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Esta comunicação desenvolve-se em duas partes, a que se seguem as conclusões. Na 

primeira, apresentaremos um quadro teórico de leitura e interpretação das relações entre 

as associações, a cidadania e a deliberação no espaço público. Na segunda parte, 

apresentaremos alguns dados sobre o envolvimento associativo dos portugueses numa 

perspectiva comparativa e evolutiva. As conclusões estarão mais directamente ligadas a 

este último ponto, isto é, à caracterização da participação associativa em Portugal, mas 

tendo em consideração o quadro teórico inicialmente apresentado. 

Nos últimos anos do século passado assistiu-se a um renovado interesse pelas questões 

do associativismo. Embora existam diferenças teóricas e normativas nas propostas então 

surgidas poderemos dizer que, na generalidade, compartilham a crença nas virtudes 

cívicas e democráticas do envolvimento associativo, revelando uma clara inspiração nas 

concepções de Tocqueville. 

Grosso modo, o argumento tocquevilleano sustenta que, por via do associativismo, os 

sujeitos não só estabelecem inter-relações, que facilitam a sua integração social, mas 

também são formados e capacitados para a participação política, através da 

interiorização de valores de cooperação e reciprocidade e do desenvolvimento de 

atitudes de confiança e de hábitos de participação em processos de decisão em 

colectivo. 

Tocqueville considerava que, nas condições de vida das sociedades modernas, os 

indivíduos, absorvidos pela luta diária de subsistência ou de aquisição de bens 



materiais, tendiam a desinteressar-se do interesse colectivo e, portanto, da vida política 

da sociedade. Este afastamento dos indivíduos da vida política propiciava os riscos de 

tirania, na medida em que, sem o controlo dos cidadãos, o poder de Estado podia 

facilmente ser conquistado por um déspota ou um pequeno grupo organizado 

(Tocquevill, 2001). 

Tratava-se, assim, ara o autor, de criar as condições que favorecessem o envolvimento 

dos indivíduos nos problemas sociais e políticos da sua comunidade. A solução passava, 

em parte, por instituições políticas mais abertas á participação dos cidadãos, que o autor 

reconhecia existirem no modelo político americano, mas também por uma forte vivência 

associativa. 

As virtualidades do envolvimento associativo desenvolviam-se a um nível individual, 

com o desenvolvimento de competências, de hábitos e de valores de participação na 

vida colectiva, e a um nível institucional ou sistémico, com o maior controlo sobre os 

órgãos de poder político que contribuía para o bom funcionamento da democracia, 

evitando os riscos de despotismo. 

A resistência no tempo desta concepção é algo surpreendente, considerando, por um 

lado, a dificuldade que tem havido em validar empiricamente, de um modo 

inquestionável, as hipóteses quanto ás virtualidades cívicas e políticas das associações e, 

por outro lado, os ataques que, desde cedo, foram feitos á intervenção das associações 

na vida social e política. Relembremos, apenas, a concepção de Rousseau em defesa do 

interesse geral e a sua rejeição da organização dos interesses particulares. 

Vejamos algumas das teorias sobre o associativismo surgidas na última década do 

século XX que são, em parte devedoras da contribuição seminal de Tocqueville.  

As teorias construídas a partir do conceito de “capital social”, particularmente na versão 

seminal de Putman (1993; 2000) obtiveram uma difusão que extravasou o campo 

científico e académico. O conceito assenta em dois pilares: por um lado as redes e 

normas de cooperação social, em grande parte consubstanciadas nas associações e, por 

outro lado a confiança social que se geraria neste contexto relacional. O capital social 

aplica-se a um país, região ou qualquer outra comunidade e permite avaliar a 

cooperação nesse todo social, com implicações diversas: o desenvolvimento da 

consciência cívica e política, a integração social, bem como a aquisição de 



competências no campo económico e institucional. 

As propostas da designada “democracia associativa”, compartilha também os mesmos 

princípios das virtualidades das associações voluntárias, têm no entanto, um carácter 

mais normativo e institucional. Cohen e Rodgers (1995), inserindo-se na corrente 

igualitária dos neopluralistas, propõem ma delegação de poderes do Estado nas 

associações segundo fórmulas institucionais em tudo análogas a uma concertação social 

alargada. Os benefícios do associativismo na educação cívica dos indivíduos são 

considerados, mas o acento tónico é posto nas relações institucionais entre o Estado e as 

associações. 

Estas e outras teorias sobre as virtualidades do associativismo colocam, no entanto, o 

seguinte paradoxo: como é que as associações podem ter tantos efeitos cívicos e 

democráticos, quando apenas uma pequena minoria se envolve nas associações, sendo 

ainda menor o número de indivíduos que participa de um modo activo?  

Poderíamos ainda acrescentar um segundo paradoxo: como é que se invocam 

crescentemente as virtudes das associações quando o número de cidadãos que 

participam tende a diminuir? 

Quanto ás implicações cívicas e políticas das associações, as críticas são múltiplas: falta 

de democracia interna nas associações, prejuízo para o interesse geral devido ao efeito 

de facção, reserva quanto á legitimidade de representação democrática das instituições 

(Burns, 2004) ingovernabilidade ou bloqueamento de decisões políticas devido ao 

diálogo social, passividade política e conformismo social como resultantes da 

integração associativa (Rosenblum, 1998; Galston, 1991). 

As virtualidades das associações estariam, assim, desvalorizadas, quer pelo lado das 

potencialidades do seu impacto social, quer pelo lado das objecções teóricas e empíricas 

que têm sido feitas ás associações. A questão exige uma reformulação do problema. 

Efeitos democráticos das associações – uma perspectiva dos dias de hoje 

Para respondermos a estes paradoxos, teremos de considerar as contribuições mais 

recentes sobre a sociedade civil, a esfera privada, pública e política, bem como os 

critérios de diferenciação das associações.  



Para Habermas (1996) “a sociedade civil, o seu núcleo fundamental, está nas 

associações não estatais e não económicas (voluntárias) que ligam as estruturas 

comunicacionais do espaço público à componente ‘social’ do mundo vivido” 

(Habermas, 1996). Neste entendimento, pressupõe-se que os indivíduos se organizam 

autonomamente na pluralidade de associações e grupos informais, num quadro legal de 

respeito pelos direitos e liberdades fundamentais e com reserva de actuação do Estado 

relativamente aos espaços privados (Cohen e Arato, 1999). 

As associações, núcleo fundamental da sociedade civil, transpõem para o espaço 

público problemas vividos pelos indivíduos na esfera privada, reformulando-os em 

problemas sociais, que serão objecto de discussão pública alargada, em grande parte 

através dos meios de comunicação social. Estes devolvem aos indivíduos uma leitura 

plural e social dos seus problemas, num processo que é simultaneamente enriquecedor 

da deliberação democrática e da consciência social e política dos cidadãos. 

Os efeitos cívicos e democráticos das associações poderão, assim, ser considerados 

numa perspectiva alargada relativamente ao contributo inicial de Tocqueville. Tomando 

como referência a proposta de Warren (2001 e 2004) esses efeitos desenvolvem-se a três 

níveis: 

 - efeitos a nível individual: aumento da informação, das competências 

simbólicas, do sentimento de poder participar, do sentido crítico, da 

tolerância social e política e das virtudes cívicas em geral; 

 - efeitos a nível da esfera pública: representação de interesses de grupos 

específicos; contribuição para a discussão pública e a deliberação 

democrática; 

 - efeitos institucionais: representação de interesses, identidades e 

orientações normativas, suporte de acções colectivas de protesto e 

resistência, funções de coordenação e regulação, papel subsidiário na 

implementação de políticas públicas. 

Estamos agora em condições de enfrentar o paradoxo anteriormente apresentado: como 

é que o associativismo pode ter implicações democráticas tão vastas se a percentagem 

de indivíduos que se envolvem em associações é tão pequena? 

A questão assim posta tem subjacente a ideia de que os efeitos democráticos se 



restringem á participação dos indivíduos na vida interna das associações. Ora, no nosso 

entendimento, os efeitos democráticos manifestam-se, também, por outras vias. As 

associações canalizam para a esfera pública informações, reivindicações e orientações 

normativas e valorativas que permitem enriquecer o processo deliberativo na esfera 

pública. Os efeitos a nível individual, nomeadamente a transformação da consciência 

social e política, são também o resultado desta discussão pública. 

As transformações das associações nos últimos anos vai, aliás, no sentido da menor 

militância interna, compensada por um reforço da sua intervenção na esfera pública, 

quer na representação de interesses de grupo, quer na defesa de valores e normas sociais 

(Skocpol, 1999). Este sentido de mudança aplicar-se-ia aos próprios partidos políticos, 

na medida em que diminui a acção militante, que é substituída pela relação mediática 

entre os actores políticos e os cidadãos (Brechon e Deville, 1998; Dalton, 1999; 

Scheisguth, 2002). 

Teremos também de considerar que as associações poderão desempenhar funções de 

coordenação, nomeadamente através de acordos entre si ou com instituições estatais, 

assim como poderão ter um papel activo e directo na implementação de políticas 

públicas. Também nestes casos existem benefícios democráticos, na medida em que os 

ganhos funcionais e de eficácia governativa contribuem para a legitimação das 

instituições democráticas. 

O segundo paradoxo tem a ver com o declínio do envolvimento associativo nas últimas 

décadas, assinalado por diversos autores, particularmente Putman (1995 e 2000) e as 

novas teorias sobre a o papel das associações, quer na dinamização da cidadania e 

melhoria da integração social e das performances económicas (teorias do capital social), 

quer, nas teorias, mais abrangentes, com propostas de um novo modelo de governância 

democrática, com um papel saliente conferido ás associações (Cohen e Rodger, 1995; 

Hirst, 1995; Mansbridge, 1995). 

De facto, o individualismo crescente das últimas décadas, a par dos desenvolvimentos 

nas tecnologias de comunicação e consulta à distância, nomeadamente através da 

Internet, têm substituído as formas mais presenciais de convívio e de investimento nas 

associações em geral. É claro que esse desinvestimento não é geral e existem formas de 

intervenção recíprocas entre a Internet e a participação social e política. Mas deixemos 

esse aspecto de parte. 



Outros factores funcionam em sentido inverso. A complexidade crescente das 

sociedades desenvolvidas actuais exige que os governos tenham necessidade de entrar 

em diálogo com as associações, apesar das conflitualidades derivadas da oposição entre 

o interesse geral e o interesse de facção. Essa necessidade radica na informação 

privilegiada que essas associações possuem, mas também no interesse dos governos 

contarem com ao apoio das associações da área, para legitimarem as suas posições na 

opinião pública. 

No campo da prestação de serviços as parcerias entre o Estado e as associações, 

nomeadamente as IPSS, satisfazem todas as partes envolvidas: os indivíduos, porque, ao 

participarem, aumentam as suas competências ou, como utentes, beneficiam de um 

serviço; as IPSS porque alargam o seu campo de acção; o Estado porque, numa altura de 

retracção de gastos, encontram uma fórmula de regular e manter os serviços prestados 

aos cidadãos, com um investimento menor. 

Assim se compreende o paradoxo enunciado. Poderá haver menor indivíduos inscritos 

em associações, pelo menos nas associações tradicionais, mas estas têm um papel 

institucional crescente, quer pelo efeito amplificador dos media, mas também pelo 

reconhecimento institucional que lhes é conferido pelo Estado. 

Os efeitos democráticos das associações não poderão ser definidos na generalidade, isto 

é, sem considerarmos qual a associação em causa. Esta questão reenvia-nos para uma 

definição tipológica das associações. 

 Em artigo anterior apresentámos as tipologias de associações apresentadas por 

diferentes autores (Viegas, 2004). Nuns casos essas tipologias assentam em critérios 

puramente teóricos (Kriesi e outros, 1995; Putnam, 2000). Noutros casos, e com apoio 

em análises estatísticas multivariadas, constroem-se taxionomias de associações, de 

acordo com a proximidade existentes entre elas, que são captadas pelas preferências de 

envolvimento dos agentes sociais. Combinando as duas perspectivas, Wessel (1997), 

distingue três tipos de associações: associações políticas (que incluem as profissionais), 

as associações que expressam os novos movimentos sociais e as associações de carácter 

social. Van Deth e Kreuter (1998) chegam a uma proposta muito semelhante: 

associações que expressam a nova agenda política, as associações de carácter social 

(que incluem as associações religiosas e de carácter social) e as associações que 



expressam os interesses tradicionais (partidos políticos e organizações profissionais). 

A proposta de tipologia de associações que apresentaremos de seguida, inspira-se nas 

que indicámos: associações de “integração social”, “associações de defesa de interesses 

de grupo” e associações que expressam “os novos movimentos sociais”. 

As associações de “integração social” englobam, no nosso caso empírico, as seguintes 

modalidades associativas: 

 - associações de “solidariedade social e religiosas”; 

 - associações “desportivas culturais e recreativas”; 

 - associações “de pais e moradores”. 

As associações de “defesa de interesses de grupo”, englobam as seguintes modalidades 

associativas: 

 - sindicatos, ordens e associações profissionais e de pensionistas 

 - associações empresariais ou financeiras. 

No nosso modelo os partidos políticos serão considerados separadamente. 

As associações que expressam “os novos movimentos sociais” englobam as seguintes 

modalidades associativas: 

 - as associações de defesa dos direitos de cidadania; 

 - as associações de consumidores; 

 - as associações ecologistas e ambientais; 

 - as associações de defesa dos animais. 

O interesse desta tipologia é que ela permite distinguir as associações pelo seu 

contributo fundamental para cada uma das funções acima referidas: de integração social, 

de representação de interesses ou de contribuição para o debate na esfera pública. 

Com esta distinção estamos em condições de analisar os dados tendo como referência 



principal o caso português.  



2. Padrões de envolvimento associativo: o caso português numa perspectiva 

comparativa e evolutiva 

Uma primeira questão a analisar tem a ver com o nível de envolvimento associativo em 

Portugal, usando para tal uma pluralidade de fontes informativas, por duas razões: em 

primeiro lugar, para obtermos uma resposta com maior fiabilidade, em segundo lugar, 

para termos uma ideia quanto à possível evolução desta participação (ver Quadros 1 e 

2). 

Quadro 1 Índice de pertença associativa em Portugal* (1990-2006) 

Número de 
Associações 

EVS 90 
% 

EVS 99
%

CID 2001
%

ESS 2002 
%

PDD 2006
% 

Três ou mais 6 3 6 4 7 
Duas 8 4 9 6 7 
Uma  20 21 28 19 21 

Nenhuma 66 72 57 71 65 
Total 100 100 100 100 100 

Fontes: European Value Survey(EVS) 1990 e 1999; Citizenship Involvement and Democracy (CID) 2001; 

European Social Survey (ESS) 2002; Participação e Deliberação Democráticas (PDD) 2006 

* Valores arredondados ás unidades. 

Com base nos dados apresentados no quadro 1 podemos verificar que a percentagem de 

sujeitos que pertencem a associações voluntárias não sofreu grandes alterações de 1990 

para 2006, à excepção dos dados obtidos em 2001, se tivermos em conta a percentagem 

de respondentes que diz não ter pertencer a nenhuma associação1. 

Ao integrarmos os dados relativos a Portugal no contexto europeu ficamos com uma 

ideia mais clara do nível de envolvimento associativo (ver Quadro 2). Este quadro 

mostra o número de associações em que os cidadãos se envolvem em oito países 

europeus. A discrepância dos dados relativos a Portugal entre os dois quadros deve-se 

ao facto que neste quadro estarem representados os valores referentes ao envolvimento e 

não à pertença associativa. Por envolvimento associativo entende-se pelo menos uma 

das diferentes modalidades de participação: (1) ser membro; (2) doar dinheiro; (3) 

                                                 
1 Este resultado também pode ser explicado pelo facto de, no estudo CID 2001, a bateria de indicadores 
de participação associativa estava muito discriminada: 27 modalidades de associações. Ora, com maior 
número de associações apresentadas a taxa de resposta tende a aumentar, como é reconhecido pelos 
investigadores (Morales e Geutz, 2007). 



participar nas actividades e (4) fazer trabalho voluntário, sendo desta forma uma 

concepção mais abrangente do que aquela que apenas considera a variável ser membro, 

constante nos inquéritos internacionais do European Value Survey e do European Social 

Survey. 

 

Quadro 2 Índice de envolvimento associativo por país*(Portugal, Espanha, Alemanha 
Ocidental, Holanda, Noruega, Dinamarca, Moldávia e Roménia) (CID 2001) (%) 

 

Número de Associações Port 

 

Esp 

 

Al.oc.

  

Hol. 

 

Nor. 

 

Din 

 

Mol 

 

Rom 

Três ou mais 11 13 22 62 73 57 3 2

Duas 12 12 21 16 13 20 3 4

Uma  30 24 27 11 9 15 14 14

Nenhuma 47 51 30 11 5 8 80 80

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Projecto de investigação Citizenship Involvement and Democracy (CID) 2001 

* Valores arredondados ás unidades 
 

O quadro 2 dá uma ideia geral do envolvimento associativo nos oito países europeus 

considerados, através da percentagem de respondentes envolvidos em três ou mais, 

duas, uma ou nenhuma associação2. Assim, verificamos que o envolvimento associativo 

em Portugal é muito semelhante ao de Espanha, apresentado valores mais elevados que 

os dois países do leste europeu considerados (Moldávia e Roménia) e com valores 

inferiores aos dos países do centro e norte da Europa. É nos países nórdicos (Noruega e 

Dinamarca) que encontramos a maior percentagem de indivíduos envolvidos em 

associações a nível global (superior a 90%) e em três ou mais associações – 73% na 

Noruega e 57% na Dinamarca. 

Num segundo momento importa tentar compreender o envolvimento associativo 

português numa perspectiva comparada, através da utilização de tipos de associações 

numa fase inicial desagregada e mais à frente complementada com a tipologia proposta 

de quatro associações. 

Com esta primeira análise pretende-se observar quais são os tipos de associação em que 

                                                 
2 As associações consideradas deverão ser de tipo diferente. 



os portugueses mais e menos se envolvem. De acordo com os dados apresentados no 

quadro 3 verificamos que são as “associações desportivas, culturais e recreativas” e as 

“associações de solidariedade social e religiosas”, aquelas que em Portugal representam 

a maior fatia do envolvimento associativo, estando muito próximas dos valores da 

Espanha e com níveis superiores aos países do leste europeu considerados. Tal como 

ficou demonstrado em estudo anterior (Viegas, 2004), este tipo de associações 

caracteriza-se pelo seu impacto ao nível da integração social dos seus membros e pela 

fraca contribuição para o debate na esfera pública. 

Quadro 3 Pertença associativa em 8 países europeus (CID 2001) (%) 
 

Tipo e modalidades de associações Port

 

Esp

 

Al.  
oc 

Hol

 

Nor 

 

Din 

 

Mol 

 

Ro

 

Tipo: “novos movimentos sociais”         

1. Defesa de direitos de cidadania, 
valores, consumidores e 
automobilistas 

4 9 24 65 58 26 3 2 

Tipo: “integração social”         

2. Pais e moradores 4 9 3 23 38 40 3 5 

3. Solidariedade social e religiosas 11 9 14 36 16 21 4 4 

4. Desportivas, culturais e recreativas 22 20 43 51 49 57 5 3 

Tipo: “representação de interesses”         

5. Interesses empresariais ou 
financeiros 

2 3 2 10 11 11 4 2 

6. Sindicais, profissionais e 
pensionistas  

7 12 15 33 61 70 7 8 

Outros tipos de associações          

7. Partidos políticos  2 2 3 8 8 7 3 4 

8. Outras associações (não 
especificadas) 

11 0 4 9 10 7 1 0 

Fonte: Citizenship Involvement and Democracy (CID) 2001 
 

Pelo contrário, as associações com mais forte potencial de participação e contribuição 

para a esfera pública, como as “associações de consumidores” e as “associações de 

defesa de direitos, cidadania e valores sociais” (agregadas na primeira linha do quadro 



3) são as que em Portugal apresentam as percentagens de indivíduos com envolvimento 

mais baixos, ficando muito aquém das percentagens obtidas em Espanha e sobretudo 

dos países do centro e norte europeus. 

Um outro dado interessante para compreender os padrões de envolvimento associativo 

em Portugal é a utilização de indicadores de envolvimento activo e passivo. Por 

envolvimento passivo entende-se a percentagem de indivíduos que são “membros da 

associação” e, por envolvimento activo, a percentagem de indivíduos que “fazem 

trabalho voluntário”. Estas duas categorias não são mutuamente exclusivas pelo que 

muitos dos indivíduos inquiridos acumulam os dois tipos de envolvimento associativo. 

Através de uma análise diacrónica, onde são incluídos dados relativos a inquéritos 

internacionais de 1990 a 2006, por tipo de associação, tal como definida no ponto 

anterior, podemos avançar para uma análise mais detalhada dos padrões de 

envolvimento associativo português. 

Assim, podemos verificar que a maior participação em associações de “integração 

social” é uma constante, apresentado os valores mais elevados, quer ao nível do 

envolvimento passivo como activo. No entanto, é de denotar que o nível de participação 

neste tipo de associações tem diminuído, como se pode verificar em 2002 e 2006. 

Quadro 4. Envolvimento associativo passivo (P) e activo (A), dados comparativos para 
Portugal 1990, 1999, 2001, 2002 e 2006* (%) 

 

Tipo de Associação/organização EVS 90

 

EVS 99

 

CID 01

 

ESS 02 PDD 06 

 

P A P A P A P A P A 

1. Novos movimentos sociais 3 1 2 1 4 1 4 1 1 1 

2. Integração social 28 15 21 12 31 17 19 3 19 12 

3. Defesa de interesses de grupo 2 2 1 1 9 2 8 1 4 1 

4. Partidos políticos 4 3 2 1 2 2 4 1 2 1 

Fontes: European Value Survey(EVS) 1990 e 1999; Citizenship Involvement and Democracy (CID) 2001; 

European Social Survey (ESS) 2002; Participação e Deliberação Democráticas (PDD) 2006 

* Valores arredondados ás unidades 



Os dados de 2006 revelam, ainda, uma diminuição da participação passiva e activa nos 

vários tipos de associações consideradas, com maior destaque para as associações de 

“novos movimentos sociais” e de “defesa de interesses de grupo”. A sua menor 

expressão em Portugal pode ser um factor a ter em linha de conta, num momento em 

que se assiste a um desinvestimento dos cidadãos nas suas actividades associativas. No 

entanto, o decréscimo do envolvimento associativo em Portugal, patente nos dados de 

2006, deve ser entendido com reservas, dado que, por um lado, não temos possibilidade 

de os comparar com os dados de outros países europeus, o que limita o seu 

enquadramento e, por outro lado, necessitam de confirmação com captações posteriores, 

no sentido de perceber se se trata de dados isolados ou de uma tendência efectiva. 

Apesar destas reservas de leitura, parece ficar claro que não se revela um aumento de 

investimento em associações relacionadas com os “novos movimentos sociais”, o que 

vai ao arrepio do que dizem as teorias da modernização cultural, nomeadamente de 

Inglehart (1977 e 1997). É claro que um período de cinco anos é pouco para detectar 

tendências de longo prazo. Julgamos no entanto, que a conjuntura de crise económica e 

financeira deste período, acompanhada de reformas com incidência nos níveis de 

rendimento das classes médias, podem explicar este desinvestimento associativo. 

Recordemos que, para Inglehart, os valores pós materialistas alastram em consonância 

com os níveis de desenvolvimento económico e social de um país e privilegiadamente 

nas classes médias com maior nível de instrução. Ora, foram justamente sobre estas 

classes que incidiram, em maior grau, as políticas de contenção financeira deste 

período. 

Relativamente ás associações de defesa dos interesses de grupo o decréscimo de 

investimento deverá ser relativizado. De facto, ele só é evidente se nos reportarmos aos 

valores imediatamente anteriores, de 2002, mas vendo a série toda verificamos que não 

podemos dizer que existe uma tendência sustentada para a queda. 

Conclusões 

A partir dos resultados obtidos em um trabalho anterior sobre o envolvimento 

associativo em Portugal, numa perspectiva europeia comparativa, realizado em 2001, 

interessava-nos, agora, verificar, se o padrão de envolvimento tinha sofrido alterações, e 

em que sentido, tendo em conta a nova captação sobre esta matéria em estudos 



posteriores, nomeadamente aquele em que os autores deste artigo participam e com um 

inquérito sobre associações realizado em 2006. 

No que se refere á participação em associações globalmente considerada, isto é, sem 

desagregarmos por tipo de associação, poderemos dizer que não se manifestam 

significativas mudanças no período considerado e, a haver, elas seriam no sentido da 

diminuição. Os números absolutos baixos recomendam, no entanto, alguma reserva de 

leitura no referente a esta última afirmação, de facto, o que poderemos dizer é que não 

se verifica uma tendência para o crescimento. 

O envolvimento maioritário, em Portugal, em associações que designámos como de 

“integração social”, dá continuidade ao que já tínhamos detectado em 2001, e que 

também é evidenciado em outras pesquisas, sendo uma característica do padrão de 

envolvimento associativo no nosso país. Mesmo assim, com as reservas já enunciadas, a 

haver mudança neste campo ela seria no sentido da diminuição do envolvimento. 

Seguindo à risca as teorias da modernização, nomeadamente da modernização cultural 

de Inglehart (1977 e 1997), o envolvimento em associações que expressam os novos 

movimentos sociais deveria ter aumentado em Portugal de 2001 a 2006. De facto tal não 

aconteceu e, mais uma vez diríamos, agora talvez com mais razão, que a tendência foi 

mesmo para a diminuição neste tipo de associações. 

A explicação anteriormente avançada é que, por um lado, este período é curto para se 

manifestarem mudanças significativas e, por outro lado, ele foi marcado por uma 

conjuntura de retracção económica e financeira, com especial incidência nas classes 

médias mais instruídas, justamente aquelas que protagonizam a mudança de valores 

políticos e sociais. 

Finalmente é de registar que as associações de defesa de interesses, que incluem os 

sindicatos, não regista variações com significado estatístico de 2001 para 2006 

(pesquisas feitas com os mesmos indicadores) pese embora o acréscimo de visibilidade 

destas associações nos últimos anos, o que vai ao encontro do que dissemos: a maior 

presença institucional e na esfera pública não indicia, necessariamente, um aumento de 

envolvimento dos cidadãos nas associações. 
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