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Desdel97s que a abstenção em Portugal tem crescido permanentemente de eleição

em eleição. Depois do entusiasmo pelo voto dos primeiros tempos da Democracia,

temos hoje uma das mais elevadas taxas de abstenção da União Europeia.

Em
2015, a taxa de absten-

ção nas legislativas atingiu
os 43,07% Foi a maior de

sempre, desde que há registos, mas

mesmo assim o tema saiu rapida-
mente do radar dos agentes polí-
ticos a dos Media.

O investigador Nuno Garoupa
considera que Portugal está a viver

uma "transição no sistema parti-
dário", e só dentro de dez anos será

possível saber se os descontentes

se transferiram para a abstenção
ou para outros projectos políticos.

As afirmações de Nuno Ga-

roupa, professor de Direito na
Universidade George Mason, nos

EUA, foram feitas à margem de

um colóquio sobre a abstenção,
realizado na Fundação Calouste

Gulbenkian, em Lisboa, de lan-

çamento do "think tank" Portugal
Talks, a cuja comissão científica

preside (ler caixa).

Segundo Nuno Garoupa,
Portugal "não teve uma altera-

ção do sistema partidário" nos
últimos anos - ao contrário de

outros países do Sul da Europa,

com o surgimento do 'Podemos'

e 'Ciudadanos' em Espanha ou
os partidos populistas na Itália
- pelo que "resta saber se esta

alteração está a fazer-se pela
via da abstenção ou por via de

concentração de votos noutros

projectos políticos".

Para o investigador, só dentro
de cinco a dez anos será possível
avaliar os efeitos desta transição
política. Mas relativizou o possí-
vel surgimento de movimentos

populistas, dado que o "gatilho"
desses movimentos, a política anti-

-imigração, "não é um tema muito

importante" na disputa política
em Portugal.

Menos um milhão
de eleitores
Um estudo aprofundado de

diagnóstico e soluções sobre a

abstenção será apresentado em
Outubro pela Portugal Talks. En-
tretanto, o académico considera

que a única coisa que lhe parece
segura é que os abstencionistas dos

últimos 20 anos "não vão voltar a
votar" nos três maiores partidos,

PS, PSD e CDS.
Nuno Garoupa recordou que,

nas últimas legislativas, a direita

(PSD e CDS) perdeu 700 mil votos

e o PS "só cresceu cerca de 100 mil".

Isto significa que "já não há fugas
de um lado para o outro", disse.

As últimas eleições legislativas e

presidenciais têm provado que
os três maiores partidos apenas
"mobilizam o seu eleitorado fiel",

estando a falhar a captação de no-
vos eleitores, mesmo quando se

ensaiou algum tipo de abertura
à Sociedade Civil e se avançaram
com eleições primárias abertas a
não militantes, como as organi-
zadas pelo PS durante a liderança
de Seguro.

A abstenção eleitoral é um "sin-

toma de uma doença mais grave"
da Democracia, e o aumento da

participação eleitoral numa Socie-
dade Civil fraca como a portugue-
sa também tem riscos.

Nuno Garoupa revelou que, à

custa da abstenção, a Assembleia
da República representa menos
850 mil eleitores em 2015 do que
representava há 20 anos. Outros



números avançados pelo inves-

tigador apontam para a perda de

um milhão de eleitores entre as

eleições presidenciais de 1996 e as

de 2016, ou ainda de meio milhão
de eleitores entre as legislativas de

1995 e as de 2015.
E nesses 20 anos, de 1995 a

2015, os três principais partidos
perderam 1,3 milhões de eleitores,
havendo ainda um crescimento
de 100 mil para os votos brancos

e nulos e um crescimento para o
Bloco ePCP.

Soluções diversas
As soluções habitualmente

apontadas para este problema po-
dem ser mais complexas e radicais,

como introduzir o voto obriga-
tório, que imporia uma alteração
de fundo na Constituição, como
sublinhou outra das participantes

no colóquio, a constitucionalista
Catarina Santos, ou outras mais

simples, como agilizar o voto an-
tecipado ou o voto electrónico de
modo a incentivar os cidadãos a
irem às urnas.

O voto obrigatório é contes-
tado pela socióloga e investiga-
dora do ICS Marina Costa Lobo,
dado que atira para a Sociedade

Civil, que "é fraca", "o ónus da

responsabilidade" quando ela
deveria caber também "à oferta"
dos partidos. Ou seja, além da
clareza exigida às propostas que
se levam a legislativas, Marina
Costa Lobo defendeu uma refor-
ma do sistema eleitoral de forma
a permitir ao eleitor escolher o

partido e também o deputado,
através, por exemplo, das listas
abertas ou ordenando a sua pre-
ferência nas listas.

Segundo a politóloga, se o es-
tudo que irá ser apresentado ser-
vir para "pressionar os partidos" a
introduzir mudanças, "pequenas

que sejam", então já valeu a pena,
afirmou Costa Lobo que há anos
defende a reforma do sistema elei-
toral.

Já Pedro Magalhães, sociólogo
do Instituto de Ciências Sociais e

especialista em sondagens eleito-

rais, deu o exemplo da Noruega,
onde há pouco tempo, dias antes

de eleições, participou numa con-
ferência. Aí, segundo Magalhães,
as urnas de voto vão ao encontro
do eleitor, e não o contrário. O
académico contou que na uni-
versidade onde foi falar havia um
contentor "com bom aspecto" e
filas de jovens universitários a vo-
tar, assim como viu outro desses

contentores no centro de Oslo,
com filas de pessoas para votar
em eleições que se prolongaram
por dois dias.

Sentimento anti-política
Apesar de não ser explicável

apenas por esta estratégia, e haver

outros motivos, a abstenção nessas

eleições foi de apenas 20%, o que
prova que esta facilitação do voto
teve consequências positivas na

Noruega. "Qualquer medida que
traga pessoas às urnas é boa", fri-
sa. Pedro Magalhães alertou ainda

para o crescimento do sentimento

anti-política entre os jovens, uma
tónica comum a todos os interve-
nientes no debate.

A ideia de que muitas deci-
sões são tomadas pela UE, ou a
crescente importância de órgãos
não eleitos, como reguladores ou
bancos centrais, em decisões do
dia a dia, faz com que os eleitores
tenham "a sensação de que o voto
não é tão útil" como antes, afirmou
Pedro Magalhães. ¦

0 que é o Portugal Talks?

Euma
iniciativa do Estoril

Institute for Global Dia-
logue (E.1.G.D.), instituto que
tem a seu cargo a coordenação
científica e programática das

Conferências do Estoril. O Por-

tugal Talks diz assumir "o com-

promisso com independência
absoluta, isenção e pragmatis-
mo, e vai procurar preencher
um espaço vazio cuja origem
se verifica no afastamento evi-
dente entre a Sociedade Civil
e os processos de decisão po-
líticos que inegavelmente in-
fluenciam o dia-a-dia de cada

cidadão português". O Portugal
Talks vai elaborar, até Outubro,
um estudo sobre a abstenção e
as suas causas em Portugal, e

apresentar propostas concretas,
num encontro a realizar em
Cascais.
O social-democrata Miguel
Pinto Luz, vice-presidente da
Câmara de Cascais e membro
do Portugal Talks, afirmou
tratar-se de um "think action
tank", direcionado para "pro-
postas e soluções concretas"

para problema das democra-
cias. ¦


