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Política

Barómetro da Aximage
mostra que o PS de

António Costa foi o que
mais ganhou com esta

solução governativa.
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O primei ro-ministro mostra-se orgulhoso com a plataforma parlamentar que suporta o Governo, admite repeti-la em 2019, mas avisa que não quer partilhar o governo com o Bloco de Esquerda e o PCP.

SONDAGEM

Geringonça tem mais votos
agora do que há três anos
0 barómetro da Aximage indica que a aliança parlamentar que governa teria hoje mais votos
do que há três anos, mas só um partido ganha: o PS. Politólogos dizem que geringonça
beneficia sobretudo o PS, que é ainda reforçado pela economia e pelas tricas no PSD.
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Amaioriaparlamentar

que suportao Gover-

no tem hoje mais

apoio popular do que
tinha quando foifor-

mada, há exactamente três anos. Se-

gundo os números do barómetro da

Aximage, 53,1% dos portugueses
mostra intenção de votar numa das

três forças eleitorais que compõem a

chamada geringonça. Em Novembro
de 2015, eram 51,4%, um número pró-
ximo do registado nas eleições de Ou-
tubro desse ano, de 50,8%. Estasubi-

da, aliada à quebra do PSD, faz com

que adiferençaparaadireitasejahoje
maior do quehátrês anos, pese embo-

rajátenha sido mais expressiva
Acontece que a subida da maio-

ria parlamentar é toda assegurada

pelo PS, que agora tem mais cinco

pontos (37,8% das intenções devoto)



do que há três anos . O Bloco tem me-

nos um ponto (9,1%) e a CDU menos
dois pontos (6,2%) ou menos um
ponto se ignorarmos a queda do últi-
mo mês.

Geringonça transforma
PS no partido charneira
No entender do sociólogo Pedro Ma-
galhães, a geringonça, "enquanto mu-

dança qualitativa importante do nos-

so sistema político, fornece uma "van-

tagem adicional ao PS" já que ficou
"mais próximo do que qualquer ou-
tro partido de ser a força central do

nosso sistema partidário". "Agora o

sistema pode ter alianças à direita e
também à esquerda", concretiza o in-

vestigador do Instituto de Ciências

Sociais que situa o PS nessa posição
de charneira.

Também Carlos Jalali considera

queesta fórmula de governação "pre-
meia em especial o PS", com o pro-
fessor de Ciência Política na Univer-
sidade de Aveiro aressalvarqueoque

estáemcausaéaavaliaçãoaum "Go-

verno minoritário dos socialistas". A
tentativa constante de distanciamen-

to face a São Bento porparte do Blo-
co e do PCP, bem como a "natureza
do sistema político, que personaliza
a governação na figura do primeiro-
ministro", também favorecem o PS
neste contexto económico, sublinha.

Economia apoia geringonça
O politólogo Carlos Jalali vê os resul-

tados das sondagens "tipicamente as-

sociados à avaliação que os cidadãos

fazem da situação económica", em
particulardo "indicador mais impor-
tante para os portugueses que é o de-

semprego". Em sintonia, Pedro Ma-
galhães acredita que os bons núme-

ros da geringonça nos estudos de opi-
nião devem-se sobretudo ao "baixo

desemprego e ao regresso do cresci-

mento económico". O sociólogo iden-

tifica outro factor: "as finanças, em
particular a capacidade para reduzir

o défice, o que ajudou a mitigar a ima-

gem de incompetência económica as-

sociada ao PS em 2011". "O PS é o

partido que melhor governa a econo-
mia e as finanças públicas", procla-
mou o primeiro-ministro António
Costa no Congresso do PS de Maio.

Também adificuldade de afirma-

ção da liderança de Rui Rio no PSD

explica a distância de 19 pontos per-
centuais entre partidos de esquerda
e direita, essencialmente devido à

queda dos sociais-democratas. Além
de que os indicadores económicos fa-

voráveis dificultam que uma oposi-

ção seja bem-sucedida, "especial-
mente quando, no caso do PSD, mos-

tra inúmeros sinais de falta de coe-

são", aponta Pedro Magalhães. "É

sempre mais difícil fazer oposição a

um Governo que redistribui", resume
Jalali.

Contudo, se em Julho de 2017 o

diferencial entre a geringonça e os

partidos da anterior maioria de Go-

verno ascendia a 33,7 pontos (o valor

mais elevado nestes três anos de le-

gislatura), desde então verifica-se

uma tendênciade encurtamento (que
os bons números do Verão tentaram
inverter sem sucesso), por via da per-
da de apoio do PS. "E difícil dissociar

esta diminuição dos incêndios do Ve-
rão de 2017 e das suas consequências

trágicas", avalia Pedro Magalhães.
Nessa altura atingiu-se "o tecto

da geringonça e mais ainda do PS

porque esse pico foi alimentado pe-
los socialistas", sinaliza Carlos Jalali.

Este politólogo vê os incêndios como

um "momento de viragem" que terá

afastado de vezamaioria absoluta do

PS. "Mas até às eleições pode haver

outros", avisa. Apesar do favoritismo,
Pedro Magalhães nota que nem se-

quer a vitória socialista está definiti-

vamente assegurada e alerta que "nin-

guémpode antecipar os eventos eco-
nómicos ou políticos que podem
ocorrer no próximo ano". ¦

53%
APOIO POPULAR
A maioria diz votar
numa das três forças
eleitorais que compõem
a aliança parlamentar
que apoia o Governo,
segundo a Aximage.

PROTAGONISTAS

0 que dizem os líderes
sobre o futuro da geringonça
0 PS, o Bloco e o PCP não se comprometem a reeditar a geringonça.
Catarina Martins e Jerónimo de Sousa admitem entrar no Governo se

e quando o povo quiser, enquanto António Costa rejeita tal cenário.

GERINGONÇA NÃO É PARA MEXER, ATÉ VER



"Se podemos ir todos para o governo? Não
creio que a evolução permita esse avanço."
ANTÓNIO COSTA

PRIMEIRO-MINISTRO

0 secretário-geral do PS rejeita qualquer cenário que passe pela ida do BE ou

do PCP para o Governo e repetiu isso mesmo na sexta-feira numa conferência
de imprensa em que avaliou os três anos da geringonça. António Costa tem re-

petido a ideia de que "em equipa que ganha não se mexe". Em entrevista à Lusa

na semana passada, o líder socialista reiterava que deve ser "preservada" a

relação dos partidos da esquerda parlamentar "sem prejuízo de que, como em

todas as relações, possa haver evoluções". Contudo, para o primeiro-ministro
"não faz sentido" discutir um eventual governo conjunto sem "se saber sequer
se há ou não há uma posição conjunta". Sem ter os resultados eleitorais na

mão, Costa vai manter em aberto o jogo da pol ítica de alianças.

BLOCO QUER SER FORÇA DE GOVERNO

"Temos a certeza que teremos a força
para fazer parte de um Governo

guando o povo quiser."
CATARINA MARTINS

COORDENADORA DO BLOCO DE ESQUERDA

O Bloco "não se arrepende" de ter contribuído para a convergência da esquer-
da, disse Catarina Martins na Convenção bloquista do início deste mês. Há um

ano, a líder do BE dizia que a actual solução de Governo é irrepetível. No concla-

ve do partido, viu-se um BE mais moderado no discurso embora, no conteúdo, se

mantenham eixos estruturantes como a oposição à Zona Euro ou a vontade de

nacionalizar a banca e o sector da energia, o que inviabiliza uma governação con-

junta com o PS. O Bloco assume que quer ser Governo, mas só se o povo quiser.
Sem definir parâmetros mínimos, fica por esclarecer se tal significa vencer as

eleições ou um mero reforço do peso eleitoral. Certo é que o PS é o adversário

para as legislativas de 2019, já que a direita é hoje uma "caricatura".

NOVA GERINGONÇA SÓ COM OUTRA POLÍTICA

"Consideramos que o balanço épositivo (...)
mas continuamos a ter um problema de fundo
(...) as imposições da UE e do curo. "

JERÓNIMO DE SOUSA

SECRETÁRIO-GERAL DO PCP

Também Jerónimo de Sousa começou por dizer que a geringonça seria uma
fórmula difícil de repetir. Em Abril, o líder do PCP já admitia como hipótese
uma "coisa aproximada à 'geringonça'" depois das legislativas do próximo ano.

Seguindo esta linha evolutiva, em Setembro, Jerónimo dizia que a geringonça
"valeu a pena" e até admitia a possibilidade de o PCP assumir responsabilida-
des governativas, desde que para fazer uma "política diferente". "Sem ruptu-
ra e uma política alternativa, ir para o poder pelo poder, para isso não esta-

mos disponíveis", rematou. Esta sexta-feira, na celebração dos três anos da

geringonça, o secretário-geral comunista reiterou críticas a Bruxelas. Também

o PCP quer ir para o Governo quando os portugueses lhe derem essa força.

O QUE DIZEM OS NÚMEROS

Maioria parlamentar ganha
força, mas só à boleia do PS


