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Enquadramento
O relatório que se segue foi desenvolvido pelo Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da 

Universidade Católica (CESOP) com o objetivo de indicar estimativa da participação eleitoral e 

da distribuição de votos de jovens (18 a 30 anos de idade) nas eleições Autárquicas de 2021 nos 

seis concelhos onde o CESOP realizou sondagens de boca-de-urna para a RTP (Almada, 

Amadora, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Porto). 

Este relatório está inserido no projeto Politicamente Desperto, promovido pelo Conselho 

Nacional de Juventude, em parceria com a Changemaker, financiado pelo Programa Cidadãos 

Ativos, em Portugal é gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação Bissaya Barreto.

Conselho Nacional de Juventude



Objetivo
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A pedido do CNJ, na sequência do que fizemos nas últimas Presidenciais, indicar uma estimativa da participação eleitoral e da
distribuição de votos de jovens (18 a 30 anos de idade) nas eleições Autárquicas de 2021 nos seis concelhos onde o CESOP
realizou sondagens de boca-de-urna para a RTP (Almada, Amadora, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Porto).

Metodologia
Nas últimas eleições Autárquicas o CESOP realizou para a RTP sondagens à boca da urna para estimar às 21h00 os resultados das
Eleições em seis concelhos (Almada, Amadora, Coimbra, Figueira da Foz, Lisboa, Porto). Essas sondagens foram feitas num
conjunto de freguesias representativas dos concelhos em causa. Em todas elas, para além da simulação de voto, era pedido aos
inquiridos que indicassem sexo, idade, escolaridade e rendimento, permitindo desta forma a caracterização sociodemográfica dos
participantes.

Tendo como base os resultados dessas sondagens, os resultados oficiais das eleições e os dados do recenseamento eleitoral
(SGMAI-AE) para a distribuição etária da população nesses seis concelhos, propomo-nos caracterizar o comportamento de voto
das pessoas com idade compreendida entre os 18 e os 30 anos nos concelhos de Almada, Amadora, Coimbra, Figueira da Foz,
Lisboa e Porto.



Estimativa de participação eleitoral dos jovens (18-30 anos)
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No quadro da página seguinte estão indicadas as percentagens de votantes (participação eleitoral global) e estimativas de
participação eleitoral dos jovens (entre os 18 e os 30 anos).

A taxa de participação eleitoral global em cada concelho foi obtida em www.autarquicas2021.mai.gov.pt.

As estimativas de participação jovem (18-30 anos) foram calculadas com base em três fontes: (1) números de eleitores por faixa
etária (base de dados disponível: https://www.erc.pt/pt/sondagens/dados-estatisticos-base-de-dados-do-recenseamento-
eleitoral); (2) resultados eleitorais das eleições Autárquicas (www.autarquicas2021.mai.gov.pt); (3) dados das sondagens
realizadas pelo CESOP para a RTP no dia das eleições. Uma vez que as sondagens foram realizadas em freguesias representativas
de seis concelhos, é apenas para cada um destes seis que podemos estimar a participação jovem nas eleições. Não temos
possibilidade de estimar a participação jovem ao nível nacional.

Apresentamos as estimativas em formato de intervalo por limitações inerentes aos dados recolhidos através de sondagem, pois
nem todos os votantes estiveram dispostos a participar e nem todos os que participaram indicaram a sua idade. Os intervalos de
estimativa de participação eleitoral jovem foram calculados com base em pressupostos que consideramos válidos mas que não
são certezas absolutas: diferentes pressupostos conduziriam a estimativas de participação diferentes.
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Estimativas de participação jovem (18-30) Participação eleitoral global

Almada 49% a 56% 46,56%

Amadora 35% a 42% 42,69%

Coimbra 58% a 65% 52,92%

Figueira da Foz 56% a 63% 56,48%

Lisboa 48% a 55% 50,92%

Porto 39% a 46% 48,81%



O voto dos eleitores jovens (18-30 anos)
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Nas páginas seguintes está indicada, por concelho, a distribuição dos votos estimada dos eleitores jovens (e, para efeitos de
comparação, a distribuição oficial do total de votos).

As dificuldades referidas anteriormente não se aplicam nas próximas páginas. Toda a análise das páginas seguintes é feita com
base nos dados recolhidos nas sondagens CESOP e nos resultados oficiais das eleições. Por esse motivo, o grau de precisão dos
resultados indicados é muito superior. Para efeitos de comparabilidade com os resultados oficiais, os resultados são apresentados
sem intervalos e com arredondamento à unidade. Na leitura dos dados deve-se, porém, atender a que estes resultam de
sondagens e, portanto, não poderão nunca ter a exatidão de resultados oficiais.

Os dados resultam das respostas de 11.709 votantes no total das seis sondagens (Almada: 1587; Amadora: 934; Coimbra: 2578;
Figueira da Foz: 1703; Lisboa: 2284; Porto: 2623). A análise dos dados foi feita concelho a concelho. Os dados foram ponderados
de modo a garantir que para cada concelho a distribuição de votos na sondagem fosse igual à distribuição de votos nas eleições.

Os valores a usar nos diversos ponderadores foram obtidos a partir dos resultados oficiais por concelho (fonte:
www.autarquicas2021.mai.gov.pt).



O voto dos eleitores jovens (18-30 anos)
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39%

22%

12% 10%
4% 6% 3% 3%

39,87%

29,69%

10,71%
6,83% 5,63%

2,29% 1,97% 3,02%

PS PCP-PEV PPD/PSD.CDS-PP
.A.MPT.PPM

B.E. CH PAN IL B/N

Almada

18-30 Total

Nas colunas a branco, a distribuição de voto do conjunto dos eleitores no concelho (fonte: www.autarquicas2021.mai.gov.pt). Nas colunas a preto, a
distribuição de voto jovem (18-30) no mesmo concelho (calculada com base nas respostas dos inquiridos na sondagem realizada pelo CESOP no dia
das eleições Autárquicas e nos resultados oficiais das eleições).
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41%

19%

5% 6% 7% 7% 9% 6%

43,88%

24,55%

9,93%
5,44% 5,33% 3,12% 2,79% 4,98%

PS PPD/PSD.CDS-PP.
A.MPT.PDR

PCP-PEV CH B.E. PAN IL O/B/N

Amadora

18-30 Total

Nas colunas a branco, a distribuição de voto do conjunto dos eleitores no concelho (fonte: www.autarquicas2021.mai.gov.pt). Nas colunas a preto, a
distribuição de voto jovem (18-30) no mesmo concelho (calculada com base nas respostas dos inquiridos na sondagem realizada pelo CESOP no dia
das eleições Autárquicas e nos resultados oficiais das eleições).
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44%

26%

8% 5% 2% 3% 3%
8%

43,92%

32,65%

7,51% 6,29%
2,29% 1,66% 1,45%

4,24%

PPD/PSD.CDS-PP.
NC.PPM.A.RIR.VP

PS PCP-PEV CpC CH IL PAN O/B/N

Coimbra

18-30 Total

Nas colunas a branco, a distribuição de voto do conjunto dos eleitores no concelho (fonte: www.autarquicas2021.mai.gov.pt). Nas colunas a preto, a
distribuição de voto jovem (18-30) no mesmo concelho (calculada com base nas respostas dos inquiridos na sondagem realizada pelo CESOP no dia
das eleições Autárquicas e nos resultados oficiais das eleições).
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40% 37%

8%
2% 4% 2%

8%

40,39% 38,39%

10,83%

2,68% 2,05% 1,16%
4,49%

FAP PS PPD/PSD PCP-PEV B.E. CDS-PP B/N

Figueira da Foz

18-30 Total

Nas colunas a branco, a distribuição de voto do conjunto dos eleitores no concelho (fonte: www.autarquicas2021.mai.gov.pt). Nas colunas a preto, a
distribuição de voto jovem (18-30) no mesmo concelho (calculada com base nas respostas dos inquiridos na sondagem realizada pelo CESOP no dia
das eleições Autárquicas e nos resultados oficiais das eleições).
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39%

19%

9% 8% 7% 8%
3% 7%

34,26% 33,31%

10,51%
6,20% 4,41% 4,22% 2,73% 4,36%

PPD/PSD.CDS-PP.
A.MPT.PPM

PS.L PCP-PEV B.E. CH IL PAN O/B/N

Lisboa

18-30 Total

Nas colunas a branco, a distribuição de voto do conjunto dos eleitores no concelho(fonte: www.autarquicas2021.mai.gov.pt). Nas colunas a preto, a
distribuição de voto jovem (18-30) no mesmo concelho (calculada com base nas respostas dos inquiridos na sondagem realizada pelo CESOP no dia
das eleições Autárquicas e nos resultados oficiais das eleições).
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46%

11% 13%
7% 7%

2% 5%
9%

40,72%

18,00% 17,24%

7,53% 6,25%
2,95% 2,79% 4,54%

RM PS PPD/PSD PCP-PEV B.E. CH PAN O/B/N

Porto

18-30 Total

Nas colunas a branco, a distribuição de voto do conjunto dos eleitores no concelho (fonte: www.autarquicas2021.mai.gov.pt). Nas colunas a preto, a
distribuição de voto jovem (18-30) no mesmo concelho (calculada com base nas respostas dos inquiridos na sondagem realizada pelo CESOP no dia
das eleições Autárquicas e nos resultados oficiais das eleições).
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