Novo livro «45 Anos de Democracia em Portugal»
Novo livro coordenado pelos professores Rui Branco e Tiago Fernandes analisa os últimos 45
anos de democracia em Portugal.
Os professores da NOVA FCSH e investigadores do IPRI-NOVA, Rui Branco e Tiago Fernandes,
acabam de publicar o livro «45 Anos de Democracia em Portugal» em parceria com a
Assembleia da República.
O livro faz uma retrospetiva histórica dos últimos 45 anos de democracia em Portugal. A
Revolução de 25 de Abril de 1974 imprimiu ao regime democrático português não só uma
aspiração de liberdade cívica e política (sufrágio universal e eleições livres, controlo do poder
executivo e direitos cívicos, Estado de direito) mas também de rápida transformação cultural e
de igualdade socioeconómica. Se é verdade que estes princípios frequentemente estão em
tensão e a garantia formal de direitos políticos e liberdades cívicas é fundamental para garantir
o ideal de igualdade política, também a persistência de desigualdades materiais, culturais e de
status transmitidas através de gerações prejudicam o próprio exercício das liberdades. É
propósito deste livro avaliar o impacto de longa duração da revolução social de 1974-75 nas
múltiplas dimensões da democracia portuguesa, assim como refletir sobre os desafios futuros
que a esta se colocam.
O livro aborta variados temas da política nacional, tais como os ciclos de protesto em Portugal,
os níveis de participação eleitoral, as bases sociais dos partidos portugueses, a participação das
mulheres na política, a elite ministerial portuguesa, o estado social em perspetiva comparada,
os movimentos de população e o impacto das crises na democracia. Participam nesta obra
autores da Universidade NOVA de Lisboa, ISCTE-IUL, Universidade de Lisboa, entre outros.
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