
Rio lançou
ideia que
nunca
discutiu
no PSD

Brancos e nulos com
efeito no Parlamento
"é a maior tonteria",
diz especialista em
sistemas eleitorais
A ideia de que os votos
brancos e nulos possam
ter efeitos na composição
do Parlamento — seja "ele-

gendo" lugares vazios, seja
reduzindo o número de
deputados — nunca foi es-
tudada pelo grupo que está
há cerca de um ano a pre-
parar as propostas do PSD

para a reforma do sistema
político. Rui Rio lançou
essa possibilidade na ter-
ça-feira, numa conferência
de imprensa para falar do
trabalho do partido nesta
matéria, mas nunca pro-
pôs internamente que esse

cenário fosse estudado para
ser incluído nas propostas
que o partido fará. Se Rio
tivesse proposto essa ideia
antes de a lançar em públi-
co, o grupo de trabalho do
PSD teria uma dificuldade
logo à partida: nunca, em
país algum, alguém deu ex-

pressão parlamentar aos
votos brancos e nulos.

"Essa ideia lançada pelo
doutor Rui Rio é a maior
tonteria que existe à face
da Terra em termos de sis-

tema de representação po-
lítica", diz ao Expresso Ma-
nuel Meirinho Martins, um
dos maiores especialistas
portugueses em sistemas
eleitorais e representação
política. Além de ser presi-
dente do Instituto Superior
de Ciências Sociais e Políti-
cas (ISCSP) da Universida-

de de Lisboa e catedrático
com obras publicadas so-
bre estas matérias, Manuel
Meirinho foi deputado do
PSD e participou em vários
estudos para a alteração
do sistema eleitoral portu-
guês, tendo colaborado em
propostas legislativas com
vista à aproximação dos
eleitos aos eleitores. Estu-
dou muitos sistemas e pos-
sibilidades, mas nunca lhe
ocorreu — nem nunca viu
— aquilo que Rio sugere:
a redução do número de
deputados tendo em conta
brancos e nulos. "Não só

é inexequível, como viola
toda a teoria da represen-
tação política — a repre-
sentação política não deve
ser a representação do va-
zio. Extrair do voto uma
não-representação é um
absurdo." Sem contar que,
com essa regra, "passaria
a haver um estímulo para
votar branco e nulo".

Não foi a primeira vez
que Rio falou nesta hipó-
tese, a título "pessoal". Em
2014 disse ter "simpatia"
pela ideia de "os votos
brancos e nulos elegerem
cadeiras vazias". Agora
disse algo diferente: os
brancos e nulos já não
deixariam cadeiras vazi-
as, mas retirariam lugares
ao Parlamento. O efeito é

o mesmo — a eleição de
menos deputados — mas
as consequências não são

iguais, nomeadamente
quando esteja em causa a
necessidade de maiorias
qualificadas. F.s.e.


