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Presidenciais
com a paz
ainda em jogo

O candidato da direita, Ivan Duque,
é favorito. Consolidar acordo
com as FARC é o maior desafio

Manuela
Goucha Soares
"Os acordos de paz vão sofrer."

Quem o diz é o politólogo co-
lombiano Juan Pablo Milanez,
da Universidade ICESI em Cali
(terceira maior cidade do país),
referindo-se à segunda volta
das presidenciais, disputada
amanhã. Mais de 36 milhões
são chamados a votar. Na
primeira volta, a 27 de maio,
foram às urnas apenas 19 mi-
lhões, ainda assim um recorde
de participação.

Milanez prevê a vitória do
candidato da direita, Ivan Du-
que, e aponta três incógnitas:
para onde vão os 4,6 milhões
de votos do centrista Sérgio Fa-

jardo, terceiro classificado na
primeira volta? A confirmar-se
a vitória de Duque, irá gover-
nar à direita, como espera o seu
mentor Álvaro Uribe (Presiden-
te entre 2002 e 2010) — pondo
em risco o Acordo de Paz com
as Forças Armadas Revoluci-
onárias da Colômbia assinado

pelo Presidente cessante, Juan
Manuel Santos, em novembro
de 2016, pondo fim a meio sé-
culo de um conflito que matou
mais de 200 mil pessoas —

, ou
ao centro, como fez Santos, No-
bel da Paz e ex-vice de Uribe?

A última sondagem do Cen-
tro Estratégico Latino-Ameri-
cano de Geopolítica (CELAG)

indica que as mulheres votam
mais em Duque do que os ho-
mens (47% vs. 44%). Entre
os jovens dos 18 aos 25 anos,
53% preferem Gustavo Petro,
da esquerda antissistema. A
província de Antioquia — cuja
capital é Medellín, segunda
cidade mais populosa do país
— apresenta "o maior diferen-
cial nas intenções de voto: 59%
para Duque e 25% para Petro".
O estudo refere que este facto
e a densidade populacional de

Antioquia podem decidir tudo.
Na área metropolitana de Bo-

gotá a vitória deve ser expressi-
va para Petro, antevê o CELAG,
bem como nas regiões do Ca-
ribe e Sul Ocidental, junto à
costa do Oceano Pacífico, uma
área com menores índices de
desenvolvimento e criação de

riqueza. Duque tem vantagem
nos grupos com maior poder de

compra, mas Petro não goza da
mesma popularidade entre os

menos favorecidos, que se divi-
dem entre os dois candidatos.
Currículo não ajuda Petro

Se Fajardo tivesse passado à

segunda volta, "o centro-es-
querda e a esquerda poderiam
ter mais capacidade de alargar
a base de apoio", diz ao Ex-
presso o investigador Andrés
Malamud, do Instituto de Ciên-

cias Sociais da Universidade
de Lisboa. Fajardo teve menos
250 mil votos do que Petro na
primeira volta, a 27 de maio, e

Duque parece ter sido o grande
beneficiário. Para Malamud,
Petro "tem muitos anticorpos
na população e está conotado
com o castro-chavismo. Esteve
ligado ao movimento de guer-
rilha M-19 e mais tarde evoluiu

para o chavismo. Além disso,
não teve um bom desempenho
como presidente da Câmara de

Bogotá e foi afastado do cargo
pela Justiça".

É quase tão certo Ivan Du-

que vencer o escrutínio como a
Colômbia (favorita do seu gru-
po) ganhar o jogo com o Japão
para o Mundial, terça-feira, na
Rússia. Diz Milanez: "Penso

que a vitória de Duque é quase
garantida, mas com uma dife-

rença menor entre ele e Petro
do que indicam as sondagens.
Creio que o voto em branco vai
ficar muito abaixo das expec-
tativas e que boa parte desse
voto [previsto nas sondagens]
vai beneficiar Petro".
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Adesão à OCDE
"Há muita gente que teme o

regresso da guerra, e muitos
não querem que as FARC te-
nham lugares garantidos no
Parlamento e no Senado. Ora,
o Acordo de Paz garante-lhes
esses assentos parlamentares,
independentemente do núme-
ro de votos", explica Malamud.
"Alguns sectores querem eli-
minar essa parte do texto as-
sinado por Santos em 2016",
acrescenta o investigador.

A seu ver, a recente adesão
da Colômbia à Organização
para a Cooperação e Desenvol-
vimento Económico (OCDE) é

uma garantia de tranquilidade:
"Depois do México e do Chile, é

o terceiro país latino-america-
no que entra na organização".
Santos assinou o protocolo de

adesão, em Paris, três dias de-

pois da primeira volta, anun-
ciando ainda uma parceria com
a NATO. O Acordo de Paz foi
decisivo para o êxito deste es-

forço diplomático.
"Não creio que um Governo

de Duque concorde em recuar

no Acordo. Politicamente, se-
ria muito dispendioso; o Acor-
do pode sofrer algum tipo de
modificação, mas dificilmente
cairá. O que poderá ficar mais
comprometido, embora não
haja certeza, é a negociação
com o ELN", afirma Juan Pablo
Milanez. O Exército de Liber-
tação Nacional ficou fora do
acordo com as FARC, pelo que
consolidar a paz deve ser prio-
ridade do próximo Presidente,
ganhe quem ganhar amanhã.
mgoucha@expresso.impresa.pt
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IVAN DUQUE

É um filho da elite

politizada e na Colômbia
ainda conta o lugar de
onde se vem. Se os

resultados das sondagens
se confirmarem, Ivan

Duque Márquez terá
acabado de fazer 42 anos
no dia dasua posse — 7
de agosto. O pai, o

advogado Ivan Duque
Escobar, foi governador
da província de Antioquia,
quando o ex-PR Álvaro
Uribe era presidente da
Câmarade Medellín,
capital da região. Uribe

apoia Duque na corrida
presidencial e, segundo as

sondagens, Antioquia é a
zona onde se prevê uma
maior distância de votos

entre os dois candidatos

presidenciais, a favor de

Duque: quase 60% dos

eleitores da região têm

intenção de votar no filho
do ex-governador da

província.
Foi eleito senador nas

legislativas de 201 4 pela
lista do Centro
Democrático, encabeçada
por Uribe. Dasua
atividade como senador
consta a autoria da lei que
aumentou a licença de
maternidade para 18

semanas, extensível às

mães que adotam. Quem
sabe se por influência da

mãe, a politóloga Juliana
Márquez, o senador de
direita legislou com

preocupação social.

Licenciou-se em Direito,
fez umagraduação na
Universidade de

Georgetown e começou a
trabalharem 1999 como
consultor do Banco de
Desenvolvimento da
América Latina; mais
tarde trabalhou um ano

para as Nações Unidas e

foi assessor do Presidente
Uribe. É casado, pai de
três filhos e autor de três
livros. A direita
colombiana escolheu-o

para candidato em março
último, e Duque — tal
como três dos seus

quatro adversários da

primeira volta —
escolheu uma mulher,
Marta Lucía Ramírez,

para vice. Este domingo,
mais de 36 milhões de
colombianos vão a votos.


