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PS posiciona-se como
"partido-charneira"
do sistema político
O PS de António Costa já celebrou acordos com o BE, PCP, PEV e PSD.
Acrescem os entendimentos com o PAN e a coligação com o Livre na

autarquia de Lisboa. Só falta o CDS-PP. Como se explica este fenómeno?
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No início da XIII Legislatura, o PS

firmou acordos de incidência par-
lamentar com o BE, o PCP e o

PEV. Mais recentemente, estabe-
leceu acordos com o PSD no âmbi-
to de duas matérias políticas: des-

centralização e fundos comunitá-
rios. O PS assume desta forma uma
posição central no sistema políti-
co, uma espécie de "partido-char-
neira" com o qual todos os outros

podem negociar acordos ou for-
mar eventuais coligações? "A atual

situação resulta de um contexto
político e económico específico,
ou seja, a conjuntura desempenha
um papel determinante para o
atual posicionamento central do
PS no sistema político português",
responde Bruno Ferreira Costa,
professor de Ciência Política na
Universidade da Beira Interior.

"O maior destaque resulta do
facto de o PS não ter ganho as elei-

ções legislativas de 2015 e, mesmo

assim, se assumir como o partido
condicionador dos acordos políti-
cos da atual legislatura. O forte im-

pacto do período de intervenção
da troika constituiu um aglutina-
dor do posicionamento dos parti-
dos mais à esquerda, criando-se as

condições propícias para um go-
verno liderado pelo PS com o

apoio inédito dos seus parceiros de

esquerda. Por outro lado, a ante-
rior experiência de António Costa

na Câmara Municipal de Lisboa
contribuiu, de forma decisiva, para
o estabelecer de pontes com o BE e

a CDU, desbloqueando décadas de

afastamento histórico entre os

partidos de esquerda", explica Fer-
reira Costa.

"No entanto, importa referir que
tal resulta da posição inédita da
CDU e do BE, ao suportarem o

Governo na Assembleia da Repú-
blica, bem como da mudança de li-
derança no PSD, o que permitiu
abrir uma nova porta de diálogo
entre os dois principais partidos.
Ou seja, estas alianças surgem
como consequência direta dos re-
sultados eleitorais, sendo certo que
os resultados das eleições legislati-
vas de 2019 poderão determinar
um novo padrão de alianças. Esta

situação será mais evidente se a li-
derança de Rui Rio continuar com
esta aproximação ao PS e ao Go-
verno de António Costa, o que po-
derá tornar o apoio dos partidos
mais à esquerda dispensável. Não
me parece que o PS se torne, no

imediato, num 'partido-charneira',
mas antes que a liderança de Antó-
nio Costa consegue capitalizar os

apoios necessários para a afirma-

ção do seu projeto de Governo,
encontrando nos partidos de opo-

sição lideranças susceptíveis a essa

influência", conclui.
Por sua vez, António Costa Pin-

to, cientista político e investigador
do Instituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa, salienta

que "o PS já esteve várias vezes
nessa posição de 'partido-charnei-
ra' do sistema político português.
Sobretudo durante o período de

consolidação democrática, quando
serviu de eixo em vários governos.
Mas depois verificou-se uma bipo-
larização e o PS passou algum tem-

po sem conseguir chegar ao poder,
fazendo oposição aos governos de

centro-direita, da Aliança Demo-
crática. Voltou a essa posição com
o 'Bloco Central' e foi novamente
remetido à oposição com as maio-
rias absolutas do PSD de Cavaco
Silva. Nessa altura, porém, há que
salientar as coligações do PS com o

PCP ao nível da Câmara Munici-
pal de Lisboa, lideradas por Jorge
Sampaio e João Soares. Em suma,
esta posição do PS não é inédita".

Ferreira Costa aponta no mes-
mo sentido: "Este posicionamento
do PS não é inédito, se atentarmos
ao governo de 'Bloco Central' lide-
rado por Mário Soares e que con-
tou com a participação do PSD, ou
com o Governo de coligação entre
o PS e o CDS. O contexto histórico
era naturalmente diferente, resul-
tante de um processo revoluciona-



rio que opôs o PS e o PCP, o que
tornou qualquer acordo à esquerda
inviável e a clara vontade do CDS
de entrar nas opções governativas
existentes. Não podem, por isso,
ser períodos equiparáveis, tanto
pelas coligações estabelecidas,
como pelo facto de na altura ainda
não se ter registado qualquer
maioria absoluta, ou seja, os acor-
dos alcançados pelo PS resultavam
de uma necessidade dos agentes
políticos de conseguirem alguma
estabilidade política e que permi-

"A anterior
experiência de Costa

na Câmara Municipal
de Lisboa contribuiu,
de fornia decisiva, para
estabelecer pontes
com o BE e a CDU,
desbloqueando
décadas de
afastamento
histórico", salienta
Bruno Ferreira Costa

tisse que algum mandato durasse a

legislatura, o que só viria a ser con-

seguido com a primeira maioria
absoluta de Cavaco Silva".

Na perspetiva de Ferreira Costa,
"nesta legislatura o PS desblo-

queou os acordos a todo o quadro
parlamentar. No entanto, tal não

garante uma via única de análise
de futuras coligações ou acordos

pós-eleitorais situações de maio-
rias relativas. Importa recordar

que o PS, embora tenha governado

por diversas vezes no decurso dos

44 anos de democracia, apenas
numa legislatura (2005-2009) dis-

pôs de uma maioria absoluta, o

que torna crucial que desenvolva
acordos de coligação ou de inci-
dência parlamentar para a afirma-
ção dos seus governos".

Fim do bloqueio à esquerda
O que motiva este posicionamento
central do PS? Entende que o PS

tem determinadas características
históricas ou ideológicas que o le-
vam a assumir essa função de "par-
tido-charneira"? "Esta situação de-

riva de um contexto histórico e

político muito específico. De facto,
o forte período de crise económi-

ca, bem como a intervenção da
troika em Portugal, aliado à vitória
da coligação 'Portugal à Frente' nas

eleições legislativas de 2015, trou-
xe um conjunto de novos desafios

para o sistema político português e

os seus atores. O inédito apoio do

BE e da CDU a uma solução de

Governo liderada pelo PS resulta
dessa contrarreação ao Governo
liderado por Passos Coelho, sendo

que os recentes acordos assinados

entre o PS e o PSD representaram
já um sinal de ameaça para essa

unidade de esquerda", responde
Ferreira Costa.

"O PS, a par do PSD, é um parti-
do do 'arco da governação', sendo

tradicional que alicerce a sua ação
em possíveis coligações ou acordos
de incidência parlamentar. Esta le-

gislatura representa um novo pa-
drão nos possíveis acordos, uma
vez que a cisão histórica assumida
entre os partidos à esquerda repre-
sentou um bloqueio histórico a

possíveis alianças, pelo que o PS

teve de procurar na ala mais à di-
reita do Parlamento os apoios para
a execução dos seus programas de

Governo. Tal resultou igualmente
de o eixo de governação em Portu-

gal ter sido constituído por PS,
PSD e CDS", prossegue.

"Além desta questão do posicio-
namento destes partidos no con-
texto da democracia portuguesa,
importa referir igualmente o papel
do PS no período pós-revolução,



tendo esse papel sido central para
o reforço do processo democrático
em curso e para a criação de uma
barreira ao crescimento do PCP.
Por outro lado, na análise de parti-
dos 'catch ali' verifica-se a emer-
gência de múltiplas perspetivas e

alinhamentos partidários, o que
no caso do PS e do PSD é ainda
mais visível. Dentro destes parti-
dos temos múltiplas influências e

enquadramentos ideológicos e que
vão alternando na sua primazia no
seio dos partidos, condicionando
de forma direta o posicionamento
de cada liderança. Partidos com
um forte pendor governativo en-
fatizam cada vez mais a praxis polí-
tica e os resultados da sua política
governativa em vez de questões
iminentemente ideológicas e que
estiveram nas suas bases fundacio-

nais", acrescenta.

Definição nas eleições de 2019
Este posicionamento do PS é uma
situação circunstancial, inerente
aos resultados das eleições legisla-
tivas de 2015, podendo alterar-se
mediante os resultados das elei-
ções legislativas de 2019? Ou con-
sidera que deverá prolongar-se
mais no tempo, na medida em que
o BE e o PCP colocaram-se entre-
tanto no perímetro das "soluções
de Governo" e esse movimento
transformou o sistema político
português? "Do meu ponto de vis-
ta esta situação é conjuntural, fru-
to dos resultados das eleições de

2015 e das necessidades da lideran-

ça de António Costa para garantir
apoio ao seu projeto governativo.
Os resultados eleitorais de 2019
vão ser decisivos para a manuten-
ção desta fórmula, de um apoio de

âmbito parlamentar, mas que não

represente um caminho para a in-
tegração de qualquer um destes

partidos num futuro Governo.
Esse apoio poderá inclusivamente
deixar de ser necessário, se se con-
firmar a aproximação do PSD e a

disponibilidade dos maiores parti-
dos em encontrarem soluções con-

juntas em diversos domínios",
afirma Ferreira Costa.

"O BE e a CDU encontram-se,
nesta fase, numa posição difícil em

termos de estratégia política.
Aprovam as políticas do Governo,
nomeadamente os sucessivos or-
çamentos, mas ao mesmo tempo
procuram mediaticamente traçar
um certo afastamento para garan-
tir o seu eleitorado nas próximas
eleições. E por isso que os resulta-
dos das eleições de 2019 serão de-
cisivos para a sobrevivência desta

fórmula, desde logo para verificar

quem consegue capitalizar em ter-
mos eleitorais os resultados eco-
nómicos alcançados pelo atual
Executivo", prevê.

"Mais do que um 'partido-char-
neira', o PS procura encontrar uma
fórmula que permita governar ao

longo da legislatura - recorde-se

que apenas cumpriu duas legisla-
turas completas até hoje -, sendo a

divisão entre esquerda e direita

que a atual legislatura proporcio-
nou a melhor fórmula para tal ser

alcançado, principalmente num
período tão crítico como a crise
económica vivida em Portugal",
argumenta. 0


