
1. O QUE É UMA ELEIÇÃO LEGISLATIVA 

 

Formalmente, uma eleição legislativa estabelece as condições de legitimidade para o exercício do 

poder nos próximos quatro anos. 

Analiticamente, é o comentário do eleitorado sobre as últimas eleições legislativas, na medida em 

que actualiza o que foram as suas expectativas nas últimas eleições quando fazem as suas escolhas 

em função do que foi a sua experiência durante este período. 

Se a democracia é o regime que permite afastar os que falham sem ter de recorrer à violência 

porque basta mudar o centro da legitimidade para se ter uma diferente configuração do poder no 

Parlamento, também é um regime em que todos os votos contam, na medida em que são 

comentários sobre a evolução política que os responsáveis partidários não podem ignorar quando 

fazem as suas escolhas estratégicas ou quando decidem como comunicar com os eleitores. 

As eleições de 2019 são um comentário sobre as eleições de 2015 e sobre os debates que ficaram 

associados a esses resultados, onde o facto de não haver uma maioria absoluta, de um só partido 

ou de uma coligação, permitiu que se construísse uma fórmula de poder estável na base de acordos 

parlamentares: não havia uma maioria absoluta de Governo, mas havia uma maioria parlamentar 

que se manteve durante toda a legislatura. Ao serem conhecidos os novos resultados eleitorais em 

2019, eles aparecem como um comentário do eleitorado ao que foi a última legislatura e isso 

condiciona o modo como se projecta o campo de possibilidades para a próxima legislatura que 

decorre destes resultados eleitorais. 

 



2 

 

 

O PS aumentou a sua votação, mas ficando abaixo do que já tivera em 2005 e 2009, o que mostra 

que a legislatura que terminou não foi uma base suficiente de amplificação do eleitorado do PS 

depois de compreendidas as consequências dos resultados que obteve com José Sócrates. Em 

contrapartida, o PCP e o BE perdem eleitores, mais o primeiro do que o segundo: 

PCP: 444 319 (2015); 329 117 (2019)    -115 202 

BE: 549153 (2015); 492487 (2019          - 56 666 

 

O que o PS ganha, de 1 740 300(2015) a 1 866 407 (2019)     +126 107, não compensa a perda 

conjunta dos outros dois partidos dos acordos parlamentares que foi de    - 171 868. 

Em contrapartida, a aliança do PSD com o CDS também perde, passando de 1 979 132 (2015) 

para 1 637 001 (2019), o que significa uma perda de   - 342 131. 

Ou seja, dos que participaram na fórmula de apoio ao Governo, só o PS beneficia, mas os que 

estiveram na oposição não conseguiram ganhar o estatuto de ser alternativa, o que significa que 

o comentário do eleitorado para o período 2015 a 2019 não é favorável tanto para quem esteve no 

poder, como para quem esteve na oposição. 

 

Esta manifestação de reduzido entusiasmo do eleitorado pode também ver-se na evolução do 

número de votantes, que é uma indicação mais rigorosa do que a percentagem da abstenção 

calculada em função dos cadernos de recenseamento, porque estes não estão actualizados. Entre 

2015 e 2019 o número de votantes passou de 5 374 363 para 5 092 424, o que significa a perda 

de 281 939. A campanha eleitoral não foi suficientemente motivadora, tanto para os defensores 

da aliança parlamentar PS/PCP/BE, como para os que se opõem a essa fórmula de sustentação do 

poder e que não conseguiram organizar uma alternativa suficientemente motivadora. 
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Quando se observam os resultados eleitorais no longo prazo, incluindo a evolução dos votantes, 

o que se conclui é que os resultados de 2019 se inserem no padrão já conhecido, não apresentando 

nenhuma novidade – apesar de a aliança parlamentar entre os três partidos à esquerda ter sido 

inicialmente apresentada com uma fórmula com muitas potencialidades e que, por ser inédita, 

prometia alterar o campo de possibilidades na política portuguesa. 

Não foi isso o que aconteceu e o eleitorado compreendeu que não se tinha saído do padrão 

habitual, o que quer dizer que o futuro que estes resultados eleitorais configuram vai ser a 

continuidade do passado. 

Mas esta estabilidade estrutural também significa que o debate desenvolvido em 2015, a propósito 

das políticas de austeridade para corrigir o endividamento excessivo e a propósito da necessidade 

de renegociar a dívida mesmo que isso implicasse que Portugal ficaria isolado na União Europeia 

ou teria mesmo de abandonar o processo de integração, foi resolvida sem nunca se ter clarificado 

qual foi o modo dessa resolução. A emergência que levou à intervenção externa foi esquecida 

como se nunca tivesse acontecido e nem sequer se procedeu a uma avaliação crítica do que foram 

as diversas propostas políticas então apresentadas. Este silêncio sobre o passado contribui para 

estabelecer a continuidade, mas é uma falsa continuidade, na medida em que os acontecimentos 

de 2008 a 2015 criaram uma descontinuidade efectiva que continua a não ser assumida e 

analisada. 

 

 

 

A confirmação de que nada aconteceu de inovador no campo político entre 2015 e 2019 encontra-

se na análise das retas de regressão destes valores eleitorais. 
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Os resultados não são sempre iguais e a composição do poder também variou ao longo do tempo, 

mas a estrutura fundamental é sempre a mesma. Há dois partidos que estão na vizinhança dos dois 

milhões de votantes, são os partidos de poder. Há vários partidos que não ultrapassam a linha de 

1 milhão de votos, são os partidos de aliança ou os partidos de protesto.  

 

A base de dados que produz estas curvas é a seguinte: 

 

 

 

Duas notas sobre esta base de dados. Os valores do BE antes de se ter formado como partido 

resultam da soma da UDP e do LCI, que se integraram no BE. Os valores PSD (T) e CDS (T) 

BE PCP PRD PS PSD(T) CDS(T) VOTANTES

1975 55712 711935 2162972 1507282 434879 5711829

1976 107959 788830 1912921 1335381 876007 5483461

1979 167820 1129322 1642136 2184793 534415 6007453

1980 143700 1009505 1606198 2312978 555098 6026395

1983 65809 1031609 2061309 1554804 716705 5707695

1985 108639 898281 1038893 1204321 1732288 577580 5798929

1987 83694 689137 278561 1262506 2850784 251987 5676358

1991 70316 504583 35077 1670758 2902351 254317 5735431

1995 71514 506157 2583755 2014589 534470 5904854

1999 132333 487058 2385922 1750158 451643 5415102

2002 149966 379870 2068584 2200765 477350 5473655

2005 364971 433369 2588312 1653425 416415 5747834

2009 557306 446279 2077238 1653665 592778 5681258

2011 288923 441147 1566347 2159181 653888 5585054

2015 549153 444319 1740300 1449963 621413 5374363

2019 492487 329117 1886407 1420553 216448 5092424
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resultam da conversão dos resultados eleitorais dos dois partidos quando concorrem coligados e 

são obtidos em função da proporção da eleição anterior em que concorreram separados, 

 

 

2. QUAL É A ORIGEM DESTA REPRODUÇÃO DA ESTRUTURA FUNDAMENTAL 

DAS ESCOLHAS ELEITORAIS 

 

As análises do campo político com referência às escolhas eleitorais utilizam o eixo horizontal 

esquerda/direita, que também pode ser apresentado como o eixo diferenciador entre políticas 

distributivas (na esquerda) e políticas competitivas (na direita).  

Porém, o campo de possibilidades para a política portuguesa já não pode ser descrito e analisado 

apenas nessa dimensão horizontal, é preciso também considerar a dimensão vertical que se 

estabelece entre o interior (nacionalista) e o exterior (globalista). 

E esta sobreposição de dois referenciais, o eixo horizontal e o eixo vertical, o espaço fechado 

nacional e o espaço aberto global, transforma o modo como se analisa o campo das possibilidades 

políticas. 

 

 

O espaço nacionalista (hemisfério inferior) é aquele em que as restrições à liberdade de circulação 

dos factores estruturam uma sociedade fechada e onde a lógica distributiva pode ser imposta sem 

que encontre resistência, na medida em que os factores que forem penalizados não têm 

possibilidade de se deslocar para onde possam obter a melhor remuneração ou para onde tenham 

de pagar menos impostos. O espaço da globalização (hemisfério superior) é caracterizado pelas 

quatro liberdades de circulação (de produtos, de pessoas, de serviços e de capitais) e onde são 

determinantes dos critérios do mérito competitivo e dos resultados obtidos, sendo a questão 
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distributiva entregue à decisão das autoridades políticas nacionais, mas com a condição de não 

prejudicarem as condições da competitividade no espaço económico aberto. 

Nas sociedades fechadas, com reduzida mobilidade dos factores, a posição social é um atributo 

de grande importância para a formação das escolhas eleitorais e isso implica que também os 

partidos políticos utilizem o mesmo tipo de referenciação para mobilizar os seus eleitores 

potenciais. Isto é, o eleitor encontra na divisão dos partidos o mesmo critério que encontra nas 

divisões sociais. 

Nas sociedades abertas, de grande ou mesmo total liberdade de circulação, a posição de classe 

perde relevância, mas passa a ser muito importante a desigualdade social que decorre das 

diferenças de competências e das diferenças de mérito. As sociedades abertas são mais livres mas, 

em contrapartida, são mais desiguais, porque não é possível instalar barreiras e dispositivos de 

protecção que evitem aos que actuam numa perspectiva interna sofrer os choques do exterior 

quando este é mais eficiente. Nas condições das sociedades abertas, os partidos políticos tendem 

a evoluir da sua tradicional referenciação às posições de classe para dois tipos de posição 

estratégica: uma será o populismo protecionista, em que se procura (e se promete) reconstituir as 

condições de protecção social e económica do passado; outra será a proposta de modelos de 

modernização da sociedade e de crescimento da economia para ganhar construir as condições da 

competitividade em mercados abertos. 

Estas duas posições estratégicas dialogam com duas atitudes e expectativas muito diferentes dos 

eleitores, ficando de um lado os que preferem o proteccionismo e a distribuição, ficando do outro 

lado os aceitam a desigualdade como consequência do mérito e não pretendem ser protegidos, 

mas antes apoiados na obtenção de competências e na defesa das condições de competitividade. 

Mas para que os que escolhem a perspectiva da competitividade em sociedades abertas tenham 

possibilidade de sucesso é essencial que a política económica tenha como objectivo a garantia dos 

equilíbrios fundamentais na economia (equilíbrio orçamental e da balança comercial, redução da 

dívida para evitar a vulnerabilidade das variações da taxa de juro, sobretudo se houver integração 

num regime de moeda comum, onde a política monetária está condicionada e não é possível 

recorrer à desvalorização cambial) e não seja distorcida por objectivos de políticas de distribuição 

de rendimentos. 

A passagem das referenciações dos partidos e dos eleitores que foram constituídas nas condições 

das sociedades fechadas para novas referenciações que aparecem nas condições das sociedades 

abertas é um processo complexo e demorado, sujeito a avanços e recuos. Mas enquanto eleitores 

e partidos estiverem fixados nas referenciações do passado, o padrão de resultados eleitorais 

continuará a repetir-se, mesmo que o exercício do poder depois das eleições continue a não 

mostrar resultados satisfatórios. 

 

 

3. A MUDANÇA DO ELEITORADO 

 

Para que este processo de passagem das referenciações dos partidos (nas suas propostas políticas) 

e dos eleitores (nas suas racionalizações da escolha do voto) seja conseguido de modo mais rápido 

e não tenha de se ficar à espera que a acumulação de sucessivas crises acabe por esclarecer o 

eleitorado, será preciso que os partidos mudem os eleitores para que estes possam querer aquilo 

que os partidos podem efectivamente concretizar nas condições das sociedades abertas.  
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Não são os eleitores que mudam os partidos e não será pela formação de novos partidos que os 

eleitores vão descobrir o que mudou no modo como identificam o que são as possibilidades 

políticas. Terão de ser os partidos que informam e esclarecem os eleitores para que eles queiram, 

nas condições concretas em que se tomam as decisões políticas, o que realisticamente lhes pode 

ser oferecido. Mas para que isso possa ser feito é preciso identificar como se pode passar do 

eleitorado realmente existente para o eleitorado necessário para que seja possível desenvolver 

uma estratégia de modernização. 

 

 

 

 

O eleitorado realmente existente ainda configurou as suas racionalizações e as suas expectativas 

no contexto das sociedades fechadas, com moeda própria e fronteiras alfandegárias, onde a 

mobilidade das populações estava sujeita a autorizações administrativas. Nessas sociedades 

fechadas os grupos eleitorais mais relevantes situavam-se no hemisfério inferior, ficando à 

esquerda os que valorizavam a protecção dos desfavorecidos através de políticas públicas e 

ficando à direita os que defendiam as políticas de nacionalismo protecionista. No hemisfério 

superior ficavam dois grupos eleitorais de peso eleitoral muito diminuto, à direita os que querem 

a promoção de políticas de modernização competitiva, e ao centro e esquerda os que executam a 

gestão distributiva das políticas públicas, aqueles que estão integrados nas funções 

administrativas do Estado e no funcionamento dos serviços públicos. 

Foi esta configuração das preferências do eleitorado que gerou todos os resultados eleitorais nas 

16 eleições realizadas desde 1975, e que ainda determinou o resultado das últimas eleições em 

2019. Foram várias as situações de crise vividas durante este período longo e foram várias as 

mudanças estruturais que ocorreram na sociedade portuguesa e no sistema de relações 

internacionais, mas a estabilidade estrutural dos resultados eleitorais revela a continuidade das 

preferências do eleitorado e torna evidente que os partidos optaram por se ajustar a esta 



8 

 

continuidade das preferências, não assumindo o risco de preparar o eleitorado para os desafios 

que estão contidos na mudança das condições do exercício do poder político. 

Para que os resultados eleitorais possam ser diferentes dos que se tornaram crónicos será 

necessário que os partidos reconfigurem as preferências do eleitorado em função do que são as 

condições de uma estratégia de modernização. 

 

 

 

 

Na configuração de preferências eleitorais numa sociedade em processo de modernização, os 

grupos eleitorais dominantes estão no hemisfério superior, tendo a maior expressão numérica 

aquele que assume as exigências da modernização competitiva, e que passa a influenciar de modo 

decisivo o grupo eleitoral que é responsável pela gestão distributiva das políticas públicas.  

Esta nova articulação de preferências do eleitorado tem um efeito cumulativo que aumenta a 

potência de modernização. Se os partidos que assumirem o risco de mudar as preferências do 

eleitorado tiverem sucesso nesse seu investimento, são os eleitores com as suas novas preferências 

eleitorais que vão consolidar a legitimidade eleitoral que esses partidos vão obter, o que lhes 

permitirá governar com uma base de apoio que garante a sua sustentação. E na medida em que os 

grupos eleitorais dominantes, que antes estavam no hemisfério inferior, passaram para o 

hemisfério superior, não é só o campo eleitoral que muda, muda também todo o campo político. 

Os grupos eleitorais que antes eram dominantes teriam uma efectiva redução quantitativa, na 

medida em que os que mantêm a preferência pela protecção dos desfavorecidos através de 

políticas públicas vão sendo progressivamente incorporados nos que preferem a modernização 

competitiva e fazem do crescimento económico a fonte efectiva das políticas de distribuição que 

sejam sustentáveis no tempo e que não se limitem a ser dispositivos assistenciais, na medida em 

que uma cultura política que valorize o crescimento também valorizará a aquisição de 

competências que as políticas de distribuição podem apoiar. Mais demorada será a integração dos 

que continuam a ter preferências eleitorais pelo nacionalismo proteccionista e que não estão 
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dispostos a reconhecer que os processos de modernização obedecem a um critério de escala que 

os pequenos mercados nacionais não satisfazem: estes só alteraram as suas preferências 

tradicionais pelo método da tentativa e erro.  

 

 

4. E SE AS PREFERÊNCIAS DO ELEITORADO NÃO MUDAREM? 

 

Se os partidos não investirem os seus recursos na modernização das preferências do eleitorado 

podem continuar a repetir o padrão dos resultados eleitorais, mas terão de enfrentar as 

consequências que impedem que possam ter sucesso no exercício do poder que lhes é atribuído 

nas eleições. E a consequência mais imediata e mais importante é a formação e amplificação da 

esfera da dívida, que passa a ser o que realmente determina o campo de possibilidades políticas.  

 

 

 

 

Quando o equilíbrio político é obtido porque as receitas fiscais são complementadas com dívida 

pública para manter o financiamento das políticas públicas que satisfazem as preferências do 

eleitorado, a sociedade vai considerar que essas políticas públicas financiadas com dívida são 

geradoras de riqueza e de direitos, como se a dívida não existisse. Mas se a sociedade mantém a 

sua preferência pelo financiamento das políticas públicas actuais com défices orçamentais e 

endividamento, está a transferir para as gerações futuras as responsabilidades do serviço da dívida 

e da amortização. Se há a formação de um endividamento excessivo por acumulação de défices 

orçamentais é porque os dispositivos das políticas públicas não estão a ser, nem vão ser, 

financiados por recursos gerados na economia – e o peso da dívida, com consequências na 

evolução das taxas de juro, vai impedir que possa haver uma taxa de crescimento superior à que 
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se obteve no passado. O resultado último deste processo é que o campo das possibilidades 

políticas deixa de ser determinado pela vontade eleitoral, passa a ser definido pela esfera da 

dívida. 

A questão das preferências do eleitorado não é um detalhe secundário ou que apenas interessa 

para a interpretação dos resultados nas sucessivas eleições. Pelo contrário, é a questão central de 

que depende a qualidade da condução política e, de facto, é a responsabilidade principal em que 

se baseia a existência dos partidos políticos. Sem a intervenção dos partidos na configuração das 

preferências dos eleitores, a democracia fica dominada pela esfera da dívida. 

 

Joaquim Aguiar, 10 de Outubro de 2019. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


