
Portugal é o país onde
menos se confia nos políticos
análise. A linguagem de campanha entre PSD e PS serve para "esconder o que os une" sobre a Europa, dizem politólogos.
A desconfiança segue em alta: apenas 17% dos portugueses estão satisfeitos com o funcionamento da democracia

Os protagonistas da polémica do vírus e da recordação histórica "nazi"

LÍDIA BERNARDES
e MIGUEL MARUJO
A campanha foi atingida por uma
virose verbal. Nada de novo, é sem-

pre assim. No entanto, as conse-
quências são cada vez mais sérias.
O estudo ontem revelado - Con-
tributos para a Avaliação da Qua-
lidade da Democracia nos Países

Europeus de Conceição Pequito -
mostra que apenas 17% dos por-
tugueses acreditam nos partidos.
Mais: somos o País europeu onde
menos se confia nos políticos.

A polémica de ontem conta-se
em três tempos: Rangel alertou os

portugueses para o "vírus socialis-

ta", Manuel Alegre sentiu-se "indig-
nado" e lembrou que na história
europeia já umpartido [nazi] tinha
classificado os judeus como "ví-
rus". O social-democrata não gos-

tou de ouvir a comparação e exigiu
que Assis e Seguro pedissem des-

culpas por Manuel Alegre ter cola-
do o cabeça de lista da coligação ao

antigo regime nazi alemão. Não
haverá pedido de desculpas. Fran-
cisco Assis reiterou que o cabeça
de lista da direita, "muito franca-
mente, devia ter juízo".

Para a especialista em ciência
política Conceição Pequito, este

tipo de linguagem entre o PS e o
PSD - dois dos partidos do arco da
governabilidade que "após as legis-
lativas de 2015 terão de fatalmente
entender-se" - apenas mostra que
em relação às questões europeias
"não têm grandes diferenças".

"Ambos assinaram o plano de

ajustamento para Portugal, am-
bos estão vinculados ao Tratado
Orçamental, portanto, interessa-

lhes levar o debate para as ques-
tões nacionais" transformando es-
tas eleições "numas primárias
para as legislativas" do próximo
ano, optando por "dar mais enfâse

a essa crispação para que o eleito-
rado tenha uma maior seletivida-

de".Logo, avisa, havendo cada vez
menos portugueses a votar, a legi-
timidade do sistema é cada vez
mais estreita. E acusa os maiores
partidos, PS e PSD, de bloquear as

soluções que poderiam abrir o sis-

tema político.
Para a especialista em ciência

política, o discurso dos políticos
está "um pouco invertido para se

agir com alguma normalidade
nestas eleições". E tudo isto pode
levar a uma "desmotivação" do
eleitorado e ao "aumento da abs-

tenção", uma vez que "não se fala



do que realmente interessa", regis-
tando-se por conseguinte "uma
demissão da cidadania face à polí-
tica e aos partidos".

Há no entanto outra possibili-
dade: a de os "votos em vez de
irem para a abstenção, nulos e

brancos, contemplarem os peque-
nos partidos com cabeças de lista
mais personalizados", disse ao DN
Conceição Pequito. Para politólo-
go António Costa Pinto, o ruído
eleitoral não aparece em vão e ser-
ve justamente para "esconder o

que têm em comum". Da parte do

coligação governamental "signifi-
ca tentar maximizar a ideia de 'nós
salvámos o que o PS fez'. Da parte
do PS é a tentativa de "maximizar o
descontentamento em relação à
austeridade".

Mas pode este comportamento
dos partidos confundir ainda mais
o eleitorado? António Costa Pinto
acredita que "não irá levar a mais
abstenção porque ela já de si é bas-
tante elevada. São eleições pouco
participadas", prevendo-se, sim,
um impacto maior "com o aumen-
to da emigração, que não vai votar".

Para o investigador coordena-
dor no Instituto de Ciências Sociais
da Universidade de Lisboa, a coli-

gação PSD /PP "vai tentar manter a

fasquia dos 30/32% e, aparente-
mente, parece existir uma divisão
de trabalhos: Portas concentra-se
em Sócrates, nomeadamente no
seu regresso à campanha eleitoral.
Paulo Rangel em Francisco Assis,

enquanto o PS apresenta progra-
mas de Governo alternativos. A Eu-

ropa fica, por isso, muito pouco
presente no debate eleitoral".

ARGUMENTOS

Cada voto na Aliança
Portugal é uma vacina contra
o despesismo (...) contra o
vírus socialista"
PAULO RANGEL
CABEÇA DE LISTA PSD/CDS

"NaEuropa, houve um partido
[Nacional Socialista] que disse

que os judeus eram um vírus

que era preciso exterminar".
MANUEL ALEGRE
EX-CANDIDATO PRESIDENCIAL

"A direita não é vacina, a direi-
ta é mesmo o vírus do despe-
sismo, do empobrecimento"
MARISAMATIAS
CABEÇA DE LISTA DO BE

"Acho queoDr. Paulo
Rangel, muito francamente,
devia ter juízo"
FRANCISCO ASSIS
CABEÇA DE LISTA DO PS

"05 tribunais estão manieta-
dos, estão ao serviço dos la-
drões, e o Ministério Público
ainda pio f
JOSÉ MANUEL COELHO

CABEÇA DE LISTA DO PTP


