Chega, com
6%, dispara
em Lisboa
e passa CDS
Sondagem mostra PS em
queda e o Chega a subir.
Rio é quem mais sobe na
popularidade, e Centeno,
se sair, sai em alta
O Chega é o partido que mais
sobe, na primeira sondagem
SIC/Expresso após as legislativas. O inquérito, feito pelo ISC-

TE

e ICS, permite traçar um perfil do eleitor do novo partido, que
é diferente de outros partidos de
direita radical europeus, pio

PS cai, PSD resiste. Só o Chega
ganharia com novas eleições
O Governo sai bem avaliado,

ficava longe de governar.

O PSD resiste, mas a direita
mas o PS perde na primeira sondagem pós-legislativas.
o
a
eleições antecipadas,
Chega passava
quinto, acima do CDS e do PAN
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hoje eleições antecipadas não
seria um dia bom para
António Costa: na sontivéssemos

Se

dagem Expresso/SIC,
o Partido Socialista cai
para o registo mais baixo do último ano, 33%.
Na prática, é uma queda de 3,3 pontos face aos 36,3% que o
PS obteve nas legislativas de outubro.
Mas são também menos nove pontos
face à intenção de voto que o PS chegou a atingir em setembro, durante a
pré-campanha eleitoral. Consequência:
como o PSD mantém a sua intenção de
voto nos 28% (em outubro teve 27,8%),
isto significa que o PS está, agora, apenas com cinco pontos de vantagem face
aos sociais-democratas.
Não é fácil, pela sondagem, encontrar
as razões para a descida dos socialistas
— que, embora ainda dentro da margem

A verdade

é que, nestes quatro meses
depois das legislativas, o Governo não

dominar a agenda
política: Costa anunciou a intenção de
fazer um grande acordo de concertação sobre a subida dos salários, mas as
negociações arrastam-se na concertação social sem avanços concretos; a
agenda legislativa do Executivo praticamente parou; as centrais sindicais,
UGT e CGTP, reforçaram a luta e
fizeram novas greves; a 'geringonça'
ficou sem papel passado e o primeiro
Orçamento da legislatura acabou por
ter um susto de última hora, com PSD
e Bloco a unirem forças para tentar
forçar uma baixa do IVA da luz. Não
conseguiram, mas o aviso ficou.
Pela frente, Costa pode ter mais um
problema: a saída preanunciada de
Mário Centeno do Governo, um ministro com índices de popularidade e
tem conseguido

aprovação que ultrapassam, até, os dos
líderes partidários na oposição. Se o PS
cai com Centeno, como será sem ele?

de erro (de 3,5%), é a mais significativa

deste inquérito. Isto porque António
Costa mantém a sua popularidade estável desde há um ano, a estratégia orçamental de conseguir um excedente sai
validada (ver texto nestas páginas) e até
a avaliação ao Governo melhorou: 57%
dizem que está a fazer um trabalho bom
ou muito bom, contra 34% que o vêem
de forma negativa No balanço, são mais
sete pontos positivos do que antes das legislativas (10 se contarmos com a descida
das respostas negativas).
Os dados da aprovação do Governo

são tão positivos que ultrapassam o
somatório das intenções de voto dos

que permitiram a aprovação do Orçamento de 2020. Dito de
outra forma: PS, Bloco, PCP, PAN e
Joacine (Livre), juntos, teriam 54%,
menos três pontos do que a aprovação
do trabalho do Executivo. O que pode
encontrar explicação por este outro
dado: o Governo merece a avaliação
positiva de 85% dos simpatizantes do
PS, mas também de 25% dos simpatizantes do PSD, um em cada quatro
dos inquiridos. Mesmo assim, o facto
é este: a aprovação do Governo, neste
caso, não se traduz em intenção de
votos para o PS.

partidos

Meses difíceis, outros pela frente

PSD resiste, Chega sobe,

direita longe
Visto assim, parecem boas notícias
para Rui Rio — cuja reeleição em direcom o trabalho
de campo deste inquérito. Mas, na
verdade, se as legislativas fossem hoje
Rui Rio estaria muito longe de poder
governar. É que o PSD fica estável nos
28% que conseguiu em outubro e, somadas as intenções de voto, a direita
consegue apenas 40%. O cenário é pior
ainda quando quem ganha força neste
inquérito é o Chega — que, no congresso do PSD, sobretudo depois de
Nuno
um discurso do vice-presidente
Morais Sarmento, surgiu como um
aliado possível caso seja preciso uma
maioria parlamentar (ver pág. 16).
Mas este é mesmo o indicador que
mais muda nestes quatro meses: de
acordo com o inquérito ISCTE/ICS, o
partido de André Ventura é já o quinto
partido com mais intenções de voto
atingindo os 6%, muito acima dos 1,3%
das legislativas, acima do CDS (que se
mantém nos 4%) e até do PAN (que
se mantém nos 3% com que elegeu
quatro deputados).
De resto, só dois partidos podiam
ganhar se houvesse legislativas antas no PSD coincidiu

tecipadas:
4,7 pontos)

Chega (que conquista
a CDU (que ganha 1,7
pontos), ao contrário do Bloco e PAN,
que se mantêm nos 9% e 3%, respetivamente.
o

e

Pequenos aprovados
(mas só um tem proveito)
têm dado que
falar nestes quatro meses, a verdade é
que só o Chega parece capitalizar. O
Iniciativa Liberal não descola, ficando com 2% neste inquérito, dentro
da margem de erro face aos 1,3% de
outubro. E o Livre (agora desligado
de Joacine) mantém-se no 1% que,
por poucos meses, lhe deu a primeira
representação parlamentar.
Mesmo assim, a opinião geral sobre
estes pequenos partidos é boa: há
mais inquiridos a fazer uma avaliação
positiva (40%) do que negativa (13%)
do impacto desta entrada; e "há mais
inquiridos que consideram que a entrada dos novos partidos vai tornar a
governação mais difícil (28%) do que
os que consideram que a vai tornar
mais fácil (7%)", explica o relatório
da sondagem. Curiosidade: as mulheres e os mais velhos são os mais
céticos, os mais qualificados são os
mais otimistas (50%) — mais entre os
simpatizantes socialistas do que entre
simpatizantes do PSD.
Pelo contrário, a sondagem mostra
um quadro que não é famoso para o
chamado centrão: a avaliar por este
estudo, a soma de PS e PSD fica ligeiramente acima dos 50% — o que, se
fosse em legislativas, significaria uma
queda histórica, similar à verificada
noutras fronteiras da Europa.
Se os pequenos partidos
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Se sair, Centeno sai por cima
Popularidade em alta,
excedente aprovado, mais
otimismo. Se for o fim de
linha para Mário Centeno,
será uma saída em alta

sitiva — mais 17 pontos do que
os eleitores sociais-democratas.
Mas o relatório deixa uma ressalva: metade dos inquiridos afirma
achar bem que "haja um excedente orçamental, mas que deveria haver redução da despesa pública e dos impostos", sendo que,
entre os inquiridos com ensino
superior e entre os simpatizantes do PSD, é comparativamente
mais alta a concordância com a
frase "acho mal o excedente se
isso for à custa do investimento
em serviços públicos".
Se a estratégia orçamental passa
com louvor, também a avaliação
da situação económica parece melhorar aos olhos dos portugueses:
neste inquérito, 32% dos inquiridos sentem que melhorou, sendo
que apenas 18% dizem o contrário
— uma descida de oito pontos face
à última sondagem, de outubro.
Ou seja, o pessimismo diminuiu.
É preciso recuar a maio de 2019
para encontrar um registo tão otimista, sobretudo entre o eleitorado do PS: 54% dos simpatizantes
socialistas sentem que a situação
melhorou, só 11% dos simpatizantes do PSD acham o mesmo.

Em popularidade, Mário Centeno
vem logo a seguir a Costa — e acima de qualquer outro líder partidário: 5,5 numa escala até 10. É
uma subida ligeira face a outubro
que o mostra, de resto, quase tão
popular à esquerda (5,9) quanto
à direita (5,2). Mais: se sair do Governo até julho, o atual ministro
das Finanças sai com uma aprovação generalizada também da sua
estratégia orçamental: segundo a
sondagem Expresso/SIC, há muito
mais inquiridos que consideram
que o excedente nas contas públicas é positivo (50%) do que os
que o consideram negativo (9%).
E esta aprovação regista-se, sobretudo, na faixa etária entre os
25 e 44 anos — uma das que mais
sentiram o efeito da crise pelo desemprego — , assim como entre os
mais qualificados.
Segundo o inquérito, 64% dos
simpatizantes socialistas dão ao

excedente

orçamental

nota po-

Politizado, cético, urbano:
como é o eleitor de Ventura
O Chega sobe, a direita
tradicional não cai.
Afinal, o que diferencia o
eleitor deste novo partido
daquele que continua

fieIaoPSDeCDS?

De 1,3% nas legislativas para
6%: em quatro meses, o Chega multiplica por mais de
quatro a sua intenção de
voto, de acordo com a sondagem Expresso/SIC. A

subida é significativa mas
mostra, para já, um eleitorado muito concentrado:
segundo os dados detalha-

acabou por chegar à AR, com
pouco mais de 20 mil votos.
Olhando os dados à lupa,
embora a amostra seja redu-

dos do inquérito, pedidos pelo
Expresso ao ISCTE e ICS, onde

zida, há características
que
diferenciam o eleitorado que
André Ventura está a conquistar daquele que, à direita, permanece fiel aos dois partidos
tradicionais. Se os temas que

mais cresce é mesmo na Grande Lisboa, tendo nesta região
40% das suas intenções de voto.
O que, em eleições, teria uma
consequência prática: Lisboa
é o círculo que mais deputados elege e pelo qual Ventura

mais preocupam os eleitores do
Chega são o "estado da Saúde"
e a "corrupção
e Justiça", os votantes do PSD e CDS destacam
outros (a par do SNS), como
ambiente, o coronavírus, ou o
envelhecimento da população.
O eleitor do Chega parece
mais politizado do que o da direita tradicional: mais de 50%
destes inquiridos dizem ter
"muito" ou "algum interesse"
na política, contrastando
com
os menos de 40% dos eleitores
PSD/CDS que se mostram interessados. Mas, atenção: o eleitor
médio do Chega não se posiciona à direita do eleitor médio do
PSD/CDS. Diz-nos o inquérito
que a média do eleitor Chega
nessa escala (de O a 10) é de 5,6,
contra 6,3 do PSD/CDS. "Isto resulta em grande medida do facto
do eleitor do Chega se espalhar
por toda a escala e escolher prioritariamente a posição de centro (5)- Além disso, o eleitor do
Chega é aquele que mais diz não
saber como se posicionar desta
exforma, esquerda-direita...",
plica Pedro Magalhães, coordenador do estudo.
Mas há a registar mais três dados. Primeiro: não há sinais de
que os que votariam no Chega sejam menos instruídos do que os
que votariam no PSD ou no CDS.
Segundo: os que votariam PSD/
CDS são mais religiosos que os
que votam no Chega (quase 40%
vão pelo menos uma vez por mês
a serviços religiosos, o dobro do
registado no eleitorado do Chega). Terceiro: ao contrário do
que acontece noutros países com
partidos de direita radical, há
tantas mulheres como homens
no eleitorado do Chega, mais
jovens trabalhadores (dos 25 aos
44 anos) e menos operários e
mais empregados de escritório
(ver texto ao lado).

Rio ganha
popularidade,
Joacine
afunda-se
Costa é primeiro,
e o líder do PSD
ainda está em
negativo — mas é
o que mais ganha
popularidade
e passa Centeno
à direita
Eis, finalmente, que chega
uma boa notícia para Rui Rio:
depois das derrotas nas europeias e legislativas, e agora
que foi reeleito para mais dois
anos de mandato, é o líder

partidário que mais sobe em
popularidade na sondagem
Expresso/SIC de fevereiro.
Não é ainda suficiente para
ser... suficiente: o presidente
do PSD esta nos 4-4 da escala
(que vai de zero a 10) e longe
de António Costa, que segue
na frente com 5,6. Mas uma
subida é uma subida — e esta é
significativa: passa de 3,7 para

assim André
Silva e Jerónimo de Sousa e
colando-se a Catarina Martins

4,4, passando

(apenas 0,2 pontos atrás da
líder do Bloco de Esquerda).
Melhor ainda: visto da perspetiva dos simpatizantes da

direita (teoricamente o seu
eleitorado potencial), Rui
Rio entra agora em território
positivo: passa dos 5 para os
5,6, destacando-se de António
Costa (que até sobe aos olhos
da direita, dos 4,6 para os
4,9), e acaba por ultrapassar
Mário Centeno, que na sondagem de outubro tinha mais

simpatizantes à direita do que
o líder do maior partido deste
lado do espectro.
Nada disto muda a avaliação geral do eleitorado: o
pódio vai ainda para o líder
do PS (com avaliação estável há cerca de um ano), seguindo-se Centeno e Catarina

Martins.
Se os três nomes mais populares são da esquerda, não
é estranho que, olhando para
da esquerda,
os simpatizantes

António Costa lidere destacado (6,3). Como é natural, também, que Catarina Martins
(5,2) e Jerónimo de Sousa (5)
tenham uma avaliação geral
positiva.

Quanto aos líderes dos pequenos partidos, todos estão
na parte de baixo da escala.
Aqui, a fava saiu a André
Silva, que tem a maior des-

cida de popularidade
desde
outubro — passa de 3,7 para
3,3. Mas o líder do PAN continua a ser o melhor entre os
pequenos, a frente de André
Ventura que se estreia com
3,2 de avaliação média (3,6
quando visto apenas pelos
eleitores que se dizem de direita), mas também de João

Cotrim Figueiredo

que fica
com 2,7 pontos apenas. De
registar, porém, que o líder
do Chega é reconhecido por
75% dos inquiridos, ao passo que o agora presidente do
Iniciativa Liberal não chega
a ser identificado por metade
deles (apenas 44%). Quanto a
Joacine Katar Moreira, ex -Livre mas ainda deputada, tem

é recoo problema inverso:
nhecida por 82% das pessoas
que participaram no inquérito, mas tem a pior avaliação
geral: apenas 2,1 numa escala
até 10. Dado curioso: Joacine
é ainda mais impopular à esquerda do que à direita (1,8
contra 2,2).

