
Insatisfação dos portugueses
pode ditar abstenção histórica
Europeias. O nível de participação a 25 de maio é uma das grandes dúvidas sobre este ato eleitoral. Segundo os politó-
logos ouvidos pelo DN, os portugueses tanto podem mostrar a sua insatisfação através do voto como da abstenção
MARINA MARQUES

Oitenta e cinco por cento dos por-
tugueses estão insatisfeitos com a

democracia e 78% têm uma ima-
gem negativa da União Europeia.
É este o sentimento que os candi-
datos vão ter de enfrentar nas pró-
ximas duas semanas, durante a

campanha para as eleições euro-
peias, que tradicionalmente são as

que maior abstenção registam.
Estarão reunidas as condições

para se alcançar um nível de parti-
cipação historicamente reduzido
ou, pelo contrário, os portugueses
vão aproveitar para traduzir em vo-
tos os dados do último Eurobaró-
metro? A resposta não é simples.
André Freire admite que "uma das
coisas que poderão acontecer é ha-
ver uma abstenção ainda maior do

que a registada em anos anteriores"
- nas últimas quatro vezes em que
os portugueses foram chamados a
escolher os representantes nacio-
nais para o Parlamento Europeu
menos de quatro em cada dez res-

ponderam à chamada. Mas o poli-
tólogo também admite o cenário
contrário: "Se há eleições em que a

política nacional está em estreita li-

gação com a política europeia são
estas. Face à aplicação do progra-
ma de ajustamento, na hora de de-
cidir os eleitores podem fazer a liga-
ção entre as duas esferas políticas."

A"partidocracia" instituída em
Portugal, "que tem impedido o sur-
gimento de novas forças políticas
(ao contrário do que tem sucedido
em Espanha, França ou Inglaterra) ,

e a pouca abertura dos partidos à

participação da sociedade" expli-
cam, na opinião de Maltez, a insa-

tisfação dos portugueses com a de-
mocracia nacional. Sobre esta
questão, os últimos dados do Euro-
barómetro, do outono de 2013, são

claros: Portugal é o país da União

Europeia com o mais alto nível de

insatisfação (85%), valor substan-
cialmente acima da média euro-
peia (52%) . E este é o valor mais
baixo de satisfação com a demo-
cracia em Portugal desde que os

eurobarómetros começaram a ser
realizados em Portugal.

Em queda, para lá de outros as-

petos ( ver infografla) , está também
o entusiasmo nacional com a
União Europeia. Os portugueses
que vêem a UE de forma positiva
têm vindo a diminuir, entre 2010 e
2013 desceu de 40% para 22%. Por
isso, Marina Costa Lobo prevê "que
a abstenção venha a ser mais ele-
vada do que em eleições anterio-
res" ( ver texto ao lado) .

Sobre a leitura a retirar dos resul-
tados destas eleições, a opinião dos

politólogos diverge. Para Maltez,
"uma derrota muito expressiva do
PSD terá de levar a uma tomada de
atitude por parte do Presidente da

República". Num primeiro momen-
to, deverá tentar o compromisso
entre o PS e o PSD, para o qual ape-
lou em julho de 2013, sem sucesso,
"em tom de como vos tinha avisa-
do". E, no caso de o compromisso
voltar a falhar, Maltez considera que
Cavaco Silva terá de avançar para a
dissolução do Governo. Já para Ma-
rina Costa Lobo, que defende que
"estas eleições servem sobretudo

para consolidar ou enfraquecer a fi-

guradeAntónio José Seguro nalide-
rança do PS", uma clara derrota da
coligação "não deverá ter qualquer
impacto na estabilidade do Gover-
no". Na opinião de André Freire, "as

eleições vão ser uma espécie de
marcador do humor da população".

Trabalhos
premiados
concurso. No dia da Europa, três
trabalhos foram ontem contem-
plados em Lisboa com o prémio
Eleições Europeias - Melhor En-
saio, uma iniciativa da Secretaria
de Estado dos Assuntos Europeus
(SEAE) e na presença do responsá-
vel pela pasta, Bruno Maçães. Dos
membros do júri que analisaram
cerca de 90 trabalhos a concurso
constavam Marcelo Rebelo de
Sousa (presidente), a jornalista Eva

Gaspar, Paulo Sande, professor
universitário e antigo diretor do ga-
binete do Parlamento Europeu em
Portugal, e Clotilde Câmara Pesta-

na, diretora do Centro de Infor-
mação Europeia JacquesDelors.
Foram atribuídos três primeiros
prémios, de mil euros, e duas
menções honrosas, num concur-
so em que participaram "nacio-
nais e estrangeiros, especialistas e

não especialistas"

Universidades
criam rede

políticasocial As universidades de

Lisboa, de Coimbra e a Católica pre-
tendem criar uma rede de investi-
gadores sobre política social e tirar
o tema da esfera "política e partidá-
ria", disse ontem um dos envolvidos
no projeto de 15 países. Segundo
António Pereirinha, vice-presiden-
te ISEL, um dos organizadores da
iniciativa, além de estarem na géne-
se da criação dessa rede, as três uni-
versidades aderiram também re-
centemente à rede europeia de po-
lítica social (European Social Policy
Analysis -Espanet) , criada em 2002
e destinada a facilitar a cooperação
entre analistas de política social na
Europa.



¦¦frases
A apreciação das pessoas
é de que as instituições
europeias, incluindo
a Comissão, não têm
sido muito decisivas
na gestão da crise do curo"
MARINA COSTA LOBO
POLITÓLOGA

"Face à aplicação
do programa de
ajustamento, na hora de
decidir os eleitores podem
fazer a ligação entre
as duas esferas políticas"
ANDRÉ FREIRE
POLITÓLOGO

"Uma derrota muito
expressiva do PSD terá de
levar a uma tomada de
atitude por parte do
Presidente da República"
JOSÉ ADELINO MALTEZ
POLITÓLOGO
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"Atitute positiva
dos jovens não
se concretiza
em votos"

MARINA
COSTA
LOBO

Politóloga

Existe algum tipo de segmen-
tação social ou etária dos
votos nas europeias?
Segmentação social não é pos-
sível saber, mas quanto à idade,
deummodo geral, os jovens (até
aos 35 anos) são os que votam
menos em todas as eleições.
Segundo o último
Eurobarómetro, outono de

2013, os jovens são o grupo
etário com um sentimento de
cidadania europeia mais
forte. Este sentimento de per-
tença à União Europeia não se

reflete na ida às urnas?
Não. A identificação partidária
é a âncora mais importante para
explicar a participação eleito-
ral e os jovens são os que têm
uma identificação partidária
menor, o que faz que as atitu-
des positivas em relação à União
Europeia não se concretizem na
participação eleitoral.

O Eurobarómetro mostra
também que a imagem que os

portugueses têm da União
Europeia é cada vez mais ne-
gativa...
... a União Europeia foi sempre
vista como a árvore das patacas
e isso deixou de ser verdade há
algum tempo, essencialmente

depois da entrada de Portugal
no curo e da divergência eco-
nómica do nosso país em rela-

ção aos países principais da
moeda única, mas especial-
mente após a assinatura do me-
morando da troika, em que a
União Europeia, em vez de ser
o grande mecenas do investi-
mento em Portugal, passou a
ser castigadora e "responsável"
pelo programa de austeridade
implementado. É evidente que
o Governo é responsável, bem
como o principal partido da
oposição, que também apoiou
este programa, mas a União
Europeia assume o papel de im-
plementadora da austeridade.
E isso está a ter um efeito nega-
tivo no apoio dos portugueses
à União Europeia.
Pode então esperar-se uma
taxa de abstenção superior à
de 2009?
Não se prevê que isso seja mo-
tivador da participação eleito-
ral em Portugal. Se quando havia
entusiasmo a participação era
baixíssima, agora, com os por-
tugueses menos entusiasma-
dos, a participação não vai au-
mentar.


