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PS abeira da
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PSD abeira
do abismo?
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Nas eleições
europeias
de Maio, PS
e PSD ficaram
abaixo do que
as sondagens
lhes davam



As primeiras sondagens eleitorais da pré-campanha para
as legislativas mostram dois partidos a crescer - PS e PAN -

e os outros congelados ou em queda. Mas qual o valor real
das sondagens? E a campanha ainda serve para alguma coisa?

Leonete Botelho

Um

dos argumentos que mais
se têm ouvido nos mean-
dros políticos nesta pré-
campanha eleitoral é que
uma parte do eleitorado
pode vir a reforçar a vota-

ção no PS, ao ponto de lhe dar uma
maioria absoluta, para afastar os

partidos mais à esquerda da gover-
nação do país. É uma narrativa que
encaixa no próprio discurso de
António Costa quando diz, como fez
na entrevista ao Expresso, que "um
PS fraco e um BE forte significa a

ingovernabilidade". Os resultados
das duas últimas sondagens do ICS/
ISCTE para o Expresso e a SIC pare-
cem confirmar essa profecia: entre
Junho e Setembro, o PS sobe quatro
pontos, enquanto o BE e a CDU (PCP
e PEV) perdem dois pontos percen-
tuais cada um.

A sondagem revelada este sábado

pelo Expresso e SIC aponta para 42%
dos votos no PS, 23% no PSD, 9%

para o BE, 6% para a CDU, 5% para o
CDS e 4% para o PAN. PSD, CDS e
PAN mantêm exactamente os valores
da sondagem divulgada em Julho
(com trabalho de campo no mês
anterior), enquanto as mudanças
acontecem à esquerda - com uma
transferência matemática dos parti-
dos mais pequenos da "geringonça"
para o partido do Governo.

À luz desta sondagem, os socialis-
tas têm motivos para festejar. Não só

com a subida de quatro pontos per-
centuais durante o Verão - que podia
ter sido ameaçador por causa da cri-
se dos combustíveis ou pelo risco de
incêndios trágicos, que não aconte-
ceram - como, sobretudo, com a
forte probabilidade de conquistarem
a maioria absoluta e não precisarem
de ninguém para governar.

Mas nem todas as sondagens são

iguais, e nas duas outras consultas

divulgadas esta semana as diferenças

são mesmo significativas. De acordo
com o estudo da Aximage divulgado
na sexta-feira pelo/orna/ Económico,
o PS alcança os 38,4% e fica muito à
frente do PSD, que angaria apenas
20,6% dos votos. O BE é o terceiro
partido, com 10,2%, quase o dobro
da CDU (5,4%). O PAN surge em quar-
to lugar (4,9%), à frente do CDS

(4,6%). Com estes resultados, o PS

fica a um passinho da maioria abso-
luta que, nas contas do politólogo
Rui Oliveira e Costa, director da

Eurosondagem e especialista em sis-

temas eleitorais, será possível a par-
tir dos 39% nestas eleições (devido à

previsível grande diferença entre
socialistas e sociais-democratas).

Também a sondagem da Intercam-

pus, publicada na sexta-feira pelo
Correio da Manhã, CMTV e pelo Negó-
cios, deixa o PS à beira da maioria
absoluta, com 37,9% dos votos e uma
estimativa de 114 deputados - menos
dois do que o necessário -, mas com
uma diferença menor face ao PSD,

que ainda assim teria o seu pior resul-
tado de sempre em legislativas (23,6%
e apenas 67 deputados). O BE confir-
ma a terceira posição (9,8%, menos
três décimas que há quatro anos),
mas seguido de perto pela CDU
(8,6%, quatro décimas acima de

2015). O CDS vem em quinto lugar
(6,3%) e o PAN é o sexto, com 5,2%,
ambos com valores muito próximos
dos resultados das europeias de Maio.
E ainda há 13% dos inquiridos que
dizem votar noutros partidos ou
optar por votos brancos ou nulos,
além de 2,8% de indecisos. Uma fatia

que pode mudar o resultado final.

O que valem as sondagens?
Há, portanto, muitos cenários em
aberto e sondagens são sondagens
(ver gráfico). Antes das eleições
europeias de Maio, as últimas con-
sultas de opinião divulgadas apon-
tavam para um mínimo de 37 pontos

percentuais (36,9, segundo a Euro-
sondagem) e um máximo de 40,4%
(Pitagórica) para o PS. Ora, o PS

ficou-se por 33,3% dos votos, quase
quatro pontos percentuais a menos
do que o estimado nas sondagens
mais pessimistas. E o mesmo acon-
teceu com o PSD: obteve 21,9% dos

votos, muito abaixo dos 26,3%,
25,6% ou 25% calculados, respecti-
vamente, pela Aximage, Eurosonda-

gem e ICS/ISCTE. Quem mais se

aproximou neste caso foi a Pitagóri-
ca, que calculou em 22,5% as inten-
ções de voto neste partido.

E se estes desvios acontecem com
os partidos maiores, multiplicam-se
com os partidos mais pequenos.
Depois de ter sido a grande surpre-
sa das legislativas de 2015 ao eleger
um deputado, o PAN viu a sua vota-

ção nas europeias atingir os 5%,
quando as sondagens não lhe davam
mais de 3%. E o BE, por exemplo,
entrou com 4,4% na pré-campanha
de 2015 e acabou por obter mais de
10% dos votos. As sondagens ten-
diam a aproximar-se dos resultados
das últimas eleições.

Ao contrário, tanto o CDS como a

CDU têm frequentemente sondagens
mais positivas do que os resultados

eleitorais, com desvios na ordem dos

2%, o que, estando dentro da mar-
gem de erro, faz toda a diferença
quando se fala cm votações na casa
dos 10%. Quanto mais pequeno o

partido, mais difícil é fazer os cálcu-
los em termos proporcionais. "A

empresa de sondagens faz os seus

próprios ajustes, tem os seus algorit-
mos e métodos de cálculo", diz ao
PÚBLICO Paula do Espírito Santo,
especialista em sociologia política e
sistemas eleitorais.

"Quando falamos de grandes par-
tidos, partidos de massas (catch-all
parties), como o PS e o PSD, é mais



fácil aferir o sentido de voto, porque
eles têm uma distribuição mais equi-
librada nos vários distritos e exten-
siva a nível nacional. No caso dos

partidos mais pequenos, há uma
implementação muito regional e que
não é proporcional no plano distri-
tal. Daí que tenha que se auxiliar o
cálculo com valores que vão para
além das sondagens e introduzir ele-
mentos de ponderação", explica a

professora do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) da
Universidade de Lisboa.

Por outro lado, também é verdade

que "estes partidos têm muitas vezes

uma evolução que não é tão previsí-
vel como nos grandes, porque há
dinâmicas de campanha, notícias e
factores externos que podem influen-
ciar o sentido de voto", acrescenta.
A CDU é a que "dá mais dores de

cabeça" às empresas de sondagens,
seguida pelo CDS, "partido com flu-

tuações no plano regional". Já o BE

"talvez seja, entre estes, aquele que
tem uma distribuição mais ampla,
porque é um partido muito urbano
e compete com um espaço mais
genérico em termos de eleitorado".

Candeia que vai à frente...
Diz o ditado que candeia que vai à
frente ilumina duas vezes. Será que
a sabedoria popular também se apli-
ca às sondagens, e que estar à frente
aumenta a hipótese de vitória? Há
muito que a ciência política estuda a
influência das sondagens nos resul-
tados eleitorais, mas continua a
haver duas linhas contraditórias:
"Uma que diz que ir à frente dá van-

tagem e outra que diz exactamente
o contrário", diz ao PÚBLICO Rui
Oliveira e Costa.

"Não c possível provar cm concre-
to qual está mais correcta. Mas, se

perguntar aos políticos, todos prefe-
rem ter as melhores sondagens pos-
síveis, mas é mais uma questão de
instinto, de auto-estima, porque
racionalmente não é forçoso que seja
assim", afirma o especialista.

Paula do Espírito Santo corrobo-
ra: "Que as sondagens influenciam
o sentido de voto, os especialistas
não têm dúvida. Mas de que forma
o fazem, não é completamente líqui-
do. Até porque não são o único fac-
tor de influência - os amigos, a famí-

lia, a comunicação social, são vários
os agentes de socialização. Há uma

influência que é directa, há uma
dinâmica do vencedor, do que está
à frente, que pode surtir efeito em

quem ainda não definiu o sentido
de voto. Mas é muito difícil de medir
se este factor é mais ou menos
importante do que outros agentes
de socialização."

A campanha também conta, embo-
ra "cada vez menos", na opinião de
Oliveira e Costa: "As campanhas
foram mudando. Começaram por ser
decisivas nos tempos de antena, nos
anos 80, quando a RTP tinha um sha-

re brutal (como em 1986, na campa-
nha Freitas/Soares). Depois passou
muito pelos outdoors. Os brindes -



sacos e canetas - não interessam
nada em termos de sentido de voto.
O que ainda conta são as televisões e

a imprensa escrita, quase no mesmo

plano, as rádios, de algum modo ain-
da os outdoors e, em último lugar,
próximo de zero, as redes sociais",
defende o politólogo.

Ainda assim, é nas campanhas
eleitorais que os partidos ganham
visibilidade, conseguem transmitir
ideias dos seus programas e mobili-
zar as pessoas para irem votar. Para
Paula do Espírito Santo, "o voto é
cada vez mais informado, compara-
tivamente com as gerações anterio-

res, cada vez tem mais substância e

conteúdo. A maior parte do eleitora-
do procura informar-se" e, por isso,
as campanhas ainda são muito dedi-
cadas aos media generalistas.

"Embora os mais jovens sejam
menos consumidores dos media tra-
dicionais e mais consumidores de
media online, a grande maioria do
eleitorado é alcançada com a cam-
panha eleitoral por via dos meios de

comunicação tradicionais. Menos

por via da rua, que acabou por se

transformar numa encenação para
os media pois, ao contrário dos anos
80 ou 90, não serve para captar
votos, mas trazer a peça que será
difundida nas televisões, nos jornais
e na rádio", explica a socióloga.

O peso do caciquismo
Mas este é um cenário urbano, infor-

mado, que representa apenas uma
parte do país. Do outro lado da balan-

ça está o eleitor mais distante ou
menos informado, mais disponível
para votar se for incentivado direc-
tamente. Para Rui Oliveira e Costa, o

factor que mais pesa numa vitória
eleitoral é o peso do caciquismo.

"O que conta mesmo muito é a

mobilização no dia das eleições. Isso

faz-se com transportes. Eu, se fosse
director de campanha e tivesse
dinheiro, mobilizava os presidentes
de juntas de freguesia (ou os respec-
tivos candidatos) porque eles é que
sabem onde é que estão os votos e,
se tiverem uma carrinha para os ir
buscar, maravilha", diz ao PÚBLICO
sem pestanejar.

Na sua opinião, essa não é uma
prática ilegal ou censurável. "Acho

legal e recomendável. Eu poria trans-

portes públicos gratuitos no dia das

eleições. Defendo tudo o que sirva

para combater a abstenção." Nas
últimas eleições legislativas, houve
mais de 44% dos eleitores que não
foram às urnas, confirmando a ten-
dência crescente de abstencionistas
da democracia portuguesa (com a
breve excepção de 2005). Nas euro-

peias, a abstenção atingiu o pico:
68,6%, a maior taxa registada até
hoje em Portugal.

lbotelho@publico.pt

39%
É o limiar para a maioria
absoluta nas legislativas de 6
de Outubro, devido à previsível
grande diferença entre PS
e PSD. As contas são do
politólogo Rui Oliveira e Costa


