
Eleições
Costa e André
Silva admitem
acordo PS/PAN
pós-legislativas

Primeiro-ministro
mantém em aberto
solução com PCP e BE



PAN entra no leque
de possíveis parceiros
do pós-legislativas

Alexandra Figueira
afigueira@jn.pt

legislativas Reforçado e

com mais alternativas de es-
colha. O Partido Socialista
saiu das europeias de domin-

go posicionado para ganhar
as legislativas de outubro e

pode, se falhar a maioria ab-

soluta, somar o PAN à lista
de potenciais aliados - uma
hipótese admitida ontem
tanto por António Costa
como por André Silva. As
contas serão feitas a 6 de ou-

tubro. Até lá, nenhum parti-
do deverá comprometer-se
com o caminho a seguir.

Nos últimos dias, o PS tem
tido o cuidado de se demar-
car dos parceiros da "gerin-
gonça", mas sem os hostili-
zar abertamente nem quei-
mar pontes para o pós-legis-
lativas. Ontem, à SIC, Antó-
nio Costa refugiou-se no ar-

gumento de que quem esco-
lhe as soluções governativas
são os eleitores, para evitar
dizer se gostaria de reeditar
a "geringonça". E indiciou

não querer integrar BE e PCP

num próximo Governo, ao
lembrar que, se tal tivesse
sucedido na atual legislativa,
os partidos teriam sido obri-

gados a "engolir sapos".

Quanto ao Pessoas-Ani-
mais-Natureza, foi mais cla-

ro e elogiou a "excelente re-

lação" com o partido, que
"nunca votou contra um Or-

çamento do Estado desta le-

gislatura e, creio, até votou a

favor de alguns". Por isso, ad-

mitiu estarem criadas as

condições para que esta "re-

lação de grande proximida-
de" possa "continuar ou até
estreitar-se".

A hipótese foi aceite pelo
líder do PAN - partido que
triplicou a votação face às úl-
timas europeias. André Silva
abriu a porta a entendimen-
tos para viabilizar "causas de

proteção ambiental", mas
sem ter assento no Governo.
O PAN, disse, "não será um
penacho na lapela" nem
"um acessório do PS", mas

quer influenciar "quem está

no poder". Se essa influência



se materializará em negocia-
ções pontuais ou num acor-
do para a legislatura, ficou no

ar: "Devemos ser construti-
vos, mesmo que não conte-
mos para a matemática par-
lamentar."
CONTAS DIFERENTES
Quanto ao BE e ao PCP, o

eleitorado pode ter votado
na "geringonça", como diz
José Adelino Maltez, profes-
sor do Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas
de Lisboa. Mas as contas de

cada um serão diferentes.
O PCP reúne hoje o Comi-

té Central, para "analisar a

atual situação política e so-

cial". Jerónimo de Sousa já
admitiu que o mau resulta-
do nas europeias (perdeu
mais de 180 mil votos) pode
dever-se ao facto de o PS ter
beneficiado do apoio do PCP

ao Governo.
O Bloco de Esquerda pode-

rá estar mais predisposto a
reeditar uma solução próxi-
ma da atual (ou ainda mais

engajada com o Partido So-

cialista), já que conseguiu
capitalizar as medidas da

"geringonça" junto do seu
eleitorado. Mas nenhuma
posição definitiva foi assu-
mida.
TUDO EM ABERTO

Nem será antes das eleições,
acredita António Costa Pin-
to. Para o investigador no
Instituto de Ciências Sociais

de Lisboa, as europeias tive-
ram dois grandes resultados
na política interna.

O primeiro é ter deixado o

PS na "charneira" em torno
da qual se desenhará o pró-
ximo Governo. A segunda é

ter alargado o leque de esco-
lha de parceiros: "Manter os

dois acordos, assinar só um,
integrar ou não o PAN", ou

optar por "acordos pontuais
no Parlamento". O desenho
final dependerá dos deputa-
dos eleitos por cada partido.

Até lá, admite Costa Pinto,
os partidos vão "manter as

hipóteses em aberto". •
Primeiro-ministro
elogia "excelente
relação" com
partido de André
Silva, que pode
ser "estreitada"
PCP reúne Comité
Central e analisa
"atual situação";
BE não assume
caminho a seguir



PREVISÕES

Sondagem da Pitagórica para o JN
revelou cenário próximo do real

É um alerta clássico de quem faz sondagens: são
retratos de um momento, não apostas sobre um
resultado. Uma forma de evitar juízos excessiva-
mente críticos, na hora de comparar a sondagem
com as urnas. No caso da recolha da Pitagórica
para o JN e TSF, o saldo é positivo. Acertou na or-
dem dos primeiros classificados (os que elegeram
eurodeputados) e o desvio médio, consideradas as

sete forças com maior votação, foi de apenas 1,45
pontos percentuais. Entre a previsão e o resultado
verifica-se que os partidos mais sobrevalorizados
na sondagem foram o BE (mais 3,08 pontos do que
no dia das eleições) e PSD (mais 2,89 pontos). Os
mais desvalorizados foram PS (um ponto de dife-
rença) e PAN (1,78 pontos), ainda que tenha sido a
única sondagem a dar como segura a eleição do eu-
rodeputado do PAN. A previsão para a CDU e o CDS
foi quase igual ao que se verificou na votação.


