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O que mudou
no mapa
eleitoral?

Os partidos pequenos não parecem ter
crescido à custa dos tradicionais. O PS

elege mais dez deputados com menos
200 mil votos do que em 2009. A CDU
perde votos nos círculos eleitorais onde
a abstenção foi mais elevada.
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As

eleições do passado domingo,
confirmaram em traços gerais o

que a maioria das sondagens ti-
nha apontado. O PS ganhou mo-
destamente, o BE estagnou, a di-
reita e a CDU perderam votos e

deputados e o PAN cresceu. Há
maior fragmentação partidária,

com a entrada de três novos partidos para a
Assembleia da República. Agora, no rescal-
do das eleições, podemos avançar com al-

gumas análises, ainda que preliminares.
Como fica a geografia eleitoral depois de 6
de outubro? Será que ainda conseguimos
identificar os tradicionais bastiões da direi-
ta, a norte, e os tradicionais bastiões comu-
nistas, a sul? Onde é que a direita mais per-
deu? O que aconteceu à CDU? Onde é que o
PAN mais cresceu? Quem ganhou e perdeu
mais em relação a 20 15?

A análise que se segue para responder a
estas questões é feita com base nos resulta-
dos oficiais dos partidos ao nível nacional e
distrital, mas sobretudo municipal. Fica o

alerta, que com este exercício não se preten-
de analisar transferências de voto entre par-
tidos, nem os dados analisados permitem
esse tipo de análises, nem tirar conclusões
sobre comportamentos individuais com
base nos padrões identificados ao nível mu-
nicipal.

PS com capital político
reforçado mas sem
maioria absoluta
As projeções das várias sondagens confir-
maram-se com a vitória do PS com 36,7%
dos votos nas legislativas, de 6 de outubro.
O PS ficou em primeiro lugar em mais de
200 concelhos. Obtém os melhores resulta-
dos eleitorais nos concelhos de Baião (Por-
to) , Campo Maior e Gavião (Portalegre) ,

Santa Cruz da Graciosa e Porto Santo (Aço-
res) , onde arrecada mais de 50% dos votos.

Comparando com os resultados obtidos
em 2015,0 PS ganhoumais votos e manda-
tos eleitorais, elegendo agora 106 deputa-
dos. Não o suficiente para uma maioria ab-
soluta, mas sai com o seu capital político re-
forçado e mais margem de manobra para
negociar à esquerda no futuro. Manobras
essas que ainda estão a ser desenhadas e

cujos desenvolvimentos tanto podem in-



cluir o PCP-PEV, o BE e ainda o LIVRE ou o
PAN. António Costa deixou a porta aberta

para estas quatro forças políticas no seu
discurso pós-eleitoral.

Em relação a 2015, o PS ganhou maior
percentagem de votos na Madeira
(+12.51%), emAveiro (+6.41%) e em Leiria
(+6.27%) , ficando apenas aquém do resul-
tado nos Açores, onde perde agora resi-

dualmente 0,35% dos votos. O PS ganhou
em todos os círculos eleitorais em Portugal
continental comparando com as eleições
de 2015. Mas continuando afazer compa-
rações, se recuarmos no tempo, até 2009,
quando o PS de José Sócrates obteve tam-
bém 36,7% dos votos e ultrapassou os dois
milhões de votos, observamos que Costa
podia ter feito mais, estando apoiado
numa conjuntura económica muito mais
favorável do que aquela que o país enfren-
tava então. Passados dez anos, o PS elege
quase mais dez deputados com menos vo-
tos. Menos 200 mil votos do que em 2009. 0
que nos revela isto sobre o desempenho do
PS? Pode não revelar nada e ser apenas
conjuntural ou pode, de facto, representar
a erosão dos partidos mainstream do siste-
ma partidário, incluindo também o PSD.
Ambos têm perdido apoio eleitoral nos úl-
timos 20 anos. A teoria da erosão partidária
dos partidos tradicionais ganha ainda mais
força com a recente entrada de novas for-
ças políticas na AR, tanto à esquerda como
à direita, o que poderá significar reorgani-
zações em ambos os quadrantes políticos e
até realinhamentos eleitorais no futuro.

CDU em queda livre,

perde votos e mandatos
A CDU obteve 6,46% dos votos, menos
quase 2% dos obtidos em 20 15, o que equi-
vale a uma perda de 1 16 mil votos. Este re-
sultado significa uma perda de cinco depu-
tados. O mau resultado soma-se aos suces-
sivos maus resultados obtidos
recentemente nas eleições europeias e
também nas autárquicas.

Nestas legislativas, as maiores perdas da
CDU dão-se curiosamente em Setúbal (-
-3,05%), Évora (-3,01%), Santarém (-2%) e
também no distrito do Porto (-2%) em rela-
ção a 20 15. A coligação PCP-PEVnão cres-
ceu em nenhum dos círculos eleitorais
comparando com os resultados obtidos na
eleição de 2015.

A coligação obtém melhores resultados
em contextos demograficamente menos
densos e menos religiosos - características

de grande parte do sul do território conti-
nental português. Mas também em alguns
destes contextos acabou mesmo assim por
perder peso político, como em alguns con-
celhos de Évora e Santarém. Embora as

perdas sejam significativas, a CDU man-
tém-se como segunda força política mais
votada em 29 concelhos, como Aljustrel,
Cuba e Serpa (Beja) , Arraiolos e Portei (Évo-
ra) . Em todos estes concelhos, a CDU con-
segue ainda arrecadar um terço dos votos.

A análise
é feita com
base nos
resultados
oficiais
dos partidos
ao nível
nacional e
distrital, mas
sobretudo
municipal.



Por outro lado, os dados parecem sugerir
que a CDU perde em grande medida nos
círculos eleitorais onde a abstenção foi
mais elevada.

BE perde votos
mas mantém
os 19 deputados
Em maio, nas europeias, o BE tinha várias
razões para festejar. O partido tinha dupli-
cado o número e a proporção de votos em
relação a 2014. Agora, perde duplamente
em número e proporção de votos face às le-
gislativas de 2015, perdendo votos em vá-
rios círculos e crescendo, apenas residual-
mente, em alguns. É natural que o partido
tenha tido ganhos consideráveis nas elei-
ções europeias que agora não se repetem
nas legislativas, dado que eleições de se-

gunda ordem, como as europeias, benefi-
ciam normalmente os pequenos e médios
partidos. Mesmo assim o partido estagnou
face a 2015. Manteve o grupo parlamentar
de 19 deputados, mas não cresceu, perden-
do inclusive votos na globalidade. Mas afir-
ma-se como terceira força política em mais
de 200 concelhos, como Portimão e Olhão
(Faro) , Setúbal (Sines) , Marinha Grande
(Leiria) e Condeixa-a-Nova (Coimbra),
onde alcança o seu melhor resultado a nível

nacional. Comparando com 2015, o Bloco

perde sobretudo na Madeira (-5,46%) , mas
também em menor proporção em Lisboa
(-1, 19%) eemFaro (-1,79%). Eonde ganha,
ganha no máximo apenas mais 1,28% dos
votos do que em2015, como aconteceu em
Coimbra.

Por que razão o BE não cresceu? Terá es-

tagnado como consequência do acordo par-
lamentar que realizou com o PS e pela viabi-
lização dos quatro Orçamentos do Estado
durante esse período, ou como consequên-
cia do crescimento do PAN e do livre nos cír-
culos eleitorais urbanos? A análise dos dados

agregados disponíveis sugere que a sua es-

tagnação terá servido, em parte, para conso-
lidar a posição do PS e o crescimento do li-
vre. De facto, existe uma correlação inversa,
mas de magnitude fraca, entre a variação
dos resultados eleitorais do BE e a variação
dos resultados do PS e do livre em relação a
2015. 0 mesmo não se verifica quando com-
paramos avariação com o PAN.

PPD-PSDeCDS
em queda livre?

A direita perdeu peso político na Assem-
bleia da República com as eleições de 6 de
outubro. Embora Rui Rio tenha feito um
discurso vitorioso, o resultado do passado
domingo ficará como o quarto pior do

PPD-PSD em eleições legislativas (27,9%),
abaixo de Santana Lopes em 2005 (28,77%)
e de Manuela Ferreira Leite em 2009
(29,11%). JánoCDS-PRaperda de 13 depu-
tados levou Assunção Cristas a convocar
eleições e anão recandidatar-se. Os melho-
res resultados do CDS são em Ponte de
Lima (Braga), Santana (Madeira), Vale de



Cambra (Aveiro) , onde consegue manter o
3.° lugar. O CDS consegue ficar em 3.° lugar
em 39 dos 308 concelhos do país. Já o PSD

consegue ficar em I .° lugar em 27% dos
concelhos (83) do país, sobretudo no norte
e centro, como Boticas e Valpaços (Vila
Real),Vimioso (Bragança), Vagos (Aveiro) e

ainda na Calheta (Madeira) . Mas perdeu
pela primeira vez vários concelhos para o
PS, como Proença-a-Nova e Santa Cruz.
Para compararmos com o resultado da coli-
gação Portugal à Frente, de 2015, na qual

CDS e PSD se aliaram, somamos os resulta-
dos eleitorais do PSD e do CDS em 2019.

As maiores perdas foram sem dúvida nos
distritos de Leiria (-9,56%), Viseu (-8,97%) e
Aveiro (8,86%) . E não cresceram em ne-
nhum círculo eleitoral. A pergunta que se
faz é: para onde foram os votos que a direita
tradicional perdeu? Será que os novos parti-
dos a desafiar o espaço político deram um
empurrão?

O cruzamento entre a variação percen-
tual de votos no PSD-CDS entre 2019 e2015
face aos dos outros partidos sugere que os
novos partidos, como acontece com a Ini-
ciativa Liberal, não retiram palco aos parti-
dos tradicionais.

PAN ganha um grupo
parlamentar
Depois da surpresa da noite eleitoral de 26
de maio, em que o PAN conseguiu eleger
pela primeira vez na sua história um depu-
tado para o Parlamento Europeu, o partido
volta a surpreender. Como já mencionado,
as europeias são o palco perfeito para sur-

presas desta natureza. Já as legislativas
nem tanto. Veja-se pelo BE, que quando
entrou no Parlamento pela primeira vez,
em 1999, conseguiu dois deputados, mas
nas eleições seguintes, em 2002, cresceu
50%, ganhando apenas mais um mandato.
O PAN é um caso de crescimento, clara-
mente mais rápido e acentuado. O partido
cresceu 400% de 2015 para 2019. Claro que
as circunstâncias são diferentes e o tempo
de legislatura e trabalho parlamentar foi
também ele diferente. De qualquer das for-
mas, a comparação ilustra bem o rápido
crescimento do PAN, crescimento que
também é embalado pelo contexto inter-
nacional e pela agenda climática que está
cada vez mais em cima da mesa.

O PAN cresceu em todos os círculos elei-
torais, o que lhe permitiu quadruplicar a
sua presençano Parlamento. Com 3,28%
dos votos, ouseja, cerca de 166 mil votos, o
PAN tem agora quatro deputados.

Comparando com 2015, o maior cresci-
mento dá-se no distrito de Faro (+2,77%),
embora o partido não consiga eleger por
esse círculo que tem uma magnitude elei-
toral bastante pequena, dificultando as-
sim as contas aos pequenos partidos.
Aliás, a zona do Algarve tem sido uma
grande aposta do partido. Os seus cinco
melhores resultados, onde alcança mais
de 5%, são na zona algarvia. O partido



cresce ainda consideravelmente em Setú-
bal (+2,54%) e Lisboa (+2,41%), permitin-
do obter um mandato por Setúbal e um
segundo mandato por Lisboa. Conseguiu
também um bom resultado no Porto, o

que lhe garantiu mais um mandato eleito-
ral. Os bons resultados nestes círculos elei-
torais não são surpresa, nas europeias ob-
servámos o mesmo. A força do PAN en-

contra-se geograficamente concentrada
nas zonas em que o partido detém já uma
forte presença territorial, com a implanta-
ção local de comissões políticas conce-
lhias, como acontece em Faro. Resumin-
do, o PAN some e cresce em todos os círcu-
los eleitorais, crescendo sobretudo nos
círculos eleitorais urbanos onde também
a Iniciativa Liberal e o Livre têm melhor
desempenho.

Novos partidos: Livre,
Iniciativa Liberal e

Chega
Nas eleições europeias, o Aliança foi o mais
votado no conjunto dos novos partidos,
com 1,9% a nível nacional. Contudo, nas le-
gislativas ficou longe de eleger.

O Chega de André Ventura conseguiu
1,30% dos votos, o Iniciativa Liberal, funda-
do apenas há dois anos por Carlos Guima-
rães Pinto, arrecadando 1,20% dos votos.
O Livre, que já tinha tentado a sua sorte nas
legislativas de 2015, conseguiu agora 1,06%
dos votos. Fez-se história, por várias razões.
Nunca antes três novos partidos tinham
entrado em simultâneo para aAssembleia
da República. Nunca antes um partido de
extrema-direita (Chega), que defendepor
exemplo a introdução de legislação sobre a
castração química como forma de punição
de agressores sexuais (p. 37 do programa
eleitoral) , tinha chegado próximo da casa
da democracia.

Para percebermos melhor as dinâmicas
destes novos partidos, cruzámos os seus re-
sultados com os obtidos pelos outros parti-
dos. Verificámos que não existe aparente-
mente um padrão de competição direta
com os partidos tradicionais do sistema (à
esquerda com a CDU, o BE e o PS e à direita
com o PSD e o CDS-PP). O que se observa,
acima de tudo, é que o Livre tende a obter
resultados eleitorais mais expressivos nos

concelhos em que o PAN e o Iniciativa Libe-
ral também foram mais votados (coeficien-
tes de correlação entre 0,63 e 0,78) e vice-
-versa. Isto sugere que existem círculos elei-
torais onde a competição eleitoral está
mais cristalizada em torno dos partidos tra-
dicionais. E existem outros, sobretudo nos
distritos do litoral, mais urbanos e cosmo-
politas, em que estes novos partidos, inde-
pendentemente da sua ideologia ou natu-
reza, conseguem ganhar maior apoio elei-
toral. É também nestes círculos, com maior



magnitude eleitoral, que estes partidos
apostam durante a campanha eleitoral,
como aconteceu em Lisboa, onde o Inicia-
tiva Liberal e o Livre obtiveram a maioria
dos seus votos.

Sobre a sobrevivência parlamentar fu-
tura destes partidos, pouco se poderá an-
tever para já. Sabemos que características
como a moderação política do partido e a
participação em coligações governamen-
tais afetam a capacidade de sobrevivên-

cia de novos partidos parlamentares. Mas
vamos precisar de esperar por mais elei-
ções para sabermos de facto o que se avi-
zinha. De qualquer das formas, estas no-
vas dinâmicas partidárias devem ser en-
tendidas como um claro sinal de
vitalidade da cidadania da sociedade
portuguesa assim como uma forte men-
sagem para os partidos instalados e do
arco da governação.



Especial
"As lojas
que não se
modernizarem
vão acabar
por fecha r"
Nuno Ferreira é dono da loja
de roupa Bella Moda, em Vi-
seu, há mais de uma década,
mas não tem dúvidas da im-
portância que tem o mercado
onlinepara a expansão do ne-
gócio. Esta convicção ganhou
contornos mais significativos
depois de participar em vá-
rias ações de formação do Co-
mércio Digital, um programa
daACEPI, Associação da Eco-
nomia Digital, que promove a

digitalização de micro e PME
do setor do comércio e dos

serviços. Foi a oportunidade
de aprender algumas técnicas

para desenvolver uma loja
onlinemais intuitiva e acessí-
vel aos potenciais clientes.
"As sessões do Comércio Digi-
tal fizeram-nos alterar a apre-
sentação dos artigos no site.
Mudámos a tipologia dos arti-
gos e ajustámos o sistema de
filtro nas pesquisas para que o
cliente consiga encontrar
mais facilmente o artigo que
procura. Por exemplo, agora
se pesquisar pelo nome de
uma marca, vão aparecer to-
dos os artigos, sejam calças,
T-shirts, camisas, poios, etc.
Na formação aprendemos
também a explorar alguns
dos canais onde podemos
publicitar de forma mais con-
creta. Já notámos resultados.
Há mais pessoas a ir ao sitee

às redes sociais da Bella
Moda, pelo menos é isso que
indicam as estatísticas das vi-
sualizações."
Com os olhos no futuro, Nuno
Ferreira faz um apelo à mo-
dernização do setor onde está
inserido. "As pessoas têm de
se modernizar porque se não
o fizerem as lojas vão acabar
por fechar."
A Bella Moda é apenas uma
das 50 mil empresas que o
Comércio Digital pretende
ajudar até 2020.
www.comerciodigital.pt


