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O "voto útil" no PS
tornou-se obsoleto
no pós- "geringonça"?

Quebrado o tabu das alianças interpartidárias à esquerda, o "voto útil" poderá soçobrar. A conquista de
uma maioria parlamentar (à esquerda ou à direita) é mais importante do que ser o partido mais votado.
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Desde que o BE e o PCP ajudaram
o PS a derrubar o Governo de coli-

gação PSD/CDS-PP em 2015, via-
bilizando depois um novo Gover-
no do PS sustentado em acordos
bilaterais de incidência parlamen-
tar, os bloquistas e os comunistas
têm difundido a ideia de que o
"voto útil" no PS deixou de fazer
sentido. Ou seja, os eleitores mais

próximos do BE e do PCP já não

precisam de votar no PS para im-
pedir que o PSD ganhe eleições le-

gislativas e forme Governo (com
ou sem o CDS-PP). No pós-"gerin-
gonça", todos os votos no BE e no
PCP contam para a formação de
uma maioria parlamentar de cen-

tro-esquerda e esquerda, ao con-
trário do que sucedia anterior-
mente, quando esses dois partidos
permaneciam excluídos do deno-
minado "arco da governação".

Em recente entrevista, a líder do

BE, Catarina Martins, voltou a

apontar nesse sentido, consideran-
do que a ideia de "voto útil" ficou
"bastante destruída" na sequência
das eleições legislativas de 2015.
"Hoje não há dois partidos ou dois
e uma muleta a decidir quem é que
pode ter soluções de Governo. To-
dos os partidos têm a responsabili-
dade de apresentar soluções de
Governo. Quando pusemos no pa-
pel as nossas propostas, as pessoas

passaram a poder confiar. Isso é le-

gitimar a democracia. A democra-
cia é boa quando é clara", afirmou.

A líder do CDS-PP, Assunção
Cristas, tem apontado no mesmo
sentido: o "voto útil" acabou com a

chegada de António Costa ao po-
der, em 2015, através de uma con-
fluência estratégica entre o PS, o
BE e o PCP. Desde então que Cris-
tas tem insistido na ideia de que o
fundamental é alcançar uma maio-
ria parlamentar de 116 deputados
"no centro-direita", independente-
mente da distribuição dos mesmos
entre o PSD e o CDS-PP (e o mes-

mo se aplica ao que denomina
como "as esquerdas encostadas").

"A pressão para alguém ficar em

primeiro lugar, para dar força a

um partido que é o partido que
terá o primeiro-ministro, acabou
em 2015", reiterou Cristas, em re-
cente entrevista. "Há um partido
que pode ficar à frente de todos os

outros ou não, ou vários partidos
que concertadamente formam
uma maioria. Uma maioria que
pode ser de Governo, com dois ou
mais partidos no Governo, ou até

pode ser de apoio parlamentar".

"Polarização de votos"
A "geringonça" matou o "voto útil"
no PS? "A composição do Governo
reduziu a amplitude e o debate em
torno do 'voto útil'. Não se trata de

uma 'morte', mas de uma tendên-
cia em virtude de o debate atual se

central na obtenção de uma 'maio-
ria à esquerda' ou de uma 'maioria
à direita'. Contudo, importa referir

que o 'voto útil', no caso portu-
guês, acentua-se quando o resulta-
do eleitoral é incerto e se assiste a

uma polarização de votos entre o

PS e o PSD, o que no atual contex-
to não é previsível, dados os diver-
sos estudos de opinião que colo-
cam o PS na frente das intenções
de voto, confortavelmente", res-

ponde Bruno Ferreira Costa, pro-
fessor de Ciência Política na Uni-
versidade da Beira Interior.

"Com base nos diversos estudos
de opinião existentes não é previ-
sível que o voto útil venha a ser
um argumento utilizado durante a

campanha eleitoral, tanto à es-

querda como à direita", acrescenta
Ferreira Costa, referindo-se às

eleições legislativas de 2019. "O PS

resistirá a criticar os seus parceiros
de esquerda, dada a estabilidade e o

sucesso da solução governativa,
enquanto que à direita a distância
face ao PS impede o PSD de se

apresentar como agregador de vo-
tos à direita. As eleições legislati-
vas de 2019 podem representar um
marco importante no bipartidaris-
mo imperfeito português, caso os
dois principais partidos fiquem,
em conjunto, abaixo de dois terços
do total de votos expressos".

"Jogo vai ser complexo"
Na perspetiva de José Adelino
Maltez, professor catedrático no
Instituto Superior de Ciências So-
ciais e Políticas da Universidade de



Lisboa, "todos os votos úteis são

sempre mobilizados de forma sub-

liminar, parecendo, muitas vezes,
aquilo que não são. O PS, desta fei-
ta, pode ter utilidade, para certa

gente se livrar do PCP e do BE.
Tudo depende de Rui Rio entrar,
ou não, no jogo, porque o PSD

pode também ter utilidade para
muitos socialistas".

"De qualquer maneira, o jogo vai
ser complexo e o tempo europeu
ameaça ser explosivo. Julgo que,
dentro de meses, vamos viver um

tempo novo, onde o situacionismo
do 'centrão' se repartirá ou se con-
centrará no 'costismo', mesmo que
seja com o regresso ao queijo li-
miano e ao perigo do pântano. E
ainda há Marcelo Rebelo de Sou-

sa", antecipa Maltez.

"Efeito das lideranças"
Por seu lado, Ascenso Simões, de-

putado do PS, entende que "o 'voto
útil' é muito mais efeito das lide-
ranças e dos momentos eleitorais,
do que de decorrências específicas
de governação". Quanto aos possí-
veis efeitos da "geringonça" nas
eleições legislativas de 2019, no

que concerne ao "voto útil", Si-
mões diz que "em futuras eleições
depende do que estiver em causa,
da perceção que os eleitores tive-
rem relativamente ao seu futuro".
"Nenhum voto é inútil"
Perante as mesmas questões, Mi-
guel Tiago, ex-deputado do PCP,
começa por ressalvar que a "gerin-
gonça" não existe. "Não considero

que exista uma 'geringonça'. Esse

termo remete para uma 'entidade',
uma certa 'unidade' e isso não exis-
te". No entanto, afirma que "a so-
lução de Governo minoritário do
PS mostrou, isso sim, que a decisão

respetiva à formação de Governo
recai sobre a composição da As-
sembleia da República e não sobre
a falsa eleição de um primeiro-mi-
nistro. Algo que o PCP vem, desde

sempre, referindo. Como tal, ne-
nhum voto é inútil, na medida em
que todos os votos e todos os de-
putados são chamados a definir o
Governo em função da composi-
ção da Assembleia da República".

"Espero que, no futuro, tenha-
mos todos mais presentes que a

composição do órgão de soberania

representativo é que define os
contornos do Governo e, em boa

medida, das suas práticas", prosse-
gue Tiago, apontando para as elei-
ções legislativas do próximo ano.
"A mentira sempre difundida de

que votamos para um Governo e

um primeiro-ministro caiu final-
mente por terra. Contudo, a me-
mória coletiva é afetada pela dou-
trina dominante e muito condicio-
nada pela mensagem da comunica-
ção social que, certamente, não he-
sitará em voltar à cassete mentiro-
sa de que existem 'candidatos a

primeiro-ministro'". •
"A mentira sempre
difundida de que
votamos para um
Governo e um
primeiro-ministro
caiu finalmente por
terra", considera

Miguel Tiago,
ex-deputado do PCP




