos (Leston-Bandeira, 2002: 77). Para além disso, o 

recurso  frequente  à  disciplina  interna,  “regra  de  ouro”  (Teixeira,  2009:  340)  do 

funcionamento de todos os grupos parlamentares, é uma das características principais da luta 

partidária e atinge o seu ponto mais sensível nos períodos de votação. Por isso, “a ideia de 

deputado  livre  e  independente  tem  pouco  significado  e  é  substancialmente  estranha  ao 

contexto  político  português”  (Teixeira,  2009:  111).  Porém,  é  preciso  notar  que  “são 

inconstitucionais  todas  as  disposições  estatutárias  que  envolvam  a  subordinação  dos 

deputados a mandato imperativo, ou prevejam sanções disciplinares para o não acatamento de 

directivas partidárias” (Sousa, 1983: 515).

Dada  a  indefinição  nas  normas  de  recrutamento  parlamentar  dos  vários  partidos 

políticos,  fazendo  com  que  não  sejam  claros  e  restritos  os  espaços  de  acção  de  cada 

interveniente  partidário,  “há  significativa  folga  para  se  manifestarem  influências  e 

patrocínios” dentro dos partidos (Freire, 2001: 53). “A análise dos estatutos dos partidos, no 

que se refere ao recrutamento parlamentar e à disciplina partidária, mostra, sem quaisquer 

ambiguidades,  que  em nenhum dos  partidos  com assento  parlamentar  os  órgãos  centrais 

dispensam a decisão final  de ratificar  as listas a  apresentar  à  Assembleia  da República - 

intervindo, aliás, de forma mais ou menos directa, na sua respectiva composição e ordenação 

- como não dispensam também o rigor da disciplina partidária” (Teixeira, 2009: 91)

Há, no entanto, algumas diferenças a notar. No Partido Social Democrata (PSD), onde as 

distritais são “o filtro decisivo” (Freire, 2001: 53) que coloca nomes em cima da mesa para 

discussão intrapartidária, é fulcral o papel desempenhado pelo líder para o funcionamento 
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interno do partido e para a sua estratégia. “Os líderes têm pela sua frente uma substancial 

máquina partidária e notáveis (os barões) com as suas próprias bases de poder e redes de 

apoio” (Jalali, 2007). O PSD, “uma federação de minipartidos locais, com discursos e estilos 

diversos” (Jalali, 2007: 147), é dos partidos representados no Parlamento aquele em que a 

intervenção dos órgãos distritais ou regionais no processo de selecção de candidatos é mais 

pronunciada. “Isto ajuda a explicar que, ao longo de todo o período democrático, o PSD tenha 

apresentado  um  maior  número  de  dirigentes  regionais  e  locais  nas  suas  bancadas 

parlamentares, quando comparado com os demais partidos” (Teixeira, 2009: 374).

Relativamente  aos  outros  partidos,  PCP,  CDS/PP e  PS –  por  ordem decrescente  de 

centralização,  têm  nas  direcções  nacionais  a  principal  agência  de  recrutamento.  O  mais 

importante  deles,  o  Partido  Socialista  (PS),  atribui  às  Comissões  Políticas  de  âmbito 

federativo a decisão sobre as listas distritais e reserva 30% dos lugares elegíveis a pessoas 

indicadas pela Comissão Política Nacional (sob proposta do Secretário-Geral), que pode não 

ratificar a lista se não for cumprido esse critério (Jalali, 2007: 156). Em todos estes partidos, 

porém, a decisão final em matéria de recrutamento parlamentar pertence aos órgãos nacionais 

do partido, sendo reduzido o papel das suas estruturas regionais e locais (Teixeira, 2009: 385).

Enquanto que uns autores apontam para o PS e o PSD como sendo “partidos catch-all 

com facções internas” (Morlino, 1995: 346), outros referem que as eleições directas – para a 

eleição do líder – adoptadas por ambos os partidos (e o CDS/PP) são “uma tendência que, em 

termos organizacionais, afasta o Partido Socialista do 'partido de massas' clássico e que o 

coloca  na  contiguidade  do  actual  'partido  cartel',  já  que  um dos  traços  distintivos  deste 

modelo  de  partido  reside  precisamente  no  facto  de  promover  uma  participação  de  tipo 

'atomístico'. 

Ou seja, uma participação não estruturada em colectividades organizadas, mobilizando 

directamente os filiados individuais, e tornando supérflua a presença dos quadros intermédios, 

cujos poderes formais e capacidade de actuação são deliberadamente subtraídos com o intuito 

de afastar qualquer tipo de constrangimento político ou desafio interno às decisões tomadas 

pelos  líderes  de  topo  –  o  que  acaba  por  se  traduzir,  de  forma  paradoxal,  numa  maior 

centralização do processo interno de tomada de decisão” (Teixeira, 2009: 310).

Esta  tendência  centralizadora  estará,  aliás,  a  ser  reforçada  pelo  novo  paradigma  do 

financiamento  partidário,  em  que  o  Estado  aumenta  a  sua  contribuição  para  a  situação 

financeira  dos  partidos,  quer  com a  concomitante  queda  do  financiamento  privado  quer 

acrescentada  a  ela  (Teixeira,  2009:  322).  “Fortemente  centralizado”,  o  processo  de 
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recrutamento  parlamentar  dá-se  crescentemente  com  direcções  nacionais  a  disporem  de 

capacidade de veto sobre as listas de candidatos a apresentar em eleições legislativas, tendo 

os órgãos locais um peso pouco significativo na decisão final (Teixeira, 2009: 368). Há, ainda 

assim,  “uma  grande  margem  de  indefinição  nas  normas  a  adoptar  no  processo  de 

recrutamento  parlamentar  e,  por  isso,  há  uma significativa  «folga»  para  se  manifestarem 

influências e patrocínios políticos ou pessoais” (Freire, Araújo, Leston-Bandeira, Costa Lobo 

& Magalhães, 2002: 103).

Teoricamente,  organizações  partidárias  exclusivas  tendem a  ser  centralizadas,  mas  o 

contrário  não  é  necessariamente  verdadeiro.  Uma  organização  altamente  inclusiva  pode 

delegar decisões a sub-unidades (como acontece com a escolha de candidatos por membros 

locais  ou  distritais  dos  partidos),  mas  também  pode  centralizar  o  processo  de  decisão 

minimizando o poder dessas sub-unidades dentro do partido (por exemplo, alargando a todos 

os  membros  do  partido  a  escolha  do  seu  líder).  “Noutras  palavras,  descentralização  e 

democratização não vão necessariamente de mãos dadas. De facto, nalguns casos os líderes 

nacionais podem advogar a democratização intrapartidária por a verem como uma forma de 

fragilizarem os líderes partidários regionais” (Scarrow, 2005:  6).  E para além do grau de 

centralização  versus  descentralização  é  preciso  ter  em  conta  o  grau  de 

formalização/burocratização versus informalidade/patrocinato no processo de recrutamento 

parlamentar.

No caso português a balança de poder entre o partido  in central office e o partido no 

parlamento “favorece claramente o primeiro em detrimento do outro” (van Biezen, 2000: 

402). A isso se junta o facto de que “em nenhum dos partidos os exemplos de membros com 

mais de um cargo é difícil de encontrar, uma vez que os líderes dos partidos normalmente 

combinam a sua função com a pertença ao Parlamento, se não mesmo a liderança do partido 

no  Parlamento,  e  o  primeiro-ministro  é  usualmente  ao  mesmo  tempo  o  líder  oficial  do 

partido”   (van Biezen, 2000: 403-404).

E se, na Europa, “os cada vez mais casos de eleição directa dos líderes partidários deu-

lhes uma ainda maior autonomia face ao aparelho partidário (Guedes, 2006: 6), em Portugal a 

institucionalização – pelo Partido Socialista (PS), pelo Partido Social Democrata (PSD) e pelo 

Centro Democrático Social – Partido Popular (CDS-PP) – de eleições directas para a escolha 

do líder fez com que “os partidos cujos membros beneficiaram dos novos incentivos para a 

participação não pareçam ter líderes mais autónomos e poderosos do que no passado (Bosco 

& Morlino, 2006: 338).
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V
REPRESENTAÇÃO SOCIAL

“Provavelmente não há um único Parlamento no mundo que não tenha sido criticado 

pela sobre-representação de homens de meia-idade, licenciados universitários, certos perfis 

ocupacionais como as profissões legais ou o sector público, um grupo étnico específico, etc.” 

(Andeweg, 2003: 148). Não será, portanto, de estranhar se Portugal se encaixar neste perfil. 

Neste capítulo ocuparmo-nos-emos das características pessoais (idade,  género e profissão) 

dos candidatos a deputados e dos deputados efectivos à Assembleia da República entre os 

anos de 1991 e 2011.

Género

Esta secção começa com uma abordagem geral da diferenciação partidária por género 

dos candidatos a deputados e dos deputados à Assembleia da República portuguesa. 

Tabela 1: Diferenciação partidária por género dos candidatos (VI a XI Legislatura)

Como se pode verificar  no quadro acima,  o  PEV e o BE são os  partidos  que mais 

candidatas apresentam, logo seguidos do PCP, do PS, do CDS-PP e, por último, do PSD. No 

entanto,  um olhar  sobre as  percentagens de  candidatas  eleitas  para  o cargo de  deputadas 

demonstra que o PCP, o CDS-PP e o PSD são os partidos com menos deputadas efectivas. Por 

outro lado, o PCP – seguido pelo CDS-PP e pelo BE – também foi o partido cujas candidatas 

tiveram a menor probabilidade de serem eleitas – o que significa que é o partido que mais 

relegou  as  suas  candidatas  para  lugares  do  fundo.  Isto  vai  ao  encontro  da  afirmação  de 

Conceição Pequito de que as mulheres e os jovens são prejudicados pelo sistema de listas 

fechadas em vigor em Portugal (Teixeira, 2009).
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Com um total de 60 candidatos a deputados entre 1991 e 2011, o Bloco de Esquerda 

nomeou 24 candidatas e 36 candidatos para a Assembleia da República. O rácio de candidatos 

eleitos revela que, apesar do reduzido número (7) de candidatas efectivamente eleitas para o 

cargo, a percentagem de candidatas eleitas (29,5%) é muito próxima da dos candidatos do 

género masculino (30,5%). Este diferencial é, aliás, o mais equitativo entre os seis partidos. 

Por seu lado, o CDS-PP apresentou um total de 180 deputados, dos quais 142 do género 

masculino. Apenas 8 deputadas (4,4%) foram eleitas para o Parlamento ao longo do período 

estudado. Já o PCP é o partido com menos deputadas eleitas (apenas 7, ou 3,4% do total de 

candidatos), o PEV apresentou seis candidatas num total de 14, ou seja, 42,9% do total (a 

maior  percentagem  entre  os  partidos),  o  PS  teve  um  diferencial  de  quase  10  pontos 

percentuais  no  rácio  candidatos/deputados,  o  que  significa  que  “prejudicou”  o  género 

feminino em 10 pontos percentuais relativamente ao género masculino. Por último, o PSD foi 

o partido com a menor percentagem de candidatas (18,5%, ou apenas 130 num total de 701 

candidatos), mas com uma tendência para as posicionar em lugares elegíveis, como se pode 

verificar pelo rácio equitativo.

Tabela 2: Diferenciação partidária por género dos candidatos (VI Legislatura - 1991/1995)

No que diz respeito à VI Legislatura, a primeira em análise neste estudo, o CDS-PP 

apresentou a mais reduzida percentagem de mulheres candidatas, das quais, aliás, nenhuma 

foi eleita para o Parlamento. Seguiu-se o PSD, com – num universo de 216 candidatos – 

10,6% de candidatas, mais de metade das quais (13, ou 56,6% das candidatas) viriam a ser 

eleitas. Ao invés, o PCP teve uma percentagem de apenas 2,5% de deputadas num total de 79 

candidatos, dos quais 21,5% eram mulheres. Este rácio reduzido, de 20,9%, só é superior aos 

0% do CDS-PP. Por sua vez, o PEV foi o partido mais equitativo entre homens e mulheres 

candidatos, facto que se deve ao reduzido número (apenas seis) de candidatos apresentados 

pelo partido às eleições de 1991. Com três candidatos e três candidatas, o PEV conseguiu 

nomear um elemento de cada género. Por fim, quanto ao PS a discrepância entre géneros nas 

candidaturas  e  nos  deputados  é  superada  apenas  pela  do  PSD.  Dos  125  candidatos 
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apresentados pelos socialistas 109 eram homens e 16 mulheres, do que resultou a nomeação 

de 65 deputados e apenas sete deputadas.

Tabela 3: Diferenciação partidária por género dos candidatos (VII Legislatura – 1995/1999)

Em 1995-1999,  ao contrário do verificado na legislatura  anterior,  o  PS elegeu mais 

deputados para a Assembleia da República do que o PSD, o que espelha a vitória eleitoral dos 

socialistas.  Comparativamente  com  1991-1995,  o  CDS-PP  nomeou  mais  candidatas  a 

deputadas (um aumento de 5,1 pontos percentuais, de 8,7% para 13,8%) e conseguiu eleger 

três deputadas, 5% do total de candidatos ou 36,2% das candidatas. Tendência diferente teve 

o PCP, que aumentou ligeiramente a percentagem de homens candidatos, em detrimento das 

mulheres, mas elegeu os mesmos 2,5% de deputadas – neste caso duas deputadas num total 

de 80 candidatos. 

O Partido Ecologista “Os Verdes” manteve o número de seis candidatos, mas desta vez 

não três de cada género; o partido lançou dois homens e duas mulheres, dos quais foram 

eleitas duas deputadas e nenhum deputado. Já o PS aumentou ligeiramente a sua percentagem 

de candidatas (15,7%, mais 2,9 pontos percentuais do que na legislatura de 1991 a 1995) mas 

viu reduzida a percentagem de deputadas eleitas, de 5,6% para 5,2%, com um rácio de 33,1%, 

bastante inferior aos 43,8% verificados na legislatura anterior. Em números, os socialistas 

candidataram 249 pessoas, das quais 210 homens e 39 mulheres, sendo que conseguiu que 13 

delas e 101 deles fossem eleitos deputados à Assembleia da República.

Por fim, o PSD reduziu muito ligeiramente a sua percentagem de mulheres candidatas 

(de 10,6% para 10,5% em 1995-1999) e viu cair muito significativamente, para quase metade, 

a percentagem de candidatos eleitos deputados – neste resultado eleitoral que deu a vitória ao 

PS de António Guterres.  Dos 229 candidatos,  entre os quais 205 homens e  24 mulheres, 

foram eleitos apenas 80 do género masculino e sete do género feminino. Ou seja, apenas 

28,6% das candidatas e 39% dos candidatos foram eleitos pelo PSD para o Parlamento.
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Tabela 4: Diferenciação partidária por género dos candidatos (VIII Legislatura – 1999/2002)

O Bloco de Esquerda surge pela primeira vez representado no Parlamento em 1999, 

ainda que com apenas quatro candidatos (três homens e uma mulher) e dois deputados, ambos 

do género masculino. Por seu turno, o CDS-PP reduziu em cinco (de 58 para 53) o número de 

candidatos, dos quais 46 do género masculino (menos quatro) e sete (menos uma) do género 

feminino. Também no que diz respeito ao número de deputados o partido saiu a perder, com 

11 (foram 15 em 1995-1999) homens e apenas uma mulher (foram 3 na legislatura anterior). 

Em termos percentuais, o rácio de mulheres eleitas tombou dos 36,2% obtidos em 1995-1999 

para apenas 14,4%. 

Comparativamente  com  a  legislatura  anterior,  o  PCP  manteve  o  número  de  16 

candidatas, ainda que no total tenha candidatado menos 27 indivíduos (de 80 em 1995-1999 

para 53 nesta legislatura). Essa redução do número de homens candidatados espelha-se em 

termos percentuais (30,2% de mulheres candidatas e 7,5% de deputadas), pois apesar de ter 

reduzido em cerca de um terço o número de candidatos, o partido elegeu mais duas deputadas 

(para um total de 15) do que na legislatura anterior. Por sua vez, o PEV reduziu de seis para 

cinco o número de candidatos, cortando em uma candidata, mas a obtenção, repetida, de dois 

mandatos atribuídos a duas candidatas faz aumentar a percentagem para 40% do total  de 

candidatos, ou 66,7% do número de candidatas.

Foi o PS que fez o maior esforço no sentido da igualdade de género, nesta legislatura. 

Apesar da redução de 249 para 241 candidatos a deputados, o partido aumentou de 39 para 60 

o  número  de  candidatas,  o  que  se  traduziu  num aumento  de  13  para  27  do  número  de 

deputadas  socialistas.  Naturalmente,  isso  reflectiu-se  numa  queda  do  número  quer  de 

candidatos quer de deputados. Para terminar, o PSD foi o partido que mais fez decrescer o seu 

número de candidatos, de 229 para 162, mas fê-lo mantendo o número (24) de candidatas – à 

custa  do de candidatos,  que caíram de 205 para apenas 138. O resultado disto foi,  ainda 

assim, pouco acentuado: uma queda de 80 para 71 deputados e um aumento ligeiro, de sete 

para  nove  deputadas.  Os  sociais-democratas  tenderam,  portanto,  a  posicionar  as  suas 

candidatas em lugares inelegíveis.
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Tabela 5: Diferenciação partidária por género dos candidatos (IX Legislatura – 2002/2005)

Com mais  três  candidatos  do  que  na  legislatura  anterior,  o  BE  chamou  mais  duas 

candidatas e mais um candidato, o que se traduziu num aumento percentual do número de 

mulheres candidatas. Ainda assim, não foi ainda em 2002-2005 que os bloquistas elegeram a 

sua primeira deputada. O aumento de dois para três deputados privilegiou mais uma vez o 

género masculino. No caso do CDS-PP, o partido foi mais uma vez o que menos favoreceu a 

integração  de  mulheres  nas  suas  listas  de  candidatas.  Desta  feita  inclusive  com  uma 

percentagem  maior  de  homens  candidatos  do  que  na  legislatura  anterior,  os  centristas 

reduziram de 53 para 35 o número de candidatos,  percentualmente à custa sobretudo das 

mulheres, mas conseguiram eleger mais dois deputados do género masculino (13, portanto). 

Uma vez que o número total de candidatos do partido foi mais reduzido e que os centristas 

mantiveram uma deputada, tal como na legislatura anterior, percentualmente verificou-se uma 

subida do rácio para 25,4%.

Quanto ao PCP, também teve uma redução abrupta de 53 para apenas 24 candidatos a 

deputados, com as consequentes quedas de 37 para 18 candidatos masculinos e de 16 para 

seis candidatas. Isso traduziu-se numa redução percentual de mulheres candidatas, mas não 

no que respeita às mulheres chamadas a representar o partido: essas foram apenas duas, mas 

percentualmente foram mais do que na legislatura anterior. Com apenas oito deputados do 

género masculino, os comunistas perderam portanto no total cinco deputados. Por seu lado, o 

PEV manteve os cinco deputados, mas desta feita chamou menos uma representante e mais 

um do  género  masculino.  No  final,  porém,  foram eleitas  as  mesmas  duas  deputadas  da 

legislatura anterior: Heloísa Apolónia e Isabel Castro.

O  PS  reduziu  ligeiramente  a  sua  percentagem  de  candidatas,  mas  aumentou  a  de 

deputadas. De facto, o partido candidatou apenas 186 pessoas (menos 55 do que na legislatura 

anterior) mas conseguiu manter o número de 27 deputadas obtido nas eleições anteriores, 

enquanto que os deputados do género masculino passaram de 86 para 70. Quanto ao PSD, 

para  finalizar,  manteve-se  com  o  segundo  pior  registo  de  igualdade  entre  géneros  nas 
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candidaturas (atrás do CDS-PP), mas conseguiu aumentar de 5,6% para 9,5% a percentagem 

de candidatas eleitas deputadas. O partido nomeou um total de 211 candidatos e passou de 9 

para 20 deputadas e de 71 para 85 deputados.

Tabela 6: Diferenciação partidária por género dos candidatos (X Legislatura – 2005/2009)

Comparativamente  com a  legislatura  anterior,  em 2005-2009 o  BE candidatou mais 

mulheres e teve, também, pela primeira vez deputadas (quatro, o mesmo número que o de 

deputados do género masculino). De um total de 19 candidatos, o partido candidatou nove do 

género  masculino  e  10  do  feminino.  Quanto  ao  CDS-PP,  mais  uma  vez  liderou  em 

subrepresentação do género feminino, com apenas cinco mulheres no total de 41 candidatos. 

Com apenas  uma eleita,  os  centristas  obtiveram a  mais  reduzida  percentagem (2,4%) de 

representação feminina. Por seu lado, o PCP também elegeu apenas uma deputada entre oito 

candidatas.  Do  total  de  33  candidatos  arrolados  pelo  partido  10  do  género  masculino 

acabaram por ser escolhidos pelo eleitorado para o cargo de representantes no Parlamento. 

Quanto ao PEV, do total de cinco candidatos quatro foram do género masculino e uma 

do género feminino. O partido conseguiu eleger um deputado de cada género, daí os 100% de 

rácio candidatas/deputadas verificado na tabela  acima.  Já o PS nomeou 229 candidatos  a 

deputados,  entre  os quais  149 do género masculino e 80 do género feminino. Destes,  84 

homens e 36 mulheres foram indigitados deputados à Assembleia da República. Isto significa 

que mais de metade (56,4%) dos candidatos do género masculino foram eleitos, bem como 

menos de metade (45%) dos do género feminino. Relativamente ao PSD, com 145 candidatos 

a deputados, dos quais 123 homens e 22 mulheres (apenas 15,2%), os sociais-democratas 

viram ser  eleitos  63 dos género masculino e 10 do género feminino.  A representação do 

género feminino foi, como se vê na tabela acima, ligeiramente mais equitativa (45,4%, contra 

45% dos socialistas) do que no caso do PS, ao passo que a representação do género masculino 

foi mais reduzida (51,2%, versus 56,4%).
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Tabela 7: Diferenciação partidária por género dos candidatos (XI Legislatura – 2009/2011)

Devido à implementação da Lei da Paridade, em 2006, a percentagem de candidatas 

aumentou na XI Legislatura. O Bloco de Esquerda, porém, demonstrou a tendência oposta: 

fez  cair  de 52,6% -  na  legislatura  anterior  –  para  35,4% a percentagem de candidatas  a 

deputadas, o que se traduziu também na eleição de representantes do género feminino, que foi 

reduzida  de  21,1%  para  12,5%.  Com  48  candidatos,  o  partido  favoreceu  claramente  a 

representação de homens. Já o CDS-PP, que candidatou 51 indivíduos, entre os quais 18 do 

género feminino, manteve em percentagem reduzida as candidatas elegíveis e por isso apenas 

viu nomeadas 16,7% das mulheres (5,9% do total). 

Por  sua  vez,  o  PCP aumentou  de  33  para  34  o  total  de  candidatos  em  relação  à 

legislatura  anterior,  mas  com a  Lei  da  Paridade  em vigor  viu-se  obrigado  a  aumentar  a 

representação feminina. Assim, os comunistas reduziram de 25 para 21 o número de homens 

candidatos e aumentaram de oito para 13 o número de candidatas. Quanto aos deputados, o 

partido conseguiu 11 do género masculino e dois do género feminino, número reduzido e 

percentualmente inferior (15,4% das candidatas) ao do CDS-PP (16,7%). O PEV, por outro 

lado, nomeou apenas dois candidatos, um de cada género, tendo ambos sido eleitos deputados 

à Assembleia da República.

O Partido Socialista aumentou ligeiramente a representação de candidatas do género 

feminino,  para  36,5%  ou  77  elementos  (de  um  total  de  211),  e  viu  reduzir-se 

significativamente – de 84 para 64 – o número de deputados do género masculino, ao passo 

que o número de deputadas foi reduzido de 36 para 33. O partido ficou, também, acima da 

quota de 1/3 de candidatas, nomeando 36,5% de pessoas do género feminino para candidatas. 

Por seu turno, o PSD aumentou – face à legislatura anterior – o número de candidatos de 145 

para 162, dos quais 49 mulheres (apenas 30,2% do total, abaixo dos 33,3% impostos pela Lei 

da Paridade), e viu serem eleitos 57 homens e 22 mulheres, 13,6% do total de candidatos. O 

partido ficou, portanto, ligeiramente abaixo do PS no que respeita à colocação de candidatas 

em lugares elegíveis, mas ainda assim acima do CDS-PP e do PCP (ambos com 5,9%) e do 

Bloco de Esquerda (com 12,5%).
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Idade

Segue-se um estudo da diferenciação partidária por idade dos candidatos a deputados e 

dos deputados efectivos (à data de início das várias legislaturas) à Assembleia da República. 

Esta contagem peca pela falta de informação – as datas de nascimento – relativa a muitos dos 

candidatos passível de ser obtida através do sítio do Parlamento na internet.

Tabela 8: Médias de idades dos candidatos por partidos (VI a XI Legislatura)

Na VI Legislatura, 1991/95, o CDS-PP lançou 23 candidatos, dos quais cinco (todos do 

género masculino) foram eleitos deputados. Houve apenas duas candidatas, Conceição Seixas 

(com 29 anos) e Helena Barbosa (com 40), nenhuma das quais tendo sido eleita deputada. 

Quanto aos candidatos, destacam-se Adriano Moreira (69), Narana Coissoró (70), Acílio Gala 

(72), António Lobo Xavier com 32 anos e Ferreira Ramos e João Carlos Pinho, ambos com 

27 anos. Os deputados eleitos no dia da votação foram Girão Pereira,  Nogueira de Brito, 

Adriano Moreira e Narana Coissoró (todos com 53 ou mais anos) e Manuel Queiró, com 37.

Quanto ao PCP, nesta legislatura teve apenas duas deputadas, Odete Santos com 50 anos 

e Lourdes Hespanhol com 41. Quanto às suplentes, foram no total 15 mas delas há dados de 

apenas quatro: Ana Paula Coelho (30 anos), Maria Helena Bastos (48), Ilda Figueiredo (43) e 

Apolónia  Teixeira  (41).  Os  deputados  do  género  masculino  foram 11,  entre  os  quais  se 

destacam Miguel Urbano Rodrigues (66) e Domingos Abrantes (55). Os candidatos do género 

masculino foram 61, mas há dados de apenas 26, entre os quais: António Filipe (com 28 

anos),  Arménio Carlos (36),  Rogério Fernandes (58),  Alberto Andrade (64),  Emílio Peres 

(59), Óscar Lopes (74), Raúl Castro (70), José Morais (26).

O PEV lançou apenas um candidato, André Martins (38 anos), o único que se tornou 

deputado. Quanto às mulheres,  o site  do Parlamento documenta a idade de duas das três 

candidatas: Heloísa Apolónia, com 22 anos, e Isabel Castro, com 35. 

O PS teve seis deputadas, entre as quais Teresa Santa Clara Gomes, com 55 anos, Edite 

Estrela, com 42, e Marta Julieta Sampaio, com 53. Quanto às suplentes há dados de apenas 

três: Rosa Maria Albernaz, com 44, Celeste Correia, com 43, e Irene Veloso, com 46. No que 
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diz respeito aos deputados do género masculino destacam-se: Carlos Candal, com 53, Ferraz 

de Abreu, com 74, José Mota, com 39, António Braga, com 38, Laurentino Dias, com 37, 

Armando Vara, com 37, José Sócrates, com 34, António Campos, com 53, Manuel Alegre, 

com 55, José Apolinário,  com 29, Lopes Cardoso, com 58, Raúl Rêgo, com 78, Rogério 

Martins,  com  63,  António  de  Almeida  Santos,  com  65,  António  José  Seguro,  com  29, 

Américo Salteiro,  com 57, Eduardo Pereira,  com 64, Jorge Coelho,  com 37, Marques da 

Costa, com 38, e Oliveira e Silva, com 67. Quanto aos candidatos suplentes merecem foco, 

por um lado, José Paulo Casaca com 34, João Alves com 28, Eduardo Brito com 36, Rui 

Ávila  com 39,  Antero  Gaspar  com 38,  Fernando Ka com 38,  Jorge  Rato  com 32,  Nuno 

Baltazar Mendes com 33 e José Lemos com 33; e por outro lado, Aníbal Coelho da Costa 

com 61 e Carlos Cordeiro com 58 anos.

Relativamente ao PSD, destacam-se nos pólos em termos etários as deputadas Fernanda 

Mota  Pinto  (55),  Maria  Luísa  Ferreira  (55),  Conceição  Castro  Pereira  (57),  Maria  da 

Conceição  Rodrigues  e  Margarida  Silva  Pereira  (34).  Entre  as  candidatas  suplentes,  em 

destaque Dinah Alhandra (59),  Fernanda Cardoso (26),  Anabela Matias (25) e  Ana Paula 

Barros (26). Quanto aos deputados, de notar de um lado Mário Maciel (com 30 anos), Jaime 

Milhomens (29), Adérito Campos e Castro de Almeida (ambos com 34),  João Granja (28), 

Miguel Macedo (32), Adão Silva (34), Luís Pais de Sousa (33), Carlos Miguel Oliveira (30), 

Paulo Pereira Coelho (33), João Poças Santos (32), Antero Pinto e José Meireles (29), José 

Puig (30), Nuno Delerue (31), Duarte Pacheco e Luís David Nobre (26), Pedro Passos Coelho 

(27), Jorge Roque Cunha (31), Miguel Relvas (30), Fernando Pereira (27) e Melchior Moreira 

(27). Do outro lado evidenciam-se José Júlio Ribeiro e Oliveira Costa (56), Eurico de Melo 

(66),  Barbosa de Melo (59), Armando Cunha (70),  Vítor Crespo (59), Correia Afonso (62), 

Carlos Lélis (60), Falcão e Cunha (59), Leonardo Ribeiro de Almeida (67), António Alves 

(59) e  Fernando Amaral (66).  Relativamente aos candidatos suplentes,  destacam-se Pedro 

Gomes (25), Ribau Esteves (25), Fernando Santos Pereira (31), Vítor Raposo (25), Carlos 

Almeida Figueiredo (29), José Mário Gaspar (29), Álvaro Viegas (28), João Carlos Barreiras 

Duarte (27), Fernando Pedro Moutinho (29), António Maria Pereira (67), João Carlos Gomes 

(29), Joaquim Almeida (28) e Coelho dos Reis (61).
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Tabela 9: Médias de idades dos candidatos por partidos (VI Legislatura - 1991)

Em 1995-1999 o CDS-PP lançou 58 candidatos, dos quais 8 mulheres. Nuno Correia da 

Silva (com 29 anos), Paulo Portas e Manuel Monteiro (com 33), Sílvio Rui Cervan (com 26) 

e Nuno Abecassis (com 66) foram eleitos deputados. No caso das deputadas, que foram três, 

Helena Santo (com 33) foi a que fez baixar a média. Quanto às candidatas há dados para 

apenas uma suplente, Manuela Moura Guedes, com 40 anos; quanto aos homens, só há dados 

para 10 dos 38 suplentes: Ferreira Ramos com 31 anos, Manuel Cambra com 66, Hélder 

Amaral com 28, Durval Castro Ferreira com 33, Nuno Melo com 29 e Pedro Feist com 59.

Já o PCP teve apenas duas deputadas, Odete Santos com 54 e Luísa Mesquita com 46. 

Além disso, o partido teve quatro suplentes do género feminino, mas apenas uma tem idade 

apresentada no sítio de onde a informação para esta secção foi obtida: Ilda Figueiredo, com 

47 anos. Quanto aos deputados do género masculino, de notar António Filipe, com 32 anos, 

Bernardino Soares, com 24, e João Corregedor da Fonseca, com 61. Quanto aos candidatos 

destacam-se Alberto Andrade, com 72, Emílio Peres, com 67, e Óscar Lopes, com 82.

O PEV contou com quatro candidatas e dois candidatos. Foram eleitas duas, Heloísa 

Apolónia e Isabel Castro, a primeira com 25 e a segunda com 40 anos. Quanto aos homens foi 

candidato José Luís Ferreira, com 33 anos.

Entre as 13 deputadas nomeadas pelo PS contam-se Maria do Carmo Romão (com 58 

anos), Maria Carrilho (com 52) e Rosa Mota (com 37). Quanto às candidatas não eleitas, ou 

seja,  suplentes,  destacam-se  nos  extremos  etários  Sónia  Fertuzinhos  (com  22),  Mafalda 

Troncho (com 22), Eduarda Ferronha (com 64), Patrícia Ribeiro (com 23), Paula Duarte (com 

30) e Ana Catarina Mendonça (com 22). Quanto aos deputados, de notar as presenças de 

Sérgio Ávila (27), Afonso Candal (24), Manuel Strecht Monteiro (54), Martinho Gonçalves 

(37),  Manuel  Alegre (59),  Carlos Zorrinho (36),  Martim Gracias (61),  Paulo Neves (28), 

António José Seguro (33), Júlio Henriques (57), Raúl Rêgo (82), Almeida Santos (69), João 

Cravinho  (59),  Nuno  Baltazar  Mendes  (37),  António  Galamba  (27),  Antão  Ramos  (62), 

Francisco de Assis (30), Luís Pedro Martins (27), Sérgio Sousa Pinto (23), Rui Carreteiro 

(28), Vera Jardim (56) e Eduardo Pereira (68). Entre os candidatos contam-se Teixeira Dias 

(58), João Carlos da Silva (31), Gavino Paixão (32), Paulo Arsénio (24), Albino Costa (27), 

Ricardo Castanheira (22), Filipe Vital (21), Henrique Neto (59), João Pedro Correia (30), 

Carlos Cordeiro (62), Gonçalo Almeida Velho (25), Manuel Jerónimo (66), Sérgio Silva (29) 
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e Luís Fontes (27).

No caso do PSD, destacam-se as deputadas Maria Luísa Ferreira (59), Anabela Matias 

(29) e Lucília Ferra (31). Entre as candidatas suplentes notam-se Fernanda Mota Pinto (59), 

Conceição Castro Pereira (61), Fernanda Cardoso (30) e Maria do Céu Ramos (33). Quanto 

ao género masculino, sobressaem os deputados Hermínio Loureiro (30), José Júlio Ribeiro 

(60),  Jorge  Roque  Cunha  e  Fernando  Santos  Pereira  (35),  Jorge  Moreira  da  Silva  (24), 

Barbosa de Melo (63), Gonçalo Capitão (24), Silva Marques (57), Duarte Pacheco (30), Luís 

David Nobre (30), Pedro Passos Coelho (31), Fernando Pedro Moutinho (33), Sérgio Vieira 

(25), João Moura de Sá (28), Domingos Gomes (55), Vasco Cunha (30) e Fernando Pereira 

(31). Entre os suplentes, nos pólos, estiveram Pedro Gomes (29), Ribau Esteves (29), Eurico 

de Melo (70), Manuel Flórido (54), Carlos Alberto Gonçalves (34), João Carlos Barreiras 

Duarte  (31),  Paulo  Batista  Santos  (27),  Gonçalves  Sapinho  (57),  Moreira  da  Silva  (34), 

Francisco Porto (60), Carlos Brito (60), Paulo Mendo (63), Eugénio Marinho (31), António 

Alves (63), Américo Sequeira (63), Falcão e Cunha (63), Figueiredo Lopes (58).

Tabela 10: Médias de idades dos candidatos por partidos (VII Legislatura - 1995)

O Bloco de Esquerda surge na VIII Legislatura, 1999/2002, com uma média de idades 

(para ambos os géneros) de 45,8, pressionada no sentido ascendente por Fernando Rosas, com 

53 anos, e em sentido descendente por Luís Fazenda, com 42. O partido não conseguiu eleger 

a  sua  única  candidata,  Helena  Neves,  com 45  anos,  mas  elegeu  Luís  Fazenda  e  o  líder 

Francisco Louçã.

Quanto ao CDS-PP, a repetição do número 48 quanto a candidatas e deputadas deve-se a 

não haver dados sobre as candidatas suplentes do partido. Assim, resta apenas a idade da 

deputada eleita, Maria Celeste Cardona, de 48 anos. Quanto aos homens, Narana Coissoró 

(68),  João  Rebelo  (29),  Sílvio  Rui  Cervan  (30)  e  Rosado  Fernandes  (65)  foram  eleitos 

deputados. Nos suplentes destacam-se Manuel Cambra (70), Acílio Gala (70), António Pinho 

(27), Pedro Feist (63), João Almeida (23), Pedro Mota Soares (25).

Não há também dados das candidatas suplentes do PCP, daí apenas serem mencionáveis 
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as idades das quatro deputadas eleitas, entre as quais se contam, nos extremos, Natália Filipe 

(33) e Odete Santos (58). Quanto aos deputados notam-se António Filipe (36) e Bernardino 

Soares (28), ao passo que do lado dos candidatos suplentes destaca-se Bruno Dias (33).

O PEV candidatou três mulheres e dois homens, mas há dados de apenas as duas eleitas 

e de um dos candidatos. Elas são Heloísa Apolónia, com 30 anos, e Isabel Castro, com 45; ele 

é José Luís Ferreira, com 37 anos.

Do PS destacam-se as deputadas Sónia Fertuzinhos (26), Maria Teresa Coimbra (70), 

Mafalda  Troncho  (26),  Jamila  Madeira  (24),  Ana  Catarina  Mendonça  (26),  Rosa  Maria 

Albernaz, Helena Roseta e Leonor Coutinho (todas com 52). Entre as candidatas estiveram 

Maria Antónia Almeida Santos (36), Carla Tavares (29), Natalina Tavares de Moura (57), 

Maria do Carmo Romão (62), Patrícia Ribeiro (27) e Maria de Belém Roseira (50). Entre os 

deputados são exemplos Medeiros Ferreira (57), Afonso Candal (28), João Cravinho (63), 

Luís Miguel Teixeira (30), Dinis Costa (27), António Galamba (31), Barbosa de Oliveira (57), 

José Vera Jardim (60), António de Almeida Santos (73), Francisco de Assis e Paulo Pedroso 

(ambos com 34) e Eduardo Pereira (72). Por sua vez, nos candidatos suplentes estão incluídos 

Carlos Brandão (31), Aníbal Gouveia (38), Paulo Arsénio (28), Albino Costa (31), Sampaio 

Lopes (55), Manuel Alegre (63), Ricardo Castanheira (26), Osório Gomes (58), Filipe Vital 

(25), Luís Pedro Martins (31), Rui Carreteiro (32) e Mata de Cáceres (59).

O PSD elegeu como deputadas,  por  exemplo,  Maria  do  Céu Ramos  (37),  Manuela 

Ferreira Leite (59), Teresa Patrício Gouveia (53) e Lucília Ferra (35). Entre as suas candidatas 

notam-se Isménia Franco (53) e Maria Manuela Aguiar (57), que pressionaram a média em 

sentido  ascendente.  Entre  os  deputados  eleitos  contam-se  Mota  Amaral  (56),  Hermínio 

Loureiro (34), Cruz Silva (56), Eugénio Marinho (35), Virgílio Almeida Costa (56), Vieira de 

Castro (58), Machado Rodrigues (60), Nuno Freitas (28), Jaime Soares (56), Patinha Antão, 

Arménio  Santos  e  Ferreira  do  Amaral  (os  três  com 54 anos),  Álvaro  Barreto  (63),  José 

Eduardo  Martins  (30),  José  Luís  Arnaut  (36),  Pedro  Roseta  (56),  Guilhetme  Silva  (56), 

Correia  de  Jesus  (58),  Sérgio  Vieira  (29),  João  Moura  de  Sá  (32),  Ricardo  Fonseca  de 

Almeida (25), Pedro Duarte (26), Eduardo Azevedo Soares (58), Mário Albuquerque (59), 

Bruno Vitorino (28) e Melchior Moreira (35). Nos candidatos estiveram incluídos Gonçalo 

Breda Marques (29), Joaquim Mota e Silva (28), Tomé Macedo (57), Miguel Miranda (27), 

Manuel  Flórido  (58),  Nuno Sancho Ramos  (28),  Feliciano  Barreiras  Duarte  (33),  Duarte 

Pacheco (34), Luciano Gomes (56), Adriano Pinto (60), Vasco Cunha (34), João Moura (28), 

Luís Pedro Pimentel (29), Telmo Antunes (33) e Atílio Nunes (61). 
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Tabela 11: Médias de idades dos candidatos por partidos (VIII Legislatura – 1999)

Em 2002-2005 o BE mais uma vez não elegeu qualquer deputada, mas candidatou três 

indivíduos do género feminino, entre os quais Ana Drago e Joana Amaral Dias, ambas com 27 

anos, que assim baixaram a média. Quanto aos homens, entre os três deputados efectivos 

destaca-se João Teixeira Lopes, deputado do círculo eleitoral do Porto, com 33 anos. 

O CDS-PP voltou a eleger apenas Celeste  Cardona, com 51 anos,  como deputada à 

Assembleia da República. As restantes candidatas foram Maria José Nogueira Pinto e Isabel 

Gonçalves, ambas com 50, e Teresa Caeiro, com 33. Quanto aos efectivos masculinos, Acílio 

Gala (com 73), João Rebelo (32), João Almeida (26), Basílio Horta (59), Diogo Feio (32) e 

Narana  Coissoró  (71)  merecem  destaque.  Nos  suplentes  masculinos  contam-se  Manuel 

Cambra (73), António Pinho (30), Altino Bessa (33), João Abrunhosa (63) e Antonino de 

Sousa (33).

O PCP contou com apenas  duas  deputadas:  Luísa Mesquita  (com 53 anos) e  Odete 

Santos (61). Nas restantes candidatas incluem-se Ângela Sabino (24),  Margarida Botelho, 

Rita Magrinho e Rosa Almeida. Quanto aos homens deputados, destacam-se Carlos Carvalhas 

(61), António Filipe (39), Bernardino Soares (31), Bruno Dias (27) e João Corregedor da 

Fonseca (64).

O PEV candidatou três homens e duas mulheres: Álvaro Saraiva com 40 anos, Francisco 

Madeira Lopes com 27 e José Luís Ferreira com 40 foram suplentes. Heloísa Apolónia, com 

33 anos, e Isabel Castro, com 48, foram eleitas deputadas.

O PS teve as seguintes deputadas: Rosa Maria Albernaz (55), Sónia Fertuzinhos (29), 

Custódia Fernandes (63), Maria do Carmo Romão (65), Irene Veloso (57) e Ana Catarina 

Mendonça (29). Entre as candidatas incluem-se Mafalda Troncho (29), Leonor Coutinho (55), 

Manuela de Melo (57) e Susana Amador (35). Dos deputados nesta legislatura fizeram parte 

Medeiros Ferreira (60), Afonso Candal (31), João Cravinho (66), António de Almeida Santos 

(76),  Pedro Coimbra (29), António Galamba (34),  Vera Jardim (63), Manuel Alegre (66), 

Jorge Strecht (59), Gustavo Carranca (29) e Joel Hasse Ferreira (58). Quanto aos candidatos 
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suplentes, neles se contaram Aníbal Gouveia (66), Rui Cunha (58), Mota da Silva (30), Carlos 

Lavrador (56), João Rui de Almeida (57), Filipe Vital (28), Barbosa de Oliveira (60), José 

Lello (58), Rui Carreteiro (35), António Gameiro (32) e Fernando Cabodeira (36).

Por fim, o PSD elegeu as seguintes deputadas, entre outras: Isménia Franco (56), Maria 

Manuela Aguiar (60) e Manuela Ferreira Leite (62). Nas suplentes incluem-se Maria José 

Morais  (36)  e  Maria  João  Fonseca  (30).  No  que  diz  respeito  aos  deputados  do  género 

masculino destacam-se, pressionando a média para ambos os lados, Mota Amaral (59), Cruz 

Silva (59), Luís Montenegro (29), Virgílio Almeida Costa (59), Jorge Pereira (29), Tavares 

Moreira (58), Machado Rodrigues (63),  Miguel Coleta (31),  Patinha Antão (57), Eduardo 

Moreira  (57),  Ferreira  do Amaral  (57),  Paulo  Batista  Santos  (34),  Vieira  de  Castro  (61), 

Arménio  Santos  (57),  Álvaro  Barreto  (66),  Gonçalo  Capitão  (31),  Gonçalo  Reis  (33), 

Guilherme  Silva  (59),  Correia  de  Jesus  (61),  Carlos  Rodrigues  (30),  Sérgio  Vieira  (32), 

Ricardo Fonseca de Almeida (28), Pedro Duarte (29), Diogo Vasconcelos (34), Pinho Cardão 

(59), Abílio Almeida Costa (61), Diogo Luz (66), Mário Albuquerque (62), Bruno Vitorino 

(31), José Eduardo Martins (33). Do lado dos candidatos suplentes contam-se Jorge Tadeu 

Morgado (31), José Manuel Ribeiro (33), Joaquim Mota e Silva (31), Miguel Miranda (30), 

Jorge Fidalgo (32), Ribeiro Cristóvão (63), Luís Gomes (29), João Gago Horta (59), Fernando 

Lopes (26), Daniel Rebelo (27), Pedro Roseta (59), Alexandre Simões (28), Rodrigo Ribeiro 

(29), Nuno Sá Costa (27), Bernardino Pereira (62), João Moura (31), Pedro do Ó Ramos (28), 

Jorge Nuno Sá (25), Ricardo Martins (30). 

Tabela 12: Médias de idades dos candidatos por partidos (IX Legislatura – 2002)

Em 2005-2009, quanto ao BE há três candidatas que não foram aqui consideradas, por 

não haver dados das suas idades no sítio do Parlamento. Foram consideradas as restantes seis, 

entre  as  quais  Ana Drago,  significativamente  mais  nova do que as  restantes.  Quanto  aos 

homens, destoam Fernando Rosas, com 59 anos, João Teixeira Lopes com 36 e José Soeiro 

com 21. Desta vez o partido viu serem eleitos  deputados Ana Drago, Fernando Rosas e João 

Teixeira Lopes.
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Quanto ao CDS-PP, a sua única deputada em 2005/2009 foi Isabel, de 43 anos. No total 

foram cinco as candidatas, mas há dados de apenas três (incluindo Isabel Gonçalves): Teresa 

Caeiro, com 36 anos, e Conceição Cruz, com 49, compõem o grupo. Quanto aos deputados, 

destacam-se João Almeida (com 29), Pedro Mota Soares (31), Miguel Anacoreta Correia (61). 

Entre  os  candidatos  suplentes  encontraram-se  Henrique  Campos  Cunha  (62)  e  Nuno 

Magalhães (33). Ficaram de fora destas contas, por falta de dados, um efectivo (Pedro Pestana 

Bastos) e 10 suplentes (de um total de 41 candidatos): José Bourbon Ribeiro, Mariana Costa 

Cabral, João Sande e Castro, Carlos Aveiro, Miguel Roquette, João Paulo Viegas, Ilda Maria 

Novo, José Manuel Amorim, Miguel Bacelar Silva e Rui Brito Mendes.

O PCP teve apenas uma deputada, Luísa Mesquita, com 56 anos. Quanto aos deputados, 

Abílio Dias Fernandes (com 67), António Filipe (42), Bernardino Soares (34), Miguel Tiago 

(26) e Jorge Machado (29) merecem destaque. Entre os candidatos contam-se João Oliveira 

(26), Herberto Goulart (71), João Corregedor da Fonseca (67), Bruno Dias (29) e Eugénio 

Rosa (64), entre um total de 15 candidatos suplentes. Quanto às mulheres suplentes apenas a 

acrescentar Odete Santos, com 64 anos. Para as restantes seis candidatas não há dados.

O PEV candidatou quatro homens e uma mulher, Heloísa Apolónia, com 36 anos, que 

manteve o posto de deputada. Os candidatos foram Álvaro Saraiva, com 43 anos, Francisco 

Madeira Lopes, com 30, José Luís Ferreira, com 43, e José Miguel Gonçalves, sem idade 

disponível. Madeira Lopes foi eleito.

Relativamente ao PS, entre  as suas  deputadas  contam-se Rosa Maria  Albernaz (58), 

Maria  do  Carmo Rosário  (57),  Isabel  Coutinho  (39),  Matilde  Sousa  Franco  (62),  Teresa 

Portugal (66), Maria Carrilho (62), Custódia Fernandes (66), Susana Amador (38), Manuela 

de Melo (60), Luísa Salgueiro (37), Isabel Santos (37), Maria José Gamboa (57) e Marisa 

Costa (28). Quanto às candidatas suplentes contam-se Marisa Macedo (36), Sónia Fertuzinhos 

(32), Telma Madaleno (28), Maria Cidália Faustino (58), Paula Nobre de Deus (35), Rita 

Miguel (31), Marta Rebelo (27), Rita Neves (29), Glória Araújo (29), Alcídia Lopes (31), 

Sónia  Sanfona  (34)  e  Ana  Catarina  Mendonça  (32).  Quanto  aos  homens,  os  entre  os 

deputados destacam-se Afonso Candal (34), Pedro Nuno Santos (28), Marcos Perestrello (34), 

João Portugal (28), Horácio Antunes (59), Osvaldo de Castro (59), António Galamba (37), 

Rui Vieira (57), Vera Jardim (66), Manuel Alegre (69), Rui Cunha (61), Jorge Strecht (62), 

Fernando Gomes e Marques Júnior (ambos com 59), José Lello (61), Alberto Martins (60), 

Carlos Lage (61), Luís Braga da Cruz (63) e Joel Hasse Ferreira (61). Entre os candidatos não 

eleitos, ou seja, suplentes incluem-se Vítor Hugo Salgado (28), Nuno Sá (29), Manuel Mota 
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(33), Bruno Veloso (27), Ricardo Castanheira (32), David Martins (29), Hugo Nunes (32), 

Marcos Sá (29).

Quanto ao PSD, em 2005-2009 elegeu como deputadas, entre outras, Maria Irene Silva 

(34), Zita Seabra (56), Maria Ofélia Moleiro (56), Maria João Fonseca (33) e Ana Zita Gomes 

(29). Por sua vez, as candidatas que mais pressionaram a média foram Isménia Franco (59) e 

Magda Borges (29). Entre os deputados contaram-se Mota Amaral (62), Luís Montenegro 

(32), Jorge Tadeu Morgado (34), Virgílio Almeida Costa (62), Carlos Pinto (58), Jaime Soares 

(62), Daniel Rebelo (30), Arménio Santos (60), os madeirenses Guilherme Silva (62), Correia 

de Jesus (64) e Hugo Velosa (57), Ricardo Fonseca de Almeida (31), Daniel Fangueiro (26), 

Miguel  Queiroz  (71)  e  Ricardo  Martins  (33).  Entre  os  suplentes  encontraram-se  Patinha 

Antão (60), Joaquim Mota e Silva (34), Ribeiro Cristóvão (66), Luís Gomes (32), Carlos 

Rodrigues (33), Pedro Duarte (32), Mário Albuquerque (65), Pedro do Ó Ramos (31) e Abílio 

Almeida Costa (64).

Tabela 13: Médias de idades dos candidatos por partidos (X Legislatura – 2005)

Em 2009-2011 o BE lançou 17 candidatas, mas há registos de apenas as seis que se 

tornaram deputadas. À entrada de Rita Calvário, com 31 anos, de Catarina Martins, com 36, e 

de Ana Drago, com 34, contrapôs-se Helena Pinto com 55. Também quanto aos homens (total 

de 31 candidatos) há apenas dados dos 10 deputados. Na tabela a média para candidatos e 

deputados é igual para homens e mulheres por causa de falta de dados. Entre os deputados do 

género masculino contam-se Pedro Filipe Soares (com 30 anos), José Soeiro (com 25) e José 

Gusmão (com 33), de um lado, Fernando Rosas (com 63) e João Semedo (com 58), do outro.

O CDS-PP teve três deputadas: Assunção Cristas (de 35 anos), Isabel Galriça Neto (48) 

e Cecília Meireles (32). Das 15 suplentes há dados de apenas duas: Maria Antonieta Dias (57) 

e Teresa Caeiro (40). Quanto aos homens, os titulares são 17 em 20 (elas são três). Entre eles 

estão João Rebelo (39), Pedro Mota Soares (35), João Almeida (33), Michael Seufert (26) e 

Filipe Lobo d'Ávila (34). Quanto aos candidatos, dos 16 suplentes há dados de apenas quatro: 

Miguel  Capão  Filipe  (48),  Durval  Castro  Ferreira  (37),  Fernando  Alves  Pereira  (47)  e 
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Herculano Gonçalves (54).

Em 2009-2011 o PCP teve duas  deputadas:  Rita  Rato  (26)  e  Paula  Santos  (29).  As 

candidatas foram Ângela Sabino (30) e, sem idade disponível no sítio do Parlamento, Maria 

da  Fé  Carvalho,  Maria  Leonor  Castro,  Ana  Avoila,  Catarina  Casanova,  Elsa  Couchinho, 

Alcinda da Silva,  Maria  Fátima Monteiro,  Liliana Barros  de Sousa,  Margarida Botelho e 

Regina Marques. Os deputados eleitos foram José Soeiro (61), Agostinho Lopes (65), João 

Oliveira (30),  Bernardino Soares (38),  Jerónimo de Sousa (62),  Miguel Tiago (30),  Jorge 

Machado (33) e Bruno Dias (33). Entre os 10 candidatos contaram-se João Ramos (37) e José 

Alberto Lourenço (52), os únicos com dados disponíveis.

Quanto ao PEV foram candidatos apenas Heloísa Apolónia, com 40 anos, e José Luís 

Ferreira, com 47. Ambos foram eleitos.

Relativamente  ao  PS,  das  deputadas  eleitas  destacam-se,  nos  pólos,  Rosa  Maria 

Albernaz (62),  Maria  de Belém Roseira  (60),  Sónia Fertuzinhos (36),  Isilda Gomes (58), 

Odete Alves (36),  Celeste Correia (61),  Custódia Fernandes (70),  Manuela de Melo (64), 

Maria do Rosário Carneiro (61), Maria José Gamboa (61), Glória Araújo (33) e Sofia Cabral 

(31). Nas candidatas suplentes contam-se Ângela Pinto Correia (57), Jamila Madeira (34), 

Rita Miguel (35), Alcídia Lopes (35) e Maria Conceição Loureiro (62). Entre os deputados do 

género masculino estiveram Sérgio Sousa Pinto (37), Fernando Moniz (56), Manuel Mota 

(37),  Hugo Pires  (30),  João Portugal  (32),  Horácio Antunes  (63),  João Soares  (60),  Vera 

Jardim (70), Jaime Gama (62), Marcos Sá (33), Duarte Cordeiro (30), Miranda Calha (629, 

Jorge Strecht (66), Marques Júnior (63), José Lello (65), Alberto Martins (64), Nuno Araújo 

(31), João Paulo Correia (33), João Galamba (33), Osvaldo de Castro (63) e Defensor Moura 

(64).  Quanto aos  candidatos  suplentes,  destacam-se Nuno Sá (33),  Frederico Castro (32), 

Alberto Costa (62), João Luís Fernandes (63) e Pedro Jesus Marques (33).

O PSD obteve,  entre  outras,  as  seguintes  deputadas:  Francisca Almeida (26),  Maria 

Conceição Pereira (59), Manuela Ferreira Leite (69), Clara Carneiro (58), Vânia Jesus (30), 

Carla Barros (29) e Carina Oliveira (32). Quanto às suplentes elas foram 27, mas há dados de 

apenas três: Maria João Fonseca (37), Zita Seabra (60) e Helena Oliveira (57). Relativamente 

aos  deputados  contam-se  Mota  Amaral  (66),  Couto  dos  Santos  (60),  Amadeu  Soares 

Albergaria  (32),  Nuno  Reis  (31),  José  Ferreira  Gomes  (62),  Luís  Capoulas  (60),  Carlos 

Páscoa Gonçalves (57), António Leitão Amaro (29), Pedro Lynce (66), Guilherme Silva (66), 

Correia de Jesus (68), Hugo Velosa (61), Luís Menezes (29), Pacheco Pereira (60) e António 

Montalvão Machado (57). Nos suplentes estiveram incluídos João de Deus Pinheiro (64), 
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Pedro Rodrigues (30), Francisco José Martins (57), Rodrigo Ribeiro (36), Luciano Gomes 

(66), Luís Vales (30), Pedro do Ó Ramos (35).

Tabela 14: Médias de idades dos candidatos por partidos (XI Legislatura – 2009)

Um olhar sobre as médias de idades globais, para todo o período em estudo, permite 

chegar a algumas conclusões interessantes: desde logo, o PCP é o partido mais envelhecido 

em  todos  os  campos:  quer  no  que  respeita  aos  candidatos  e  aos  deputados  do  género 

masculino,  quer no que diz respeito às candidatas e às deputadas.  Por sua vez,  o Partido 

Ecologista “Os Verdes” ocupa o lugar oposto: é o partido com candidatos e deputados mais 

jovens, ao que não será alheio o facto de ter candidatado e eleito poucos indivíduos nas várias 

eleições em disputa. Por outro lado, na disputa entre os dois principais partidos, PS e PSD, a 

“vitória” pende para os sociais-democratas: apesar do empate no que concerne aos candidatos 

do  género  masculino  (45,9  de  média),  os  sociais-democratas  tiveram entre  1991  e  2011 

candidatas ligeiramente mais jovens, deputados claramente mais jovens e deputadas também 

claramente mais novas. Por fim, Bloco de Esquerda e CDS-PP ocupam lugares intermédios 

nas várias classificações. O CDS-PP é o segundo mais jovem, logo a seguit ao PEV, quanto a 

candidatos do género masculino, mas fica atrás do Bloco de Esquerda quanto a candidatos do 

género feminino, a deputados do género masculino e a deputados do género feminino.

Profissão

Nesta secção serão descritas as profissões dos candidatos a deputados e dos deputados 

efectivos à Assembleia da República entre 1991 e 2011. 
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Tabela 15: Profissão dos candidatos do Bloco de Esquerda (VIII Legislatura - 1999/2002)

Em 1999/2002 o BE apresentou apenas quatro candidatos, dos quais três professores 

universitários:  Francisco Louçã, Fernando Rosas e Helena Neves. Luís Fazenda, que com 

Louçã  formou  a  dupla  de  deputados  do  partido,  foi  o  único  professor  não  universitário 

integrado pelos bloquistas.

Tabela 16: Profissão dos candidatos do Bloco de Esquerda (IX Legislatura - 2002/2005)

Em 2002/2005 o partido foi a eleições com sete candidatos, dos quais três acabariam 

eleitos  deputados:  Luís  Fazenda,  Francisco  Louçã  e  outro  professor  universitário,  João 

Teixeira Lopes. Juntam-se-lhes três professoras universitárias suplentes, Ana Drago, Joana 

Amaral Dias e Alda Sousa, bem como Miguel Portas, cuja profissão não é mencionada no 

sítio da internet do Parlamento.
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Tabela 17: Profissão dos candidatos do Bloco de Esquerda (X Legislatura – 2005/2009)

Em 2005/2009 os  bloquistas  nomearam 19 candidatos,  de cinco dos  quais  (António 

Vieira Grosso, Daniel Oliveira, Maria de Fátima Crácio, Maria Manuela Tavares e Mónica 

Frechaut)  não  há  dados.  Quanto  aos  restantes,  destacam-se  quatro  deputados  professores 

universitários (Louçã, Ana Drago, Teixeira Lopes e Rosas), bem como as novidades Helena 

Pinto (outro), Mariana Aiveca (dirigente da Função Pública), as professoras Aida Macedo e 

Cecília  Honório,  a  jornalista  Diana  Andringa,  o  médico  João  Semedo  e  o  trabalhador 

industrial António Chora.

Tabela 18: Profissão dos candidatos do Bloco de Esquerda (XI Legislatura – 2009/2011)

Em 2005/2009  o  BE  lançou  48  candidatos  a  deputados,  dos  quais  16  se  tornaram 

deputados. Quanto aos suplentes, há dados apenas da candidata Diana Andringa. Quanto aos 

eleitos  deputados,  o  contingente  de  professores  universitários  passou para  seis  elementos 

(Pedro Soares, José Manuel Pureza, Francisco Louçã, Ana Drago, José Soeiro e Fernando 

Rosas), foram eleitos dois economistas (Heitor Sousa e José Gusmão), dois professores (Luís 

Fazenda e Cecília Honório) e três elementos para a categoria “outro”:  Catarina Martins, 
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Helena Pinto e Pedro Filipe Soares.  Foram também eleitos a engenheira Rita Calvário,  o 

médico João Semedo e a dirigente da Função Pública Mariana Aiveca.

Tabela 19: Profissão dos candidatos do CDS-PP (VI Legislatura - 1991/1995)

O CDS-PP de 1991/1995 candidatou 23 indivíduos,  dos quais não há dados sobre a 

profissão  de  dois  (Carlos  Pina  Vaz  e  Carlos  Vieira  Castro).  Em destaque estão  os  cinco 

advogados  (Nogueira  de  Brito,  Narana  Coissoró,  Casimiro  Tavares,  Conceição  Seixas  e 

Ferreira  Ramos  –  foram  eleitos  os  primeiros  dois),  os  três  professores  universitários  – 

Adriano Moreira foi eleito, Freitas do Amaral e António Lobo Xavier foram suplentes –, os 

dois  médicos  Manuel  Martins  e  Rui  Marques,  bem  como  os  dois  gestores/empresários, 

Álvaro Rosa e Luís Beiroco, e os dois engenheiros, Manuel Queiró e Monteiro de Castro. 

Tabela 20: Profissão dos candidatos do CDS-PP (VII Legislatura - 1995/1999)
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Apesar de não haver dados de 32 dos 43 suplentes é discernível um claro predomínio da 

advocacia, mais uma vez, nas escolhas do CDS-PP de 1995/1999. Destacam-se, portanto, os 

advogados Gonçalo Ribeiro da Costa, Jorge Ferreira, Luís Nobre Guedes, Luís Queiró, Sílvio 

Rui Cervan, Helena Santo (todos deputados), Ferreira Ramos, Durval Castro Ferreira, Nuno 

Melo, Álvaro Castello-Branco e Cavaleiro Brandão (suplentes). Merecem também destaque 

os três professores universitários chamados ao cargo de deputados: Nuno Correia da Silva, 

António Lobo Xavier e Silva Carvalho.

Tabela 21: Profissão dos candidatos do CDS-PP (VIII Legislatura - 1999/2002)

Relativamente  a  1999/2002  não  há  dados  da  profissão  de  20  dos  53  candidatos  a 

deputados,  mas é  novamente clara  a  predominância da advocacia  (José Ribeiro e  Castro, 

Maria  Celeste  Cardona,  Luís Nobre Guedes,  Narana Coissoró,  Telmo Correia,  Sílvio Rui 

Cervan e Basílio Horta foram eleitos deputados; Ferreira Ramos, Nuno Melo, Pedro Mota 

Soares,  António  Carlos  Monteiro,  Álvaro  Castello-Branco  e  Alves  Pereira  ficaram como 

suplentes),  logo  seguida  da  engenharia,  ocupada  por  Manuel  Queiró,  Miguel  Anacoreta 

Correia, Altino Bessa e Daniel Campelo. Seguem-se os gestores/empresários António Pires de 

Lima, Pedro Feist e José Pires da Silva. Na categoria “outro” encontram-se Manuel Cambra, 

Raúl Almeida, Herculano Gonçalves, Fernando Alves Moreno e Hélder Amaral.
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Tabela 22: Profissão dos candidatos do CDS-PP (IX Legislatura - 2002/2005)

Em 2002/2005 o CDS-PP nomeou 35 deputados, dos quais não há dados da profissão de 

dois. Quanto aos 33 restantes, sobressai de novo a advocacia,  com a entrada em cena de 

deputados como Telmo Correia, Basílio Horta, Diogo Feio e Luís Duque, ou os suplentes 

Antonino de Sousa e António Carlos Monteiro. Merecem nota também os dois juristas eleitos 

deputados, Paulo Portas e João Almeida, bem como os cinco gestores/empresários nomeados 

pelo partido: Brandão Rodrigues, o único eleito, Pedro Brandão Rodrigues, António Pires de 

Lima, Fernando Alves Pereira e Manuel Carvalho.

Tabela 23: Profissão dos candidatos do CDS-PP (X Legislatura - 2005/2009)

Em 2005/2009 o CDS-PP listou 41 candidatos a deputados. Não havendo informação 

disponível para 11 desses candidatos, resta destacar a (de novo) predominância da advocacia, 

com três deputados entre 10 candidatos, e da engenharia também com três deputados: Manuel 

Pereira, Isabel Gonçalves e Miguel Anacoreta Correia. 

39



Partidos e representação parlamentar

Tabela 24: Profissão dos candidatos do CDS-PP (XI Legislatura - 2009/2011)

Para terminar, em 2009/2011 o CDS-PP contou com 51 candidatos a deputados, dos 

quais 20 se tornariam deputados efectivos e 31 suplentes.  Não havendo dados de 26 dos 

candidatos, um deles efectivo (José Manuel Rodrigues), é de notar o maior número de juristas 

(Paulo Portas, João Almeida, Cecília Meireles, Filipe Lobo d'Ávila, Abel Baptista e Teresa 

Caeiro)  e  de  advogados (Telmo Correia,  Artur  Rêgo,  Pedro Mota  Soares,  José Ribeiro  e 

Castro, Nuno Magalhães e Durval Castro Ferreira). Na lista “outro” contam-se os titulares 

Raúl Almeida, Michael Seufert e Hélder Amaral, bem como o suplente Herculano Gonçalves.

Tabela 25: Profissão dos candidatos do Partido Comunista Português (VI Legislatura - 1991/1995)

Em 1991/1995, o PCP candidatou oito trabalhadores industriais ou agrícolas (Jerónimo 
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de Sousa, Arménio Carlos, Manuel Correia, António Mota, Manuel Freitas, Amândio Freitas, 

Vicente Merendas e José Manuel Maia), dos quais dois foram eleitos deputados (Jerónimo de 

Sousa e José Manuel Maia). Seguem-se os engenheiros (Rogério Brito, António Murteira, 

Daniel Branco e Rui Manuel Godinho) e os médicos (João Camilo Gonçalves, Emílio Peres, 

João Semedo e Luís Peixoto). Quanto aos deputados, a categoria com mais efectivos é a de 

dirigentes do partido (Domingos Abrantes, Luís Sá e Agostinho Lopes).

Tabela 26: Profissão dos candidatos do Partido Comunista Português (VII Legislatura - 1995/1999)

Em 1995/1999, de novo, a categoria “industrial/agrícola” foi a  mais prenchida,  com 

quatro candidatos – Manuel Correia, Manuel Freitas, Amândio Freitas e Vicente Merendas –, 

dos quais, porém, não foi eleito qualquer deputado. Quanto aos restantes, destacam-se os dois 

jornalistas eleitos,  Ruben de Carvalho e João Corregedor da Fonseca,  os juristas António 

Filipe e Bernardino Soares, os economistas Carlos Carvalhas e Octávio Teixeira e os três 

indivíduos  da  categoria  “outro”  (Lino de  Carvalho e  José  Calçada,  eleitos,  bem como o 

suplente Vítor Ranita).
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Tabela 27: Profissão dos candidatos do Partido Comunista Português (VIII Legislatura - 1999/2002)

Em 1999/2002 foram candidatos cinco trabalhadores industriais ou agrícolas (Vicente 

Merendas,  José  Soeiro,  Jerónimo  de  Sousa,  Arménio  Carlos  e  Valdemar  Henriques  –  o 

primeiro foi eleito deputado), dois economistas (Carlos Carvalhas e Octávio Teixeira), dois 

juristas (António Filipe e Bernardino Soares), dois técnicos intermédios (João Amaral, eleito, 

e Bruno Dias), dois professores (Honório Novo e Luísa Mesquita) e dois advogados (Odete 

Santos, eleita, e Alexandrino Saldanha).

Tabela 28: Profissão dos candidatos do Partido Comunista Português (IX Legislatura - 2002/2005)

Em  2002/2005  o  PCP conseguiu  eleger  dois  deputados  juristas  (António  Filipe  e 

Bernardino Soares), dois professores (Honório Novo e Luísa Mesquita) e a advogada Odete 

Santos. O partido candidatou três trabalhadores industriais ou agrícolas (Jerónimo de Sousa, 

Arménio Carlos e Vicente Merendas) e dois economistas (Carlos Carvalhas e Sérgio Ribeiro).
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Tabela 29: Profissão dos candidatos do Partido Comunista Português (X Legislatura - 2005/2009)

Em 2005/2009 o PCP conseguiu eleger três trabalhadores industriais ou agrícolas – José 

Soeiro, Jerónimo de Sousa e Francisco Lopes –, dois juristas (António Filipe e Bernardino 

Soares) e dois professores (Honório Novo e Luísa Mesquita). O partido nomeou ainda quatro 

economistas (Abílio Dias Fernandes foi eleito; Herberto Goulart,  José Alberto Lourenço e 

Eugénio Rosa foram suplentes) e três advogados (Jorge Machado foi eleito; João Oliveira, 

Odete Santos não).

Tabela 30: Profissão dos candidatos do Partido Comunista Português (XI Legislatura - 2009/2011)

Por  fim,  em  2009/2011  o  PCP elegeu  três  trabalhadores  industriais/agrícolas  (José 

Soeiro, Jerónimo de Sousa e Francisco Lopes), dois juristas (Bernardino Soares e António 

Filipe), dois advogados (João Oliveira e Jorge Machado) e dois dirigentes do partido (Rita 

Rato e Agostinho Lopes). Foram ainda candidatos dois técnicos intermédios (Bruno Dias e 

Ângela Sabino) e uma outra dirigente partidária (Margarida Botelho).
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Tabela 31: Profissão dos candidatos do Partido Ecologista “Os Verdes” (VI Legislatura – 1991/1995)

Relativamente a 1991/1995, há quanto ao PEV dados das profissões de apenas três dos 

seis candidatos. Assim, foram eleitos deputados o professor universitário André Martins e a 

“outra” Isabel Castro. De fora, como suplente, ficou a jurista Heloísa Apolónia.

Tabela 32: Profissão dos candidatos do Partido Ecologista “Os Verdes” (VII Legislatura – 1995/1999)

Quanto a 1995/1999 há novamente dados de três dos seis candidatos: a jurista Heloísa 

Apolónia e a “outro” Isabel Castro foram eleitas deputadas, relegando para suplente o jurista 

José Luís Ferreira.  De fora ficam Carmen Francisco,  Elsa Catarina Couto e José Miguel 

Gonçalves, sem dados profissionais.
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Tabela 33: Profissão dos candidatos do Partido Ecologista “Os Verdes” (VIII Legislatura – 1999/2002)

Quanto  a  1999/2002  foram  reeleitas  deputadas  Heloísa  Apolónia  e  Isabel  Castro, 

relegando para suplentes o jurista José Luís Ferreira e o professor universitário Fernando 

Pésinho. Não há dados da suplente Carla Fernandes.

Tabela 34: Profissão dos candidatos do Partido Ecologista “Os Verdes” (IX Legislatura – 2002/2005)

Em 2002/2005 foram novamente reeleitas Heloísa Apolónia e Isabel Castro, ao passo 

que os suplentes foram o advogado Francisco Madeira Lopes, o jurista José Luís Ferreira e 

Álvaro Saraiva, dirigente da função pública.
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Tabela 35: Profissão dos candidatos do Partido Ecologista “Os Verdes” (X Legislatura – 2005/2009)

Em 2005/2009 foram eleitos o advogado Francisco Madeira Lopes e Heloísa Apolónia, 

deixando para seus suplentes José Luís Ferreira, Álvaro Saraiva e José Miguel Gonçalves, 

sobre o qual não há dados profissionais. 

Tabela 36: Profissão dos candidatos do Partido Ecologista “Os Verdes” (XI Legislatura – 2009/2011)

Para terminar, em 2009/2011 o PEV nomeou e elegeu apenas duas pessoas: os juristas 

Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira. 
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Tabela 37: Profissão dos candidatos do Partido Socialista (VI Legislatura – 1991/1995)

Quanto ao PS, em 1991/1995 elegeu 10 advogados (Carlos Candal, Alberto Martins, 

Luís  Filipe  Madeira,  Vera  Jardim,  António  Costa,  Guilherme  d'Oliveira  Martins,  Alberto 

Costa, Jorge Lacão, Oliveira e Silva e Mário Videira Lopes), 10 professores universitários 

(Alberto Arons de Carvalho, José Magalhães, Ferro Rodrigues, Fernando Pereira Marques, 

António José Seguro, José Lamego, Fernando de Sousa, Marques da Costa, Eurico Figueiredo 

e Correia de Campos), oito engenheiros (José Sócrates, António Guterres, António Campos, 

Fialho Anastácio, João Proença, Lopes Cardoso, Rogério Martins e Eduardo Pereira) e 11 

professores  não  universitários  (Martins  Goulart,  Jaime  Gama,  Leonor  Coutinho,  Alberto 

Avelino,  Edite  Estrela,  Marques  da  Silva,  Miranda  Calha,  Carlos  Lage,  Marta  Julieta 

Sampaio, Ana Maria Bettencourt e António Martinho). 

Tabela 38: Profissão dos candidatos do Partido Socialista (VII Legislatura – 1995/1999)

Em 1995/1999 o PS elegeu 17 advogados (Martinho Gonçalves, Luís Filipe Madeira, 

Osvaldo de Castro,  António  Costa,  Alberto  Costa,  Nuno Baltazar  Mendes,  Manuel  Jorge 

Goes,  Alberto  Martins,  Guilherme d'Oliveira  Martins,  Jorge  Strecht,  Antão  Ramos,  Jorge 

Lacão,  Vera  Jardim,  Maria  Amélia  Antunes,  Mário  Videira  Lopes,  José  Leitão,  Joaquim 

Sarmento), 13 professores universitários (Medeiros Ferreira, Arons de Carvalho, Maria do 

Rosário  Carneiro,  Carlos  Zorrinho,  António José  Seguro,  José Magalhães,  Eduardo Ferro 
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Rodrigues, Fernando Pereira Marques, Francisco Torres, Fernando de Sousa, Maria Carrilho, 

Ana Benavente, Eurico Figueiredo) e 20 com outras profissões que não as listadas – António 

Braga,  Joel  Ferro,  Armando  Vara,  Osório  Gomes,  Martim  Gracias,  Rui  Vieira,  Júlio 

Henriques, Elisa Damião, Acácio Barreiros, António Galamba, Barbosa de Oliveira, Helena 

Roseta, Pinto Simões, Júlio Faria, Luís Pedro Martins, Rosa Mota, Garcia dos Santos, José 

Carlos Tavares, António José Dias e José Junqueiro.

Tabela 39: Profissão dos candidatos do Partido Socialista (VIII Legislatura – 1999/2002)

Em 1999/2002 foram eleitos deputados 19 candidatos com outras profissões para além 

das listadas.  Foram eles:  Isabel Barata,  António Braga,  Dinis Costa,  Carlos Alberto,  João 

Pedro  Correia,  Isabel  Vigia,  Rui  Vieira,  Acácio  Barreiros,  António  Galamba,  Barbosa  de 

Oliveira, Helena Roseta, Miguel Coelho, Custódia Fernandes, Vítor Peixoto, Artur Penedos, 

Renato Sampaio, José Manuel Epifânio, José Carlos Tavares e José Junqueiro. Seguem-se-

lhes  18 professores  não universitários  (entre  eles  Rosa  Maria  Albernaz,  Maria  do Carmo 

Sequeira,  José  Manuel  Medeiros,  Leonor  Coutinho,  Celeste  Correia,  Miranda  Calha, 

Francisco de Assis, Agostinho Gonçalves, Rosalina Martins e Miguel Ginestal).
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Tabela 40: Profissão dos candidatos do Partido Socialista (IX Legislatura – 2002/2005)

Em 2002/2005 foram eleitos  deputados 16 professores,  entre  os quais Edite  Estrela, 

Miranda  Calha  e  Francisco  de  Assis.  Nos  12  advogados  eleitos  contam-se  Vera  Jardim, 

Alberto Costa, Jorge Strecht, Jorge Lacão e Vítor Ramalho. Entre os 8 economistas estão 

Fernando  Serrasqueiro,  Pina  Moura,  Jorge  Coelho  e  Fernando  Gomes.  No  lote  de  10 

professores universitários encontram-se Medeiros Ferreira, Valter Lemos, Ferro Rodrigues, 

Isabel Pires de Lima, Manuel Maria Carrilho e Ana Benavente. 

Tabela 41: Profissão dos candidatos do Partido Socialista (X Legislatura – 2005/2009)

Em 2005/2009  foram eleitos  24  professores  (por  exemplo  Isabel  Coutinho,  Celeste 

Correia, Jaime Gama, Pedro Farmhouse, Miranda Calha, Carlos Lage e Miguel Ginestal), 18 

advogados  (em  destaque  Ricardo  Rodrigues,  Alberto  Costa,  Vera  Jardim,  Guilherme 

d'Oliveira Martins, Jorge Lacão e António Vitorino) e 17 professores universitários (entre os 

quais Vieira da Silva, António José Seguro, Matilde Sousa Franco, Carlos Zorrinho, Ferro 

Rodrigues, José Lamego, Augusto Santos Silva, Isabel Pires de Lima, Vitalino Canas, Arons 

de Carvalho e Manuel Maria Carrilho).
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Tabela 42: Profissão dos candidatos do Partido Socialista (XI Legislatura – 2009/2011)

Em 2009/2011 foram eleitos deputados 18 professores, entre os quais Isilda Gomes, 

Francisco de Assis, Celeste Correia, Jaime Gama, Miranda Calha, Pedro Farmhouse, Rosalina 

Martins  e  Paula Barros.  Foram também escolhidos  13 professores  universitários,  onde se 

contam os nomes Vitalino Canas, Miguel Vale de Almeida, António José Seguro, Elza Pais e 

Sofia Cabral. A categoria “outro” também merece destaque com 14 eleitos, entre os quais 

João Soares, António Galamba, Renato Sampaio, Mário Mourão e José Junqueiro.

Tabela 43: Profissão dos candidatos do Partido Social Democrata (VI Legislatura – 1991/1995)

Quanto ao PSD, em 1991/1995 elegeu 27 advogados (entre os quais Miguel Macedo, 

Guilherme Silva, Duarte Lima, Santana Lopes, Montalvão Machado e Fernando Amaral), 26 
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“outros” (Pedro Passos Coelho, Jaime Milhomens, Alípio Dias e Carlos Coelho, entre outros), 

20 professores (Adão Silva, Lemos Damião e Fernanda Mota Pinto) e 14 economistas (Rui 

Rio, Nunes Liberato, Vieira de Castro e Oliveira Costa).

Tabela 44: Profissão dos candidatos do Partido Social Democrata (VII Legislatura – 1995/1999)

Em  1995/1999  o  partido  contou  com  19  advogados  eleitos  deputados.  Entre  eles 

contam-se  Correia  de  Jesus,  António  Barradas  Leitão,  Miguel  Macedo,  Mota  Amaral, 

Fernando  Santos  Pereira,  João  Granja  da  Fonseca  e  Fernando  Nogueira.  Foram  12  os 

professores  eleitos  (entre  os  quais  Carlos  Pereira,  Lemos  Damião,  João  Mota,  Manuel 

Oliveira e Adriano Azevedo) e nove os professores universitários (Pacheco Pereira, Barbosa 

de Melo, Macário Correia, Montalvão Machado e Vasco Pulido Valente destacam-se).

Tabela 45: Profissão dos candidatos do Partido Social Democrata (VIII Legislatura – 1999/2002)
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Em 1999/2002 foram eleitos 20 advogados, de onde se destacam Mota Amaral, Hugo 

Velosa, Marques Mendes, Duarte Lima, José Eduardo Martins, José Luís Arnaut e Fernando 

Seara.  Nove  gestores/empresários  também foram deputados  inicialmente:  Miguel  Relvas, 

Pedro Pinto, Hermínio Loureiro, Álvaro Barreto, António Capucho, Virgílio Almeida Costa, 

Ana Manso, Machado Rodrigues e Armando Vieira. E foram eleitos nove economistas, entre 

os quais Vieira de Castro, Rui Rio, João Moura de Sá e Manuela Ferreira Leite.

Tabela 46: Profissão dos candidatos do Partido Social Democrata (IX Legislatura – 2002/2005)

Em  2002/2005  foram  novamente  os  advogados  que  mais  preencheram  a  lista  de 

deputados do PSD. São exemplos dos eleitos Rui Gomes da Silva, Mota Amaral, Marques 

Mendes,  Eugénio  Marinho,  José  Eduardo  Martins,  José  Luís  Arnaut,  Henrique  Chaves, 

António da Silva Preto, Dias Loureiro, Luís Montenegro, Morais Sarmento, Marco António 

Costa e Vasco Valdez. Em seguida contam-se os gestores/empresários (as novidades face à 

legislatura anterior são Luís Capoulas, Graça Proença de Carvalho e Diogo Vasconcelos) e os 

economistas (João Moura de Sá, Miguel Frasquilho, Tavares Moreira, Gonçalo Reis e Pinho 

Cardão).
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Tabela 47: Profissão dos candidatos do Partido Social Democrata (X Legislatura – 2005/2009)

Em  2005/2009  foram  eleitos  19  advogados  (Mota  Amaral,  Marques  Mendes,  Dias 

Loureiro,  Luís  Montenegro,  Carlos  Andrade  Miranda  e  Duarte  Lima  são  exemplos),  18 

“outros” (Natália Carrascalão, Jaime Soares, Arménio Santos, Emídio Guerreiro, Agostinho 

Branquinho  e  Zita  Seabra)  e  oito  gestores/empresários  (Miguel  Relvas,  Virgílio  Almeida 

Costa, Ana Manso, Paulo Batista Santos, Vasco Cunha, José Manuel Ribeiro, Carlos Pinto, 

André Almeida).

Tabela 48: Profissão dos candidatos do Partido Social Democrata (XI Legislatura – 2009/2011)

Para terminar,  em 2009/2011 o PSD elegeu 25 deputados (entre os quais Guilherme 

Silva, Mota Amaral, Hugo Velosa, António da Silva Preto, Luís Montenegro, José Eduardo 

Martins, José Luís Arnaut, Miguel Macedo e José Pedro Aguiar Branco), nove economistas 

(onde  se  contam  Miguel  Frasquilho,  Mendes  Bota  e  Manuela  Ferreira  Leite)  e  oito 

professores universitários (Montalvão Machado, Pacheco Pereira, José Ferreira Gomes, Jorge 

Bacelar Gouveia e António Leitão Amaro são exemplos).
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VI
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

Neste capítulo serão descritas as características políticas da representação no Parlamento 

– especificamente os níveis de renovação e de pára-quedismo dos deputados à Assembleia da 

República portuguesa.

Renovação

Nesta secção analisaremos o grau de renovação das candidaturas dos vários partidos 

entre legislaturas. Para isso será calculada a taxa de sobrevivência dos candidatos a deputados 

e dos deputados efectivos de uma legislatura para a seguinte, sucessivamente.

Tabela 49: Taxa de sobrevivência dos candidatos por partido (VII Legislatura - 1995/1999)

Uma vez que na legislatura em causa o Bloco de Esquerda ainda não existia, não há 

dados  relativos  ao  partido  na  tabela  acima.  Quanto  ao  CDS-PP,  candidatou  4  dos  21 

candidatos  do  género  masculino  (ou  seja,  19%),  mas  não  reelegeu  nenhum.  Quanto  às 

mulheres eram duas as candidatas, mas nenhuma foi eleita. Ficaram Ferreira Ramos, Manuel 

Cambra e Rui Marques, como suplentes, e António Lobo Xavier (Porto) subiu de suplente 

para efectivo. As duas candidatas foram Conceição Seixas e Helena Barbosa. Entre notáveis 

que desapareceram de uma eleição para a seguinte contam-se Nogueira de Brito,  Adriano 

Moreira, Narana Coissoró, Manuel Queiró e Freitas do Amaral.

Relativamente ao PEV, manteve a efectiva Isabel Castro (Lisboa) e a suplente Heloísa 

Apolónia,  que  passou a  titular  (Setúbal).  Ficaram de fora o efectivo  André Martins  e  os 

suplentes Luís Cardoso, Vítor Bastos e Maria João Gonçalves.

No PCP, das duas deputadas só ficou uma, Odete Santos, e “caiu” Lourdes Hespanhol. 

Quanto aos homens efectivos,  ficaram Lino de Carvalho, Carlos Carvalhas,  João Amaral, 
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Luís Sá,  Octávio Teixeira e Rogério Brito.  De fora contam-se Miguel Urbano Rodrigues, 

Domingos Abrantes, Jerónimo de Sousa, Agostinho Lopes e José Manuel Maia. Quanto aos 

suplentes, ficaram 22 dos 66. Das 15 mulheres suplentes só ficou uma. Em destaque dos que 

ficaram como suplentes: António Filipe, José Saramago e Ilda Figueiredo. No lote dos que 

saíram está João Semedo.

O  PS  fez  “cair”  do  cargo  de  deputadas  Teresa  Santa  Clara  Gomes,  Helena  Torres 

Marques, Maria Julieta Sampaio e Ana Maria Bettencourt. Repetiram o cargo em 1991/1995 e 

em 1995/1999 Elisa Damião, Edite Estrela e Leonor Coutinho. Quanto ao género masculino, 

entre os 65 efectivos mantiveram-se 42, entre os quais Carlos Candal, Arons de Carvalho, 

Alberto Martins, Laurentino Dias, Armando Vara, António Guterres, José Sócrates, Manuel 

Alegre,  Capoulas  Santos,  Ferro  Rodrigues,  Jaime  Gama,  Vera  Jardim,  Marques  Júnior, 

António José Seguro, Guilherme d'Oliveira Martins, José Lello, Narciso de Miranda, Alberto 

Costa, Jorge Lacão e Jorge Coelho. Abandonaram os seus cargos de deputados José Penedos, 

José Lamego, Oliveira e Silva e Correia de Campos. Quanto aos suplentes socialistas, entre 

elas mantiveram-se Rosa Maria Albernaz e Celeste Correia, mas  de fora ficaram Natália de 

Almeida, Ana Sara de Brito, Gertrudes Jorge, Irene Veloso, Sara Amâncio, Wanda Guimarães 

e Maria Julieta Sampaio. Do lado masculino mantiveram-se 13 dos 43, entre os quais João 

Cravinho,  Nuno  Baltazar  Mendes,  Luís  Amado  e  Artur  Penedos.  De  fora  ficou  Jorge 

Sampaio, entre outros.

O PSD de 1995/1999 manteve apenas  seis  das  13 mulheres  em posição efectiva na 

legislatura anterior: Maria Manuela Aguiar, Maria de Lurdes Pombo, Fernanda Mota Pinto, 

Maria Luísa Ferreira, Conceição Castro Pereira e Teresa Patrício Gouveia. De fora ficaram as 

restantes  sete:  Ema  Paulista,  Isabel  Mota,  Marília  Raimundo,  Leonor  Beleza,  Cecília 

Catarino, Maria da Conceição Rodrigues e Margarida Silva Pereira. O total de candidatas foi 

de 23 (as 13 efectivas e 10 suplentes), das quais foram mantidas nove (as referidas seis e mais 

três suplentes, Manuela Ferreira Leite, Fernanda Cardoso e Anabela Matias). Os homens em 

posição efectiva foram 122, dos quais ficaram 62, entre os quais Miguel Macedo, Barbosa de 

Melo, Macário Correia, Pedro Passos Coelho, Guilherme Silva, Luís Filipe Menezes, Pacheco 

Pereira, Rui Rio e Miguel Relvas. De fora ficaram Ângelo Correia, Oliveira Costa, Montalvão 

Machado, Pedro Santana Lopes. No total, os candidatos do género masculino foram 193, dos 

quais  ficaram 101  (39  suplentes)  na  legislatura  em apreço.  Exemplos  dos  suplentes  que 

ficaram: Mota Amaral, Ribau Esteves, Mendes Bota, Ferreira do Amaral, Barreiras Duarte, 

Laborinho Lúcio,  António  Capucho,  Alberto  João Jardim,  Mira  Amaral.  De fora  ficaram 
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Marques Mendes, Dias Loureiro, Cavaco Silva, Braga de Macedo.

Tabela 50: Taxa de sobrevivência dos candidatos por partido (VIII Legislatura - 1999/2002)

Na legislatura 1999-2002, e em relação à legislatura anterior, o CDS-PP manteve três 

dos  12 deputados efectivos  – Paulo Portas,  Luís  Nobre Guedes,  Sílvio  Rui  Cervan.  Não 

manteve  nenhuma das  três  mulheres  – Alda Vieira,  Maria  José Nogueira  Pinto e  Helena 

Santo. Quanto aos suplentes, no total candidatou sete dos 43 anteriores. São eles Ferreira 

Ramos, Manuel Cambra, Altino Bessa, Nuno Melo, Pedro Feist, Álvaro Castello-Branco e 

Hélder Amaral. Alguns notáveis saíram das listas: Manuel Monteiro, Luís Queiró, António 

Lobo Xavier e Manuela Moura Guedes.

O  PCP manteve  o  grosso  dos  efectivos  da  legislatura  anterior.  As  duas  deputadas 

ficaram: Luísa Mesquita e Odete Santos. Também ficaram sete dos 11 deputados do género 

masculino: Rodeia Machado, Lino de Carvalho, Carlos Carvalhas, António Filipe, Bernardino 

Soares,  João  Amaral  e  Octávio  Teixeira.  Das  listas  de  deputados  saíram  Luís  Sá,  João 

Corregedor da Fonseca, José Calçada e Ruben de Carvalho. Quanto aos suplentes, dos 53 

homens  restaram 8:  Joaquim Matias,  Vicente Merendas,  Pimenta  Dias,  Joaquim Cancela, 

Mário David Soares, João Geraldes, Alexandrino Saldanha e José Soeiro. Das 14 mulheres 

suplentes  restou  apenas  uma:  Maria  Helena  Serôdio  Pereira.  Dos  suplentes  saíram  José 

Saramago, Domingos Lopes e Ilda Figueiredo.

O PEV manteve  Isabel  Castro  e  Heloísa Apolónia,  bem como o suplente José Luís 

Ferreira  (Lisboa).  “Caíram” os  suplentes  Elsa  Catarina  Couto,  José  Miguel  Gonçalves  e 

Carmen Francisco. 

O PS manteve as titulares Rosa Maria Albernaz, Maria do Rosário Carneiro, Maria do 

Carmo  Romão,  Leonor  Coutinho,  Helena  Roseta,  Maria  da  Luz  Rosinha  e  Rosa  Mota 

(passaram a suplentes),  Fernanda Costa e Maria  Amélia Antunes.  Saíram Maria Carrilho, 

Isabel  Pedroto,  Elisa  Damião,  Maria  João  Rodrigues.  Quanto  aos  deputados  do  género 

masculino, mantiveram o seu posto entre outros Medeiros Ferreira, Afonso Candal, Arons de 

Carvalho, Laurentino Dias, Armando Vara, Mota Andrade, António Guterres, José Sócrates, 
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Manuel Alegre,  Capoulas Santos, Carlos Zorrinho, Ferro Rodrigues, Jaime Gama, Alberto 

Costa, Jorge Coelho, João Cravinho, António Galamba, Miranda Calha, Guilherme d'Oliveira 

Martins, José Lello, Francisco de Assis, Jorge Strecht, Jorge Lacão, Vera Jardim, Joaquim 

Sarmento e José Junqueiro. Da lista de deputados saíram Strecht Monteiro, Jorge Valente, 

António José Seguro, Arnaldo Homem Rebelo, Luís Amado, Daniel Bessa e Sérgio Sousa 

Pinto. Quanto às deputadas suplentes, das 26 ficaram 12, entre quais Sónia Fertuzinhos e 

Celeste Correia (passaram a titulares), Edite Estrela e Isabel Zacarias.

Finalmente,  o  PSD manteve  apenas  duas  das  sete  deputadas  efectivas  da legislatura 

anterior:  Maria Manuela Aguiar e Lucília Ferra.  Saíram Maria Cecília Oliveira,  Filomena 

Bordalo,  Maria  de Lurdes  Pombo, Maria  Luísa Ferreira,  Anabela Matias.  Do total  de 24 

candidatas ficaram ainda sete suplentes: Isménia Franco, Teresa Patrício Gouveia, Manuela 

Ferreira Leite, Lourdes Lara, Maria Eduarda Azevedo, Maria Helena Costa e Maria do Céu 

Ramos. Dos 80 homens deputados efectivos ficaram 31. Exemplos dos que ficaram são Mota 

Amaral, Hermínio Loureiro, Miguel Macedo, Rui Gomes da Silva, Rui Rio e Miguel Relvas. 

Saíram, entre  outros,  Pacheco Pereira,  Barbosa de Melo,  Mendes Bota,  Macário Correia, 

Pedro Passos Coelho, Vasco Pulido Valente e Fernando Nogueira. Do total de 205 candidatos 

deste género ficaram 61 (30 suplentes): Marques Mendes, António Capucho, Durão Barroso, 

Ferreira do Amaral, Isaltino Morais, Luís Marques Guedes e Fernando Ruas. Saíram Ribau 

Esteves, Gilberto Madaíl, Eurico de Melo, Alberto João Jardim, Luís Filipe Menezes e Mira 

Amaral.

Tabela 51: Taxa de sobrevivência dos candidatos por partido (IX Legislatura - 2002/2005)

Na  sua  segunda  legislatura  (a  primeira  comparável  para  o  presente  estudo),  o  BE 

manteve os dois deputados, Francisco Louçã e Luís Fazenda, ambos candidatos por Lisboa, 

mas não candidatou os anteriormente suplentes Fernando Rosas e Helena Neves.

O CDS-PP manteve a única deputada da legislatura anterior, Maria Celeste Cardona, por 

Leiria. Manteve também Narana Coissoró (Setúbal), João Rebelo e Telmo Correia (Lisboa), 

Miguel Anacoreta Correia (Viseu), Basílio Horta e António Pires de Lima (Porto). Saíram os 

57



Partidos e representação parlamentar

titulares Ribeiro e Castro, Luís Nobre Guedes, Manuel Queiró, Sílvio Rui Cervan e Rosado 

Fernandes. Quanto aos suplentes, mantiveram-se Paulo Portas (passou a efectivo, por Aveiro), 

Manuel  Cambra,  Acílio  Gala,  António  Pinho,  Carlos  Bento,  Altino  Bessa,  Nuno  Melo, 

António Carlos Monteiro, João Almeida, Álvaro Castello-Branco, Henrique Campos Cunha, 

Herculano Gonçalves e Hélder Amaral. “Caíram” os suplentes Pedro Mota Soares e Daniel 

Campelo.

O PCP perdeu duas das quatro deputadas, Fátima Amaral e Natália Filipe, e manteve 

Luísa Mesquita e Odete Santos. Quanto aos homens, perdeu Agostinho Lopes, João Amaral e 

Octávio Teixeira, mas manteve oito: Rodeia Machado, Lino de Carvalho, Carlos Carvalhas, 

António  Filipe,  Bernardino  Soares,  Vicente  Merendas,  Joaquim Matias  e  Honório  Novo. 

Quanto  aos  candidatos  suplentes,  mantiveram-se  Jerónimo  de  Sousa,  Arménio  Carlos, 

Margarida Botelho e Bruno Dias, mas saíram 34, entre os quais Jorge Cordeiro.

O PEV manteve Isabel Castro e Heloísa Apolónia como efectivas, bem como o suplente 

José  Luís  Ferreira.  Saíram  Carla  Fernandes  e  Fernando  Pésinho,  ambos  suplentes  na 

legislatura anterior. 

O PS manteve 18 das 27 deputadas efectivas. Entre as que ficaram contam-se Maria do 

Rosário Carneiro, Sónia Fertuzinhos, Mafalda Troncho, Jamila Madeira, Leonor Coutinho, 

Helena Roseta, Celeste Correia, Isabel Pires de Lima e Rosalina Martins. Entre as que saíram 

estão Maria Teresa Coimbra, Marta Santos e Luísa Vasconcelos. Total de mulheres candidatas 

foi de 60, entre as quais ficaram 30 (12 suplentes). Entre as 12: Isabel Jorge saiu, Maria 

Antónia Almeida Santos ficou, Maria do Carmo Borges saiu, Maria do Carmo Romão ficou, 

Maria da Luz Rosinha saiu, Maria Santos ficou, Olga Raposo saiu, Rosa Mota saiu, Patrícia 

Ribeiro  saiu,  Maria  de  Belém  Roseira  e  Isabel  Zacarias  ficaram.  Quanto  aos  homens 

mantiveram-se 56 dos 87 efectivos da legislatura anterior. O totall de candidatos homens foi 

de  182,  dos  quais  ficaram  91  (35  suplentes).  Exemplos  de  deputados  titulares  que  se 

mantiveram em funções  são  Medeiros  Ferreira,  João Cravinho,  Mota  Andrade,  Fernando 

Serrasqueiro, Fausto Correia, Carlos Zorrinho, José Apolinário, Arons de Carvalho, Almeida 

Santos, Vera Jardim, José Lello, Francisco de Assis, Jorge Strecht, Artur Penedos, Renato 

Sampaio, Jorge Lacão e Paulo Pedroso. Entre os que saíram contam-se José Penedos, Caio 

Roque, Victor Moura e José Lamego. Do lote dos suplentes mantiveram-se Armando Vara, 

José  Sócrates,  Manuel  Alegre,  Capoulas  Santos,  Ferro  Rodrigues,  António  Costa,  Jaime 

Gama, Augusto Santos Silva, Manuel Maria Carrilho, Vitalino Canas e Jorge Coelho; saíram 

António Guterres, Tomás Vasques e Narciso de Miranda, por exemplo.
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No que toca ao PSD, das oito deputadas da legislatura anterior ficaram ficaram seis: 

Maria Eduarda Azevedo, Ana Manso, Maria Ofélia Moleiro, Manuela Ferreira Leite, Teresa 

Patrício Gouveia e Natália Carrascalão. De fora contam-se Maria do Céu Ramos e Lucília 

Ferra. Do total de 23 candidatas da legislatura anterior o partido manteve duas suplentes (e as 

referidas seis titulares). Ficaram Isménia Franco e Maria Manuela Aguiar, como suplentes. 

Saíram  entre  outras  Lourdes  Lara,  Ana  Maria  Narciso,  Maria  Helena  Costa  e  Eduarda 

Brandão.  Dos  71  homens  deputados  de  1999-2002  mantiveram-se  45  na  legislatura  em 

apreço.  Entre  outros  são  exemplos  Mota  Amaral,  Marques  Mendes,  Adão  Silva,  Patinha 

Antão, Ferreira do Amaral, Arménio Santos, Pedro Roseta, Durão Barroso, David Justino, 

José Eduardo Martins, José Luís Arnaut, Guilherme Silva, Hugo Velosa, Montalvão Machado 

e  Miguel  Relvas.  Saíram Carlos  Encarnação,  Duarte  Lima,  Rui  Rio,  António  Capucho e 

Fernando Seara, por exemplo. No total de 138 candidatos analisados conta-se a permanência 

de 14 suplentes, para além dos referidos 45 titulares. Dos suplentes ficaram Gonçalo Breda 

Marques,  Joaquim Mota e  Silva,  Feliciano Barreiras  Duarte,  Duarte  Pacheco,  António da 

Silva Preto e Carlos Antunes. 

Tabela 52: Taxa de sobrevivência dos candidatos por partido (X Legislatura - 2005/2009)

De 2002/2005 para 2005/2009, o BE manteve Louçã e Fazenda,  ambos por Lisboa, 

manteve João Teixeira Lopes, pelo Porto, acrescentou-lhes como deputada a lisboense Ana 

Drago, que havia sido suplente na legislatura anterior. Manteve como suplente a portuense 

Alda Sousa, e perdeu Joana Amaral Dias e Miguel Portas, ambos suplentes por Lisboa na 

legislatura anterior.

O CDS-PP 2005-2009:  perdeu  a  única  deputada,  Celeste  Cardona,  mas  manteve  os 

deputados Paulo Portas (passou para suplente), Nuno Melo, João Rebelo, Telmo Correia, João 

Almeida,  Álvaro  Castello-Branco,  Diogo  Feio  e  Miguel  Anacoreta  Correia.  Perdeu  os 

deputados Acílio Gala, Brandão Rodrigues, Basílio Horta, Luís Duque e Narana Coissoró. 

Quanto aos suplentes, mantiveram-se António Pinho, Altino Bessa, Isabel Gonçalves (que 

passou a efectiva), António Carlos Monteiro, Teresa Caeiro, António Pires de Lima, Henrique 
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Campos Cunha, Antonino de Sousa e Hélder Amaral. Entre os suplentes que saíram conta-se 

Maria José Nogueira Pinto.

O  PCP manteve  as  suas  deputadas,  Odete  Santos  e  Luísa  Mesquita,  bem como  os 

deputados António Filipe, Bernardino Soares, Honório Novo, Jerónimo de Sousa  e Bruno 

Dias  (que  passou  a  suplente).  “Caíram”  Rodeia  Machado,  Lino  de  Carvalho  e  Carlos 

Carvalhas. Mantiveram-se também dois dos 14 suplentes: Rita Magrinho e João Corregedor 

da Fonseca. Entre os suplentes contam-se ainda outros três nomes femininos (Ângela Sabino, 

Margarida Botelho e Rosa Almeida), mas nenhuma das três se manteve em funções.

O PEV manteve Heloísa Apolónia como deputada, ganhou Francisco Madeira Lopes 

como deputado lisboeta (ele  foi candidato na legislatura anterior),  perdeu Isabel  Castro e 

manteve os suplentes José Luís Ferreira e Álvaro Saraiva.

O  PS  manteve  apenas  14  das  26  deputadas,  entre  as  quais  se  contam Rosa  Maria 

Albernaz, Maria de Belém Roseira, Sónia Fertuzinhos, Cristina Granada, Isabel Vigia, Celeste 

Correia e Isabel Pires de Lima. Saíram Helena Roseta, Edite Estrela e Luísa Portugal, por 

exemplo.  No total  eram 47 as mulheres candidatas em 2002/2005, das quais restaram 19 

(quatro suplentes). As suplentes que ficaram foram Ângela Pinto Correia, Leonor Coutinho, 

Maria Antónia Almeida Santos, Susana Amador. De fora ficou, entre outras, Maria Gabriela 

Canavilhas. Quanto aos homens, do número de efectivos (68) restaram 43, entre os quais João 

Cravinho, Valter Lemos, Pina Moura,  Osvaldo de Castro,  António Galamba, Vera Jardim, 

Manuel Alegre, Ferro Rodrigues, João Soares, Jorge Coelho, Miranda Calha, Alberto Costa, 

Jorge  Strecht,  Renato  Sampaio,  Manuel  Maria  Carrilho,  Jorge  Lacão,  Marques  Júnior, 

Ascenso  Simões  e  Miguel  Ginestal.  Saíram Medeiros  Ferreira  e  Francisco  de  Assis.  Os 

candidatos (tornados deputados efectivos ou não) foram no total 136, dos quais restaram 69 

(26 suplentes). Entre os suplentes que ficaram contam-se Vieira da Silva e José Sócrates (que 

passaram a efectivos), Carlos Zorrinho, José Apolinário, Arons de Carvalho, Jaime Gama, 

António José Seguro, Rui Pereira, José Lello, Guilherme d'Oliveira Martins, Augusto Santos 

Silva, Vitalino Canas, Paulo Pedroso e Pedro Silva Pereira. De fora ficou Jorge Gama.

O  PSD  contava  com  20  mulheres  em  cargo  efectivo,  mas  restaram  apenas  5  em 

2009/2011: Isménia Franco, Natália Carrascalão, Ana Manso, Maria Ofélia Moleiro e Rosário 

Cardoso  Águas.  Do  total  de  36  candidatas  ficaram três  suplentes,  ou  seja,  no  total  oito 

indivíduos do género feminino.  As suplentes que ficaram foram Judite  Jorge,  Maria João 

Fonseca e Elvira Figueiredo. Saíram, entre outras, Maria José Morais, Paula Malojo, Isilda 

Pegado, Paula Carloto, Maria Eulália Teixeira, Maria do Céu Ramos. Dos homens contam-se 
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85 efectivos, dos quais ficaram 52 nesta legislatura. Entre eles estão Mota Amaral, Hermínio 

Loureiro,  Marques  Mendes,  Luís  Montenegro,  Dias  Loureiro,  Patinha  Antão,  Fernando 

Negrão, Ferreira do Amaral, Feliciano Barreiras Duarte, Arménio Santos, Marques Guedes, 

Duarte Pacheco, António da Silva Preto, Montalvão Machado, Pedro Duarte, Miguel Relvas, 

Morais Sarmento, Miguel Frasquilho, José Eduardo Martins e José Luís Arnaut. “Caíram” 

Machado Rodrigues, Fernando Penha, Luís Capoulas, Vasco Valdez, Durão Barroso, David 

Justino e Pinho Cardão. Do total de 175 candidatos restaram 17 suplentes. Exemplos desse 

grupo são José Manuel Ribeiro, Joaquim Mota e Silva,  Ribeiro Cristóvão, Gonçalo Nuno 

Santos, Barreiras Duarte, Daniel Rebelo e Alberto João Jardim. De fora ficaram Agostinho 

Silva, Pedro Roseta, José Manuel Rosa, Pacheco Pereira e Fernando Charrua.

Tabela 53: Taxa de sobrevivência dos candidatos por partido (XI Legislatura - 2009/2011)

De 2005/2009 para 2009/2011 o BE manteve Francisco Louçã, Luís Fazenda e Fernando 

Rosas como deputados efectivos e as deputadas Ana Drago, Helena Pinto e Mariana Aiveca 

também  mantiveram  o  mesmo  posto.  Caíram  de  efectivos  João  Teixeira  Lopes  e  Alda 

Macedo, tendo sido mantidos os suplentes Cecília Honório, Diana Andringa, João Semedo e 

José Soeiro. 

O CDS-PP perdeu a sua única deputada, Isabel Gonçalves. Dos 11 deputados sobraram 

três:  João  Rebelo  e  Pedro  Mota  Soares  por  Lisboa,  João  Almeida  pelo  Porto.  “Caíram” 

Manuel Pereira, Nuno Melo, Pedro Pestana Bastos, Álvaro Castello-Branco, António Pires de 

Lima,  Júlio  Manuel  Vasconcelos  e  Miguel  Anacoreta  Correia.  Paulo  Portas  passou  de 

suplente  a  efectivo,  o  mesmo acontecendo  com Telmo Correia,  Nuno Magalhães,  Altino 

Bessa, Abel Baptista e Hélder Amaral. Mantiveram-se como suplentes Teresa Caeiro, João 

Sande e Castro, Ilda Maria Novo. Saiu o suplente Diogo Feio.

O  PCP perdeu  a  sua  única  deputada,  Luísa  Mesquita.  Mantiveram-se  nove  dos  10 

homens  deputados  efectivos:  José  Soeiro,  Agostinho  Lopes,  António  Filipe,  Bernardino 

Soares, Jerónimo de Sousa, Miguel Tiago, Honório Novo, Jorge Machado e Francisco Lopes. 

Saiu Abílio Dias Fernandes. Quanto aos suplentes, mantiveram-se cinco dos 22 da legislatura 
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anterior: João Oliveira, Bruno Dias, Hélder Guerreiro, José Alberto Lourenço e José Pereira 

da Silva. Saíram Eugénio Rosa, Odete Santos, João Corregedor da Fonseca, Rita Magrinho.

O PEV manteve Heloísa Apolónia e elegeu como deputado o anteriormente suplente 

José Luís Ferreira, por Lisboa. “Caíram” Francisco Madeira Lopes, José Miguel Gonçalves e 

Álvaro Saraiva.

O PS conseguiu manter 18 das 36 deputadas efectivas. Nesse grupo contam-se Isabel 

Coutinho, Maria Antónia Almeida Santos, Maria de Belém Roseira e Celeste Correia. Saíram 

Isabel Jorge, Matilde Sousa Franco, Leonor Coutinho, Susana Amador, Ana Paula Vitorino e 

Isabel Pires de Lima. No total foram 80 as mulheres candidatas, das quais 29 (11 suplentes) 

ficaram. Entre as suplentes contam-se Marisa Macedo, Sónia Fertuzinhos, Paula Nobre de 

Deus, Rita Miguel, Glória Araújo. Saíram Isabel Vigia, Marta Rebelo e Sónia Sanfona. Os 

homens em cargo efectivo eram 84, dos quais ficaram 46. Exemplos: Afonso Candal, Vieira 

da  Silva,  António  José  Seguro,  Valter  Lemos,  José Sócrates,  Alberto  Costa,  João Soares, 

Jaime Gama, Renato Sampaio, Augusto Santos Silva, Manuel Pizarro, Jorge Lacão, Vitalino 

Canas e José Junqueiro. De fora ficaram Marcos Perestrello, João Cravinho, José Apolinário, 

Pina Moura, Manuel Alegre, Ferro Rodrigues, José Lamego, Guilherme d'Oliveira Martins, 

Joel Hasse Ferreira, Arons de Carvalho e António Vitorino. Quanto aos homens candidatos 

eram 149,  dos  quais  ficaram 68 (22  suplentes).  Exemplos  de  suplentes  que  ficaram são 

Manuel  Mota,  Jorge  Seguro  Sanches,  Marcos  Sá,  Vasco  Franco,  Fernando  Jesus,  Luís 

Gonelha e Paulo Barradas. De fora ficou Paulo Pedroso.

O PSD tinha 9 deputadas, das quais ficaram três: Zita Seabra, Maria João Fonseca e 

Helena Oliveira. De fora ficaram Maria Irene Silva, Ana Manso e Maria Ofélia Moleiro. No 

total eram 21 candidatas, das quais ficaram duas suplentes, Helena Lopes da Costa e Rosário 

Cardoso Águas.  De fora  ficaram Judite  Jorge,  Regina  Ramos  Bastos,  Olímpia  Candeias, 

Marilin Moniz, Elvira Figueiredo e Eugénia Rocha Liz. Os homens eram 63 efectivos, dos 

quais restaram 27, entre os quais Mota Amaral, Luís Montenegro, Emídio Guerreiro, Adão 

Silva, Mendes Bota, Miguel Frasquilho, Marques Guedes, Correia de Jesus, Guilherme Silva, 

Hugo Velosa e Agostinho Branquinho. De fora ficaram Marques Mendes, Duarte Lima, Dias 

Loureiro, Pedro Quartin Graça, Sérgio Lipari e Miguel Relvas. Os candidatos no total eram 

123,  dos  quais  restaram  18  suplentes:  ficaram  nesse  lote  Miguel  Macedo,  Luís  Filipe 

Menezes, Alberto João Jardim, Montalvão Machado, Jorge Costa, José Pedro Aguiar Branco, 

Fernando  Negrão,  José  Eduardo  Martins  e  José  Luís  Arnaut.  De  fora  ficaram Hermínio 

Loureiro, Patinha Antão, Morais Sarmento, Feliciano Barreiras Duarte, Pedro Santana Lopes, 
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Marco António Costa e Paulo Rangel.

Pára-quedismo

Nesta secção será analisada a taxa de pára-quedismo dos candidatos e, de entre eles, dos 

deputados  efectivos  na  passagem  de  uma  legislatura  para  a  seguinte.  Para  isso  serão 

contabilizados como casos de pára-quedismo aqueles em que os candidatos sejam mudados 

de distrito entre legislaturas.

Tabela 54: Taxa de pára-quedismo dos candidatos por partido (VII Legislatura - 1995/1999)

Em  1995/1999  o  CDS-PP  apresentou-se  com  apenas  quatro  repetentes  entre  58 

candidatos. Nenhuma mulher integra essa lista, composta por António Lobo Xavier – que 

passou de suplente a efectivo pelo Porto –, Ferreira Ramos, Manuel Cambra e Rui Marques, 

que mantiveram o posto de suplentes por Aveiro.

No PCP Odete Santos (Setúbal) foi a única deputada que se manteve. A única candidata 

suplente a reintegrar as listas foi Ilda Figueiredo (Porto). Nenhuma das duas foi pára-quedista 

nesta eleição. Quanto aos homens, dois dos 11 deputados efectivos foram pára-quedistas: Luís 

Sá passou do Porto para Lisboa e João Amaral de Lisboa para o Porto. Nenhum suplente, 

entre 65 candidatos do género masculino, foi pára-quedista.

Quanto ao PEV, a deputada Isabel Castro manteve-se no cargo por Lisboa e a suplente 

Heloísa Apolónia passou de suplente a deputada por Setúbal.

O  PS  teve  três  deputadas  efectivas  repetentes,  das  quais  uma  pára-quedista:  Elisa 

Damião, por Lisboa, antes efectiva por Leiria. Dos 48 deputados efectivos repetentes contam-

se nove pára-quedistas: Carlos Luís (círculo da Europa), António José Seguro pela Guarda, 

proveniente do Porto, Alberto Costa de Santarém para Lisboa, António de Almeida Santos do 

Porto para Lisboa, Jorge Coelho de efectivo por Setúbal para efectivo por Lisboa, Alberto 

Martins efectivo pelo Porto, proveniente de Braga, Vera Jardim de efectivo por Lisboa para 

efectivo por Setúbal,  Marques Júnior proveniente de Lisboa para efectivo por Viana e José 

Leitão  efectivo  por  Viseu  depois  de  ter  sido  suplente  por  Lisboa.  De  resto,  o  partido 
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apresentou mais duas candidatas suplentes e mais sete candidatos suplentes, mas nem delas 

nem deles há registos de pára-quedismo. 

Por fim, o PSD apresentou quatro deputadas repetentes, das quais uma pára-quedista: 

Maria Manuela Aguiar, de efectiva por Aveiro para efectiva pelo círculo “Fora da Europa”. 

Dos 51 efectivos masculinos repetentes nove eram pára-quedistas: Pedro Pinto de efectivo 

por Setúbal para efectivo por Lisboa, Vieira de Castro de Viseu para Lisboa, Macário Correia 

de Faro para Lisboa, Nunes Liberato de Castelo Branco para Leiria, Carlos Pinto de Castelo 

Branco para Fora da Europa, Mendes Bota de Beja para Faro, Paulo Pereira Coelho de Fora 

da Europa para Europa, Pacheco Pereira do Porto para Aveiro, Jorge Roque Cunha de Lisboa 

para  Aveiro.  Quanto  aos  suplentes,  do  lado feminino registam-se  duas  pára-quedistas  em 

cinco suplentes:  Teresa Patrício Gouveia de efectiva por Lisboa para suplente por Beja e 

Manuela Ferreira Leite de Lisboa para Évora. Quanto aos homens, dos 46 suplentes contam-

se nove caídos de pára-quedas: Falcão e Cunha do Porto para Viseu, Ferreira do Amaral de 

Évora para Lisboa, Fernando Faria de Oliveira de Faro para Lisboa, Durão Barroso de Viseu 

para Lisboa, Arlindo de Carvalho de Leiria para Lisboa, Álvaro Amaro de Coimbra para a 

Guarda,  António  Capucho  de  Lisboa  para  Faro,  Álvaro  Barreto  de  Lisboa  para  Castelo 

Branco, Luís Marques Mendes de Viana do Castelo para Braga.

Tabela 55: Taxa de pára-quedismo dos candidatos por partido (VIII Legislatura - 1999/2002)

Em 1999/2002 o CDS-PP não teve nenhuma candidata repetente, quer deputada quer 

suplente. Quanto aos homens, o partido lançou dois deputados e oito suplentes repetentes, 

mas nenhum em distrito diferente. Os deputados repetentes foram Luís Nobre Guedes e Sílvio 

Rui Cervan. Os suplentes foram Paulo Portas, Ferreira Ramos, Manuel Cambra, Altino Bessa, 

Nuno Melo, Pedro Feist, Álvaro Castello-Branco e Hélder Amaral.

O  PCP teve  duas  deputadas  repetentes,  Luísa  Mesquita  (Santarém)  e  Odete  Santos 

(Setúbal), mas nenhuma delas pára-quedista. Quanto aos homens, foram nove os repetentes 

mas nenhum deles pára-quedista. Houve uma repetente na lista de suplentes, Maria Helena 

Serôdio Pereira (Lisboa), não pára-quedista, e quanto aos homens, seis foram repetentes mas 
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nenhum  deles  pára-quedista.  Os  repetentes  foram  Pimenta  Dias,  Mário  David  Soares, 

Joaquim Cancela, João Geraldes, Alexandrino Saldanha e José Soeiro. 

O PEV apresentou-se com três repetentes dos seis deputados anteriores: Isabel Castro e 

José Luís  Ferreira  por  Lisboa,  ela  titular  e  ele  suplente,  e  Heloísa  Apolónia  por  Setúbal 

efectiva. Nenhum dos três foi pára-quedista.

O PS contou com 12 deputadas repetentes, das quais uma pára-quedista: Ana Benavente, 

de Santarém para Viseu. Quanto aos homens, dos 59 deputados repetentes sete eram pára-

quedistas: João Cravinho de Lisboa para Aveiro, Rui Cunha de Lisboa para Beja, António 

Reis de Aveiro para Braga, Arons de Carvalho de Braga para Lisboa, Rui Vieira de Leiria para 

Lisboa, Vera Jardim de Setúbal para Lisboa e Osvaldo de Castro de Leiria para a Madeira. 

Quanto às suplentes, das 10 apenas uma era pára-quedista: Maria do Carmo Romão de Faro 

para Lisboa. Quanto aos suplentes, dos 51 contam-se quatro pára-quedistas: Fernando Pereira 

Marques de Lisboa para Coimbra, Ferro Rodrigues de Lisboa para Leiria, Pina Moura do 

Porto para Lisboa, Jorge Coelho de Lisboa para Setúbal.

Quanto ao PSD, o partido lançou cinco deputadas repetentes,  das quais quatro pára-

quedistas: Maria Eduarda Azevedo de Lisboa para Braga, Maria do Céu Ramos do Porto para 

Évora, Manuela Ferreira Leite de Évora para Lisboa e Teresa Patrício Gouveia de Beja para o 

Porto.  Quanto  aos  homens,  dos  40  titulares  repetentes  11  eram pára-quedistas:  Marques 

Mendes de Braga para Aveiro, Vieira de Castro de Lisboa para Braga, Eugénio Marinho de 

Setúbal para Braga, Paulo Pereira Coelho de Europa para Coimbra, Ferreira do Amaral de 

Lisboa para Leiria, Álvaro Barreto de Castelo Branco para Lisboa, Pedro Pinto de Setúbal 

para o Porto, Eduardo Azevedo Lopes de Vila Real para o Porto, Marques Guedes do Porto 

para Santarém, António Capucho de Faro para Setúbal e Artur Torres Pereira de Portalegre 

para Viana do Castelo.  O partido teve ainda quatro candidatas  suplentes  e  19 candidatos 

suplentes, mas nenhum suplente pára-quedista.

Tabela 56: Taxa de pára-quedismo dos candidatos por partido (IX Legislatura - 2002/2005)

Na sequência da sua primeira legislatura, o BE não teve nenhum pára-quedista. Apenas 
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dois repetentes, os efectivos Francisco Louçã e Luís Fazenda, por Lisboa.

O CDS-PP repetiu a deputada Maria Celeste Cardona, que não mudou de distrito. Com 

10 deputados do género masculino, os centristas mudaram três de distrito: Basílio Horta de 

Viseu para o Porto, Narana Coissoró de Lisboa para Setúbal, Miguel Anacoreta Correia do 

Porto para Viseu. Não houve nenhuma candidata suplente repetida e houve, pelo contrário, 

nove suplentes do género masculino, um dos quais pára-quedista: António Pires de Lima, que 

mudou de Santarém para o Porto.

O  PCP  contou  com  duas  candidatas  repetentes,  Luísa  Mesquita  e  Odete  Santos, 

nenhuma delas pára-quedista. Jerónimo de Sousa (de Lisboa para Setúbal) foi o único pára-

quedista dos oito deputados do género masculino reeleitos. Nos suplentes, uma candidata e 

três candidatos, nenhum dos quais pára-quedista. 

O PEV renomeou três dos cinco candidatos da legislatura anterior: duas efectivas, Isabel 

Castro e Heloísa Apolónia, e o suplente José Luís Ferreira, todos não pára-quedistas.

O PS contou com 22 deputadas repetentes, das quais cinco pára-quedistas: Maria de 

Belém Roseira do Porto para Aveiro, Teresa Venda de Aveiro para Braga, Helena Roseta de 

Lisboa para Coimbra,  Maria do Rosário Carneiro de Braga para Faro e Maria  Santos de 

Lisboa para Setúbal. Dos 53 deputados repetentes, nove foram pára-quedistas: Vítor Ramalho 

de Vila Real para Setúbal, Alberto Costa de Lisboa para o Porto, Jorge Coelho de Setúbal para 

Lisboa, Eduardo Ferro Rodrigues de Setúbal para Lisboa, Manuel Alegre de Coimbra para 

Lisboa, José Barros Moura do Porto para Lisboa, Osvaldo de Castro de Leiria para a Madeira, 

Joaquim Pina Moura de Lisboa para a Guarda e António de Almeida Santos de Lisboa para 

Coimbra. O partido relançou também 40 suplentes do género masculino, dos quais três pára-

quedistas:  António Costa de Lisboa para Leiria,  José Leitão de Viseu para Lisboa e José 

Magalhães de Lisboa para o Porto. E foram também renomeadas oito suplentes mulheres, das 

quais duas pára-quedistas: Maria Antónia Almeida Santos, de Coimbra para Lisboa, e Elisa 

Guimarães Ferreira do Porto para Braga.

Para terminar, o PSD teve nove deputadas repetentes,  das quais duas pára-quedistas: 

Natália Carrascalão do Porto para Faro, Maria Eduarda Azevedo de Braga para Lisboa. O 

partido teve  também 49 deputados repetentes,  dos  quais  quatro  pára-quedistas:  José Luís 

Arnaut de Lisboa para Viseu, José Eduardo Martins de Lisboa para Viana do Castelo, Luís 

Marques Guedes de Santarém para Lisboa e Vieira de Castro de Braga para Lisboa. Nenhuma 

suplente foi repetente e houve 11 suplentes do género masculino repetentes, dos quais um 

pára-quedista: Luís Pais de Sousa, que foi mudado de Aveiro para Coimbra.
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Tabela 57: Taxa de pára-quedismo dos candidatos por partido (X Legislatura – 2005/2009)

Em 2005/2009 o BE renomeou apenas uma repetente, Ana Drago (Lisboa), e contou 

com três deputados repetentes, Francisco Louçã e Luís Fazenda por Lisboa, e João Teixeira 

Lopes pelo Porto, nenhum deles pára-quedista. Alda Sousa foi a única suplente repetente, 

pelo Porto, também ela não pára-quedista. 

O CDS-PP fez de Isabel Gonçalves, por Leiria, a sua única deputada repetente. Seis 

homens deputados mantiveram o seu posto, dos quais nenhum pára-quedista. Os seis foram 

Nuno Melo, João Almeida, João Rebelo, Álvaro Castello-Branco, António Pires de Lima e 

Miguel Anacoreta Correia. Quanto às suplentes, apenas uma repetente e pára-quedista: Teresa 

Caeiro de Lisboa para Leiria. Dos homens contam-se nove suplentes, nenhum dos quais pára-

quedista.

O PCP alistou apenas uma deputada repetente, Luísa Mesquita, por Santarém, e quatro 

deputados repetentes: António Filipe, Bernardino Soares, Jerónimo de Sousa e Honório Novo. 

Jerónimo de Sousa foi o único pára-quedista desse lote, passando de Setúbal para Lisboa. 

Quanto às candidatas suplentes foram duas,  Rita Magrinho e Odete Santos, nenhuma das 

quais pára-quedista. João Corregedor da Fonseca, de Lisboa para o Porto, foi o único pára-

quedista em dois suplentes.

O  PEV teve  uma  efectiva  repetente,  Heloísa  Apolónia,  por  Setúbal,  e  um efectivo 

repetente,  Francisco  Madeira  Lopes,  por  Lisboa.  O  partido  lançou  ainda  dois  suplentes 

repetentes, José Luís Ferreira e Álvaro Saraiva. 

Quanto ao PS, os socialistas renomearam 16 mulheres repetentes, das quais três pára-

quedistas: Maria de Belém Roseira de Aveiro para Lisboa, Maria Antónia Almeida Santos de 

Lisboa para Coimbra e Maria do Rosário Carneiro de Faro para Aveiro. Dos homens houve na 

lista de titulares 55 repetentes, dos quais sete pára-quedistas: António José Seguro de Lisboa 

para Braga,  João Cravinho de Aveiro para Faro,  Alberto Costa do Porto para Leiria,  Rui 

Cunha de Beja para Lisboa,  Marques Júnior de Viana do Castelo para o Porto,  Arons de 

Carvalho de Lisboa para Setúbal e Manuel Maria Carrilho do Porto para Viseu. Das cinco 
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mulheres suplentes repetentes (Ana Catarina Mendonça por Setúbal, Irene Veloso por Lisboa, 

Isabel Vigia por Leiria, Ângela Pinto Correia por Coimbra, Sónia Fertuzinhos por Braga) 

nenhuma foi pára-quedista e, quanto aos homens, dos 14 suplentes nenhum foi pára-quedista.

O PSD reelegeu quatro deputadas, das quais uma pára-quedista: Natália Carrascalão, 

que  foi  mudada  de  Faro  para  Santarém.  Entre  os  40  deputados  do  género  masculino 

repetentes  contam-se três  pára-quedistas:  Manuel  Dias  Loureiro  de Coimbra  para Lisboa, 

Miguel Frasquilho de Setúbal para a Guarda e José Pereira da Costa de Lisboa para Faro. No 

que respeita aos suplentes, contam-se cinco do género feminino, entre as quais uma pára-

quedista: Rosário Cardoso Águas do Porto para Vila Real. Houve 30 homens suplentes, dos 

quais quatro pára-quedistas: Fernando Negrão de Faro para Setúbal, José Cesário de Viseu 

para Fora da Europa, Nuno Morais Sarmento de Santarém para Castelo Branco e Patinha 

Antão de Faro para Braga. 

Tabela 58: Taxa de pára-quedismo dos candidatos por partido (XI Legislatura – 2009/2011)

Em 2009/2011 o BE renomeou quatro deputadas, entre as quais a pára-quedista Cecília 

Honório, que passou de Lisboa para Faro, bem como Ana Drago, Helena Pinto e Mariana 

Aiveca. Quanto aos deputados efectivos, entre os cinco repetentes (José Gusmão, José Soeiro, 

João  Semedo,  Francisco  Louçã  e  Luís  Fazenda)  não  se  conta  qualquer  pára-quedista.  O 

partido repetiu apenas uma suplente, Diana Andringa (novamente por Lisboa), entre um total 

de 32 candidatos – de ambos os géneros – suplentes.

O CDS-PP não repetiu qualquer deputada da legislatura anterior (ficaram de fora Isabel 

Gonçalves, Conceição Cruz e Mariana Costa Cabral)  e fez entrar para a lista de titulares 

Assunção Cristas, Isabel Galriça Neto e Cecília Meireles. Quanto aos deputados efectivos, 

dos nove repetentes contam-se dois pára-quedistas: Telmo Correia de Lisboa para Braga, João 

Almeida de Lisboa para o Porto. No que diz respeito às suplentes, a deputada Teresa Caeiro 

regressou de Leiria  para Lisboa e  a  deputada Ilda Maria  Novo manteve-se por Viana do 

Castelo. Do lado masculino conta-se apenas João Sande e Castro por Lisboa. 

O PCP não repetiu qualquer mulher na lista de deputadas titulares e fez entrar Rita Rato 

68



Partidos e representação parlamentar

e  Paula  Santos  pela  primeira  vez  na  lista  do  partido.  Quanto  aos  homens,  foram 11  os 

repetentes, entre os quais se conta o pára-quedismo de António Filipe, que passou de Lisboa 

para  Santarém. Do lado dos  suplentes  contam-se apenas  três  nomes setubalenses:  Hélder 

Guerreiro, José Alberto Lourenço e José Pereira da Silva.

Quanto ao PEV, “Os Verdes” limitaram-se a reeleger Heloísa Apolónia por Setúbal e 

José Luís Ferreira, que passou de suplente a efectivo, por Lisboa.

O PS reelegeu 20 deputadas, entre as quais três pára-quedistas: Maria de Belém Roseira 

de Lisboa para Aveiro, Manuela de Melo do Porto para Lisboa, Maria do Rosário Carneiro de 

Aveiro para o Porto.  Quanto aos deputados efectivos, dos 42 repetentes contam-se quatro 

pára-quedistas: João Soares de Lisboa para Faro, João Serrano de Lisboa para Leiria, Vitalino 

Canas  de  Santarém para  Lisboa,  Osvaldo  de  Castro  de  Leiria  para  Setúbal.  No  que  diz 

respeito às suplentes, o partido renomeou oito repetentes do género feminino, entre os quais 

nenhuma pára-quedista, e manteve 25 suplentes da legislatura anterior, entre os quais Luís 

Amado (de Viana do Castelo para Leiria), Alberto Costa (de Leiria para Lisboa) e Vieira da 

Silva (de Braga para Setúbal), os três pára-quedistas. 

Por fim, o PSD recandidatou apenas duas deputadas, das quais uma foi pára-quedista, 

Rosário Cardoso Águas, que se mudou de Vila Real para Coimbra. Quanto aos homens, dos 

33 renomeados titulares apenas dois (António Montalvão Machado do Porto para Vila Real e 

Miguel  Frasquilho  da  Guarda  para  o  Porto)  foram  pára-quedistas.  No  que  concerne  os 

suplentes, das quatro candidatas duas suplentes foram pára-quedistas: Maria João Fonseca do 

Porto para Faro e Zita Seabra de Coimbra para Lisboa.  Do lado masculino,  12 foram os 

suplentes  renomeados,  mas  nenhum  deles  (José  Manuel  Ribeiro,  Acácio  Coelho,  Jorge 

Pereira,  Miguel  Almeida,  Manuel  Joaquim  Ferreira,  Carlos  Silva  e  Sousa,  Alberto  João 

Jardim, Miguel Santos, António Manuel Campos, Bruno Vitorino, Fernando Negrão e Pedro 

do Ó Ramos) foi pára-quedista.
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VII
CONCLUSÕES

Analisados que foram vários aspectos do recrutamento parlamentar entre 1991 e 2011, 

resta agora concluir respondendo às hipóteses colocadas no início deste trabalho:

Hipótese 1: A percentagem de mulheres nas listas de candidatos a deputados tem vindo  

a aumentar, sobretudo após a aprovação da Lei da Paridade.

A tendência é claramente de aumento sustentado. Em 1995/1999, entre 622 candidatos 

91,  ou  14,6%,  eram mulheres  –  valores  muito  influenciados  pelo  Partido  Socialista,  que 

candidatou 39 mulheres em 249 candidatos, ao passo que o PSD candidatou 24 em 229; 

percentualmente,  porém,  foram  o  PEV  e  o  PCP  (com  66,7%  e  20%  de  mulheres, 

respectivamente,  contra  15,7%  do  PS,  13,8%  do  CDS-PP e  10,5%  do  PSD)  que  mais 

mulheres candidataram. A percentagem subiu de 14,6% para 21,4% (111 em 518 candidatos) 

em 1999/2002, novamente muito por impulso do PS, que lançou 60 indivíduos do género 

feminino em 241 candidatos (percentualmente, mais uma vez o PEV e o PCP dominaram, 

mas o recém-nascido Bloco de Esquerda superou o PS e o PSD, com 25% contra 24,9% e 

14,8%, respectivamente). 

De 1999/2002 para 2002/2005 houve uma leve queda de dois pontos percentuais, ou 

seja, de 21,4% para 21,2%, impulsionada pela redução de candidatos femininos nos partidos 

mais pequenos (PEV de 60% para 40%, PCP de 30,2% para 25%, CDS-PP de 13,2% para 

11,4%), ao passo que PS (de 24,9% para 25,8%), PSD (de 14,8% para 17,1%) e BE (de 25% 

para 42,9%) aumentaram. Pese embora essa suave redução, de 2002/2005 para 2005/2009 

deu-se um significativo aumento dos referidos 21,2% para 26,7% de mulheres candidatas, 

muito por impulso do PS e do BE. Os socialistas subiram de 25,8% para 34,9%, ou em 

números de 48 mulheres em 186 candidatos para 80 mulheres num total de 229 candidatos; e 

os bloquistas aumentaram de 42,9% para 52,6%, ou seja, de 3 candidatas em sete para 10 em 

19. 

A introdução da Lei da Paridade em 2006, que veio estabelecer um mínimo de 33,3% 

para cada género representado nas listas para a Assembleia da República (bem como para o 

Parlamento Europeu e as autarquias locais), explica nova subida significativa de 2005/2009 
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para  2009/2011 – dos  referidos  26,7% para 34,4%, ligeiramente acima do mínimo legal. 

Desta feita as variações mais importantes foram a do PEV (de 20% para 50%), a do CDS-PP 

(de 12,2% para 35,3%) e a do PSD (de 15,2% para 30,2%).

Houve então um aumento sustentado do número de mulheres candidatas ao Parlamento, 

ainda que com uma ligeira redução de 0,2% (dois pontos percentuais)  entre 1999/2002 e 

2002/2005.  Como  referido  na  hipótese,  a  introdução  da  Lei  da  Paridade  foi  também 

fundamental para o aumento mais recente do número de candidatas. Ainda assim, mantém-se 

válida  a  afirmação  de  que,  “em  termos  médios,  a  probabilidade  de  um  homem  ser 

reconduzido  num  novo  mandato  parlamentar  é  superior  à  probabilidade  de  o  mesmo 

acontecer a uma mulher” (6 – 586).

Hipótese 2: A percentagem de mulheres nas listas de candidatos a deputados é superior  

no caso dos partidos de esquerda (BE, PCP, PEV e PS).

Sim,  os  partidos  de  esquerda  (BE,  PCP,  PEV e  PS) candidataram mais  mulheres,  

percentualmente, do que os seus homólogos de direita (PSD e CDS-PP). Isso é observável 

desde logo na média das seis  legislaturas em estudo: aí  o PEV teve em média 42,9% de 

mulheres, seguido dos 40% do BE, dos 30,2% do PCP, dos 29,3% do PS, dos 21,1% do CDS-

PP e dos 18,5% do PSD. 

Em 1991/1995 o CDS-PP candidatou apenas 8,7% de mulheres e o PSD 10,6%, bem 

abaixo dos 12,8% do PS, dos 21,5% do PCP e dos 50% do PEV. Em 1995/1999 o PSD ficou 

abaixo do CDS-PP, com 10,5% contra os 13,8% dos centristas. Seguiram-se novamente o PS 

(15,7%), o PCP (20%) e o PEV (66,7%). Na legislatura seguinte, 1999/2002, os centristas 

regressaram ao fundo com 13,2%, seguidos  do PSD com 14,8%,  do  PS com 24,9%, do 

recém-criado Bloco de Esquerda com 25%, do PCP com 30,2% e do PEV com 60%. Em 

2002/2005 o CDS-PP ficou-se pelos 11,4%, seguido pelo PSD com 17,1%, o PCP com 25%, 

o PS com 25,8%, o PEV com 40% e o BE com 42,9%. Em 2005/2009 o CDS-PP teve 12,2% 

de mulheres candidatas, o PSD 15,2%, o PEV 20%, o PCP 24,2%, o PS 34,9% e o BE 52,6%. 

Por fim, mesmo com a introdução da Lei da Paridade esta lógica manteve-se: em 2009/2011 o 

PSD ficou na pior posição, com 30,2% de candidatas, seguido pelo CDS-PP com 35,3%, o 

BE com 35,4%, o PS com 36,5%, o PCP com 38,2% e o PEV com 50%.

A hipótese prova-se, então, correcta:  o PSD e o CDS-PP tiveram até à mais recente 

legislatura menos candidatas percentualmente do que o PEV, o PCP, o BE e o PS. O mesmo 

não se verifica, porém, quanto às percentagens de deputados eleitos, efectivos no dia da sua 
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indigitação logo após as eleições. Quanto a isso, a média das legislaturas demonstra desde 

logo um panorama diverso do relativo às candidatas: o PCP passa a ser o partido com menos 

indivíduos do género feminino representados,  neste caso deputadas eleitas.  Em média,  do 

total de candidatos o partido elegeu 3,4% de mulheres, logo seguido pelo CDS-PP com 4,4%, 

pelo PSD com 8,4%, pelo BE com 11,7%, o PS com 11,9% e o PEV com 14,3%. 

Em 1991/1995 o CDS-PP não elegeu qualquer mulher, logo teve um registo de 0%. 

Seguiram-se-lhe o PCP com 2,5%, o PS com 5,6%, o PSD com 6% e o PEV com 16,7%. Na 

legislatura subsequente, 1995/1999, o PCP contou com 2,5%, o PSD com 3%, o CDS-PP com 

5%, o PS com 5,2% e o PEV com 33,3%. Em 1999/2002 o BE estreou-se com 0%, ou seja, 

nenhuma eleita, e seguiram-se-lhe o CDS-PP com 1,9%, o PSD com 5,6%, o PCP com 7,5%, 

o PS com 11,2% e o PEV com 40%. Em 2002/2005 o BE manteve-se nos 0%, seguido pelo 

CDS-PP com 2,9%, o PCP com 8,3%, o PSD com 9,5%, o PS com 14,5% e o PEV com 40%.  

Em 2005/2009 o CDS-PP ficou-se pelos 2,4%, o PCP pelos 3%, o PSD nos 6,9%, o PS com 

15,7%, o PEV com 20% e o BE liderou com 21,1%. Por fim, em 2009/2011 o PCP e o CDS-

PP empataram com 5,9%, o BE ficou-se pelos 12,5%, o PSD subiu para 13,6%, o PS para 

15,6% e o PEV para 50%. 

Hipótese 3: Nas eleições subsequentes àquelas em que vêem aumentados os respectivos  

números de deputados, os partidos elaboram listas de candidatos mais jovens.

Da VI para a VII Legislatura o PSD tombou de 135 para 86 deputados, o PS subiu de 72 

para 112, o CDS-PP também aumentou de 5 para 15, o PCP manteve-se com 13 e o PEV com 

2. Os dois que subiram, PS e CDS-PP, não aproveitaram as eleições subsequentes (para a VIII 

Legislatura)  para  rejuvenescer  as  suas  listas  de  candidatos.  O  PS  passou  de  uma  média 

masculina de 44,1 para 43,5, mas do lado feminino envelheceu de 42,2 para 44,1. O CDS-PP, 

por sua vez, envelheceu em ambos os géneros: de 39,5 para 43 do lado masculino e de 40,5 

para 48 do lado feminino.

Da VII para a VIII Legislatura o PS subiu ligeiramente de 112 para 115 deputados, o 

PSD perdeu cinco, de 86 para 81, o CDS-PP perdeu um, de 15 para 14, o PCP subiu de 13 

para  15  e  o  PEV manteve  os  dois  deputados.  Os  dados  existentes  sobre  o  PS e  o  PCP 

demonstram novamente a tendência para envelhecer,  em vez de rejuvenescer,  as listas de 

candidatos. No caso do PS a média masculina passou de 43,5 na VIII Legislatura para 44,9 na 

seguinte e a média feminina de 44,1 para 46,9. Quanto ao PCP, passou respectivamente de 

48,1 para 50,1 e de 47,3 para 46. Mais uma vez a hipótese é infirmada.
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Da VIII para a IX Legislatura o PS caiu de 115 para 96 deputados, o PSD subiu de 81 

para 105, o PCP viu-se reduzido de 15 para 10 deputados, o CDS-PP manteve-se com 14, o 

PEV manteve os dois deputados e o BE subiu de 2 para 3. As subidas foram portanto duas: do 

PSD e do BE. Neste caso o PSD confirma a hipótese, mas o BE infirma-a. O PSD passou de 

46,8 para 45,7 no género masculino e de 46 para 43,5 no género feminino; o BE, por sua vez, 

passou de 42 para 45,4 e de 34,3 para 45,5.

Da IX para a X Legislatura o PS passou de 96 para 121 deputados, o PSD de 105 para 

75, o CDS-PP de 14 para 11, o PCP de 10 para 11, o BE de três para oito e o PEV manteve os 

dois  deputados.  Os  dados  aqui  são  de  novo  mistos:  O  PS  envelheceu  as  suas  listas  de 

candidatos (na passagem da X para a XI Legislatura: de 48,5 para 48,8 no género masculino e 

de 43,5 para 45,8 no género feminino), o PCP rejuvenesceu-as (de 49 para 46,2 e de 60 para 

28,3)  e  o  BE envelheceu no género  masculino  (de 45,4 para  47,3)  mas rejuvenesceu no 

género feminino (de 45,5 para 42,2).

Hipótese 4: Nas eleições subsequentes àquelas em que vêem aumentados os respectivos  

números de deputados, os partidos renovam mais as suas listas de candidatos a deputados.

Como vimos, na passagem da VI para a VII Legislatura foram o PS e o CDS-PP que 

viram aumentados os respectivos números de deputados. Porém, destes apenas o CDS-PP 

teve reduzidas taxas de sobrevivência dos candidatos na legislatura seguinte, a VIII: 20% no 

caso masculino, 0% no feminino. O PS ficou-se pelos 53,5% no primeiro caso (acima dos 

50% do PEV, dos 25% do PCP e dos 29,8% do PSD) e pelos 55,3% no segundo (acima dos 

18,8% do PCP, dos 37,5% do PSD e dos 0% do PEV).

Na passagem da  VII  para  a  VIII  Legislatura  foram o  PS e  o  PCP os  partidos  que 

obtiveram mais deputados. No entanto, na IX Legislatura apenas o PCP obteve um dos mais 

baixos índices de sobrevivência dos deputados de uma para a outra legislatura. No caso do 

PS, os seus 42,8% de taxa de sobrevivência dos deputados masculinos e os 39,1% do lado 

feminino  colocam-no  na  metade  dos  partidos  com maiores  índices  de  sobrevivência  (só 

abaixo do PSD, com 42,8% e 39,1%, respectivamente, e do PEV, com 50% e 66,6%). O PCP 

ocupou a posição do fundo do lado masculino (29,7%, abaixo dos 33,3% do BE) e a segunda 

mais baixa do lado feminino (18,8%, acima dos 14,3% do CDS-PP).

Da  VIII  para  a  IX  Legislatura  foram o  PSD  e  o  BE  que  subiram  em  número  de 

deputados. Mas mais uma vez a hipótese só se confirma no caso de um partido (PSD). No que 

diz respeito à taxa de sobrevivência dos deputados masculinos a percentagem mais reduzida 
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na X Legislatura é a do PCP (33,3%), logo seguida da do PSD (39,4%), da do CDS-PP 

(48,4%), do PS (50,7%), do BE (75%) e do PEV (100%). No que respeita à taxa feminina o 

PSD obtém o valor mais baixo, 22,2%, seguido do BE (33,3%), do PS (40,4%), do CDS-PP, 

PCP e PEV (todos com 50%).

Na passagem da IX para a X Legislatura foram o PS, o PCP e o BE que subiram. No 

entanto, as taxas de sobrevivência confirmam a hipótese apenas em alguns casos: a taxa de 

sobrevivência masculina na XI Legislatura foi de 25% no caso do CDS-PP e do PEV, de 

36,6% no caso do PSD, de 45,6% no caso do PS, de 55,6% para o CDS-PP e de 57,7% para o 

PCP. A taxa de sobrevivência feminina foi de 0% para o PCP, de 23,8% para o PSD, de 36,3% 

para o PS, de 50% para o BE, de 60% no caso do CDS-PP e de 100% no caso do PEV.

Hipótese 5: Nas eleições subsequentes àquelas em que vêem aumentados os respectivos  

números de deputados, os partidos recorrem mais ao pára-quedismo.

Na passagem da VI para a VII Legislatura foram o PS e o CDS-PP que subiram nas 

votações. Tanto num como no outro caso, à passagem para a VIII Legislatura a taxa de pára-

quedismo diminuiu: no caso do PS de 16,4% para 10% dos candidatos masculinos e de 20% 

para 9% dos femininos; no caso do CDS-PP mantiveram-se os 0% para ambos os géneros.

Inversamente,  após a VIII Legislatura, na qual o PS e o PCP foram os partidos que 

subiram em termos da votação, a taxa de pára-quedismo subiu em ambos os partidos na IX 

Legislatura: o PS passou a ter 12,9% (contra os 10% anteriores) de candidatos pára-quedistas 

e 23,3% (contra 9%) de candidatas pára-quedistas; o PCP subiu de 0% em ambos os géneros 

para 9,1% no género masculino, mas manteve os 0% femininos.

PSD e BE foram os partidos que viram a sua equipa de deputados aumentar na IX 

Legislatura, mas nem por isso se registou uma tendência de aumento generalizado do pára-

quedismo: no caso do PSD ele subiu de 8,3% para 10% no género masculino e manteve-se 

nos 22,2% no género feminino; no caso do BE mantiveram-se os 0% para ambos os géneros.

Na passagem da IX para a X Legislatura foram, como vimos, o PS, o PCP e o BE os 

partidos que viram a sua votação aumentada. Não houve, porém, uma tendência de aumento 

do pára-quedismo: o PS subiu no pára-quedismo masculino (de 10,1% para 10,4% na XI 

Legislatura) mas desceu no feminino (de 14,3% para 10,7%); o PCP caiu de 33,3% para 7,1% 

no  masculino  e  manteve  os  0%  no  feminino;  o  BE  manteve  os  0%  de  pára-quedismo 

masculino, mas aumentou de 0% para 20% no pára-quedismo feminino.
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Hipótese 6: As profissões liberais e as estatais lideram nas listas de deputados efectivos  

à data de início das legislaturas.

No caso do BE assim é: na VIII Legislatura obteve dois deputados, ambos professores 

(um  não  universitário  e  outro  universitário);  na  IX  Legislatura  foram  dois  professores 

universitários  e  um  não  universitário;  na  X  Legislatura  contou  com  quatro  professores 

universitários e três não universitários, para além de um dirigente da função pública (num 

total de nove deputados); e na XI Legislatura dos 16 deputados só quatro (uma engenheira e 

três  com  “outra”  profissão)  não  tinham  profissões  liberais  ou  estatais:  seis  professores 

universitários,  dois  professores,  dois  economistas,  um médico  e  uma dirigente  da  função 

pública.

No  caso  do  CDS-PP a  tendência  é  a  mesma:  na  VI  Legislatura  foram eleitos  dois 

advogados, um professor universitário e um professor, para além de um engenheiro, o único 

trabalhador não estatal; na VII Legislatura o partido elegeu seis advogados, três professores 

universitários, dois engenheiros, dois “outros”, um jurista e um gestor/empresário; na VIII 

Legislatura  os  centristas  elegeram  sete  advogados,  dois  professores  universitários,  dois 

engenheiros e um gestor/empresário; na IX Legislatura o partido elegeu oito advogados, dois 

juristas, um dirigente da função pública,  um professor universitário,  um engenheiro e um 

gestor/empresário;  na  X  Legislatura  foram  eleitos  três  advogados,  três  engenheiros,  um 

gestor/empresário, um jurista, um professor universitário e outro professor; por fim, na XI 

Legislatura o CDS-PP elegeu cinco advogados, cinco juristas, três com “outra” profissão, dois 

médicos, dois professores universitários, um engenheiro e um gestor/empresário.

O  PCP  segue  o  mesmo  padrão,  mas  elege  também  significativos  números  de 

funcionários do partido e trabalhadores agrícolas ou industriais. Na VI Legislatura o partido 

elegeu  três  dirigentes  do  partido,  dois  economistas,  dois  industriais/agrícolas,  um 

autor/jornalista,  um engenheiro,  um professor,  um técnico  intermédio  e  um com “outra” 

profissão;  na VII Legislatura foram eleitos dois juristas,  dois com “outra” profissão,  dois 

autores/jornalistas, uma advogada, um dirigente da função pública, um dirigente do partido, 

uma professora e um técnico intermédio; na VIII Legislatura o partido elegeu três “outros”, 

dois  economistas,  dois  juristas,  dois  professores,  uma advogada,  um dirigente  da  função 

pública, um dirigente do partido, um gestor/empresário, um trabalhador industrial/agrícola e 

um  técnico  intermédio;  na  IX  Legislatura  os  comunistas  elegeram  dois  juristas,  dois 

professores,  uma  advogada,  um  dirigente  da  função  pública,  um  economista,  um 

industrial/agrícola, um “outro” e um técnico intermédio; na X Legislatura foram eleitos três 
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industriais/agrícolas, dois juristas, dois professores, um advogado, um dirigente do partido, 

um  economista  e  um  “outro”;  por  fim,  na  XI  Legislatura  o  partido  elegeu  três 

industriais/agrícolas, dois juristas, dois advogados, dois dirigentes do partido, um engenheiro, 

um professor, um técnico intermédio e um “outro”.

Quanto ao PEV, na VI Legislatura elegeu um professor universitário e uma deputada 

com “outra” profissão; na VII e na VIII Legislaturas elegeu uma jurista e uma “outra”; na IX 

e na X Legislatura elegeu uma jurista; e na XI Legislatura elegeu dois juristas.

O  PS  na  VI  Legislatura  elegeu  11  professores,  11  com  “outras”  profissões,  10 

advogados,  10  professores  universitários,  oito  engenheiros,  quatro  juristas,  quatro 

economistas,  dois  autores/jornalistas,  dois  gestores/empresários,  dois  médicos,  dois 

reformados,  dois  técnicos  intermédios,  um  dirigente  da  função  pública  e  um 

industrial/agrícola; na VII Legislatura elegeu 20 com “outras” profissões, 17 advogados, 13 

professores  universitários,  11  professores,  oito  economistas,  oito  engenheiros,  oito 

gestores/empresários,  sete  médicos,  seis  técnicos  intermédios,  cinco  dirigentes  da  função 

pública, três autores/jornalistas, três juristas e dois reformados; na VIII Legislatura elegeu 19 

“outros”,  18  professores,  14  professores  universitários,  13  advogados,  nove  juristas,  oito 

economistas,  seis  gestores/empresários,  cinco  engenheiros,  quatro  dirigentes  da  função 

pública, três técnicos intermédios, três médicos, dois reformados e dois autores/jornalistas; na 

IX  Legislatura  contou  com  18  professores,  15  “outros”,  12  advogados,  10  professores 

universitários, oito economistas, sete engenheiros e seis juristas, num total de 89 deputados; 

na X Legislatura o partido elegeu 24 professores, 18 advogados, 17 professores universitários, 

13  “outros”  e  10  juristas,  num  total  de  113  deputados;  por  fim,  na  XI  Legislatura  os 

socialistas tiveram 18 professores, 14 “outros”, 13 advogados, 13 professores universitários e 

oito juristas, num total de 93 deputados.

Na  VI  Legislatura,  o  PSD  elegeu  27  advogados,  26  “outros”,  20  professores,  14 

economistas,  12 gestores/empresários  e  nove professores  universitários,  num total  de 135 

deputados; na VII Legislatura o partido elegeu 19 advogados, 12 professores, 10 “outros” e 

oito  economistas  em  86  deputados;  na  VIII  Legislatura  elegeu  20  advogados,  nove 

gestores/empresários, oito professores universitários e sete professores em 78 deputados; na 

IX  Legislatura  contou  com  24  advogados,  13  gestores/empresários,  12  economistas,  11 

“outros” e nove professores universitários num total de 97 deputados; na X Legislatura elegeu 

19 advogados,  18 “outros”, oito gestores/empresários e sete economistas num total  de 68 

deputados; e, por fim, na XI Legislatura elegeu 23 advogados, 13 “outros”, nove economistas 
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e oito professores universitários num total de 82 deputados.

Hipótese  7: Com o passar  das  legislaturas,  os  níveis  da representação social  e  da  

representação política dos deputados têm evoluído em sentido positivo – isto é, a idade tem  

aumentado, há maior representação do género feminino e de profissões liberais ou estatais, o  

pára-quedismo e a renovação política estão a aumentar.

Quanto à idade, uma análise das tabelas acima colocadas demonstra que a sua evolução 

é, de uma forma global, negativa: o CDS-PP passou de, em 1991, uma média de 45,1 nos 

candidatos do género masculino e de uma média de 34,5 nas candidatas do género feminino 

para,  em 2011, uma média masculina de 44,3 e  feminina de 42,4.  O Bloco de Esquerda 

passou de, em 1999, uma média masculina de 46 e uma média feminina de 45 para, em 2011, 

47,3 masculinos e 42,2 femininos. O PCP passou de, em 1991, 45,5 masculinos e de 42,2 

femininos  para,  em 2011, 46,2 masculinos e 28,3 femininos.  No mesmo período,  o PEV 

passou de 38 masculinos e 28,5 femininos para 47 masculinos e 40 femininos. Também no 

mesmo período, o PS passou de 45,7 masculinos e 47,3 femininos para 48,8 masculinos e 

47,8  femininos.  Por  fim,  o  PSD passou  de  47,1  masculinos  e  43,8  femininos  para  47,6 

masculinos e 45,8 femininos.

No  que  diz  respeito  ao  género,  da  introdução  da  Lei  da  Paridade  resultou,  em 

2009/2011, uma maior representação do género feminino, comparativamente com todas as 

legislaturas anteriores, mas é de notar que a tendência positiva já se verificava anteriormente. 

Assim, de 1991 para 2009 o CDS-PP passou de uma percentagem de candidatas de 8,7% para 

35,3% (em 2005 a percentagem fora de 12,2%); o PCP passou de 21,5% para 38,2% (24,2% 

em 2005); o PEV manteve-se em 50% (20% em 2005); o PS passou de 12,8% para 36,5% 

(34,9% em 2005); o PSD passou de 10,6% para 30,2% (15,2% em 2005); e o BE passou de,  

em 1999, 25% para, em 2011, 35,4% (52,6% em 2005).

Quanto às profissões – e a um alegado predomínio crescente das profissões liberais e 

estatais –, o BE é um exemplo de como a hipótese é correcta: de 1999/2002 a 2009/2011 o 

partido engrossou a sua lista de professores universitários, professores, economistas, médicos 

e dirigentes da função pública, relegando para último plano autores/jornalistas e trabalhadores 

industriais/agrícolas. O caso do CDS-PP também confirma a hipótese, ainda que desta feita 

com um predomínio das actividades jurídicas (advogados e juristas), logo seguidas, ainda 

assim,  de  gestores/empresários  e  de  engenheiros,  profissões  não  liberais.  Seguem-se  os 

professores universitários e outros professores. Os centristas confirmam então a hipótese, mas 
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não plenamente. Com uma distribuição muito mais heterogénea, o PCP refuta a hipótese na 

medida em que a sua profissão predominante nas várias legislaturas é a industrial/agrícola, 

seguida  de  profissões  como  economista,  dirigente  da  função  pública,  jurista,  médico, 

autor/jornalista  ou professor.  Com poucos candidatos,  o  PEV confirma a hipótese porque 

lançou um jurista, um professor universitário, um advogado, um dirigente da função pública e 

um indivíduo com “outra” profissão. Já o PS apresenta um padrão consonante com a hipótese, 

ainda que haja alguma heterogeneidade a assinalar. As principais profissões dos candidatos 

pelo  partido  são  liberais  ou  estatais  (advogado,  professor  universitário,  professor, 

economista),  mas  também  são  de  assinalar  outras  profissões  como  engenheiro  ou 

gestor/empresário. Por fim, o PSD apresenta um padrão semelhante ao do PS, se bem que 

uma  maior  percentagem  de  advogados,  engenheiros,  gestores/empresários,  professores  e 

professores universitários. Diferentemente dos socialistas, no caso dos sociais-democratas as 

profissões  que lideram não são todas  liberais  ou estatais,  o  que  significa  que os  sociais-

democratas não confirmam na íntegra a hipótese aqui estabelecida.

Segue-se a hipótese de que a renovação de candidatos a deputados esteja a aumentar. No 

caso do BE os dados não são uniformes: depois de uma taxa de sobrevivência de 33,3% para 

os  candidatos  masculinos  e  de  0%  para  os  femininos  na  passagem  de  1999/2002  para 

2002/2005, no período legislativo seguinte as taxas de sobrevivência foram respectivamente 

de 75% e de 33,3%, para logo em seguida tombarem para os 55,6% e os 50%. Por sua vez, o 

CDS-PP contraria a hipótese na medida em que foi tendo taxas de sobrevivência crescentes 

(19% e 0%, depois 20% e 0%, 41,3% e 14,3%, 48,4% e 50%) até uma queda (para 25% e 

60%)  na  mais  recente  legislatura.  O  PCP seguiu  uma  tendência  heterogénea:  taxas  de 

sobrevivência ora crescentes ora decrescentes (de 41,9% e 11,8% para 25% e 18,8%, 29,7% e 

18,8%, 33,3% e 50% e 57,7% e 0%). O PEV também teve um percurso ora crescente ora 

decrescente – de 0% e 66,6% para 50% e 50%, 50% e 66,6%, 100% e 50% e 25% e 100%. O 

PS tem tido mais recentemente uma tendência para uma crescente renovação: as suas taxas de 

sobrevivência passaram de 50,5% e 31,3% para 53,8% e 55,3%, 50% e 50%, 50,7% e 40,4% 

e 45,6% e 36,3%. Por último,  também o PSD tem seguido uma tendência para taxas de 

sobrevivência decrescentes: de 52,3% e 39,1% para 29,8% e 37,5%, 42,8% e 39,1%, 39,4% e 

22,2% e 36,6% e 23,8%.

Quanto  ao  pára-quedismo,  no  caso  do  CDS-PP tem vindo  a  aumentar:  dos  0% em 

1995/1999 e 1999/2002 para os 21,1% masculinos e os 0% femininos da legislatura seguinte, 

os 0% e os 50% da seguinte e os 20% e 50% da mais recente legislatura. Já o BE registou 
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sempre 0% nas várias legislaturas até à última, 2009/2011, em que registou 0% para o género 

masculino  e  20%  de  pára-quedismo  para  o  feminino.  Quanto  ao  PCP,  dos  3,1%  e  0% 

registados  na  primeira  legislatura  aqui  estudada  passou  para  taxas  de  pára-quedismo 

oscilantes de 0% e 0%, 9,1% e 0%, 33,3% e 0% e 7,1% e 0%. Por sua vez, o PEV registou 

sempre 0% para ambos os géneros. Já o PS contraria a hipótese, ao registar 16,4% e 20% em 

1991/1995, 10% e 9% na legislatura seguinte, 12,9% e 23,3%, 10,1% e 14,3% e 10,4% e 

10,7% nas seguintes. Por fim, o PSD é um caso ainda mais contrário à hipótese, uma vez que 

passou dos 18,6% e 33,3% para 18,6% e 44,4%, 8,3% e 22,2%, 10% e 22,2% e 4,4% e 50%.
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