
TESTE DE
FIDELIDADE
ELEITORAL

C
Instituto de Ciências
Sociais lançou esta
semana o seu habi-
tual estudo eleitoral,
feito na ressaca das

legislativas de ou-
tubro. Há muitos anos que este
é o estudo que melhor apanha
as razões do voto e as tendên-
cias sociológicas que movem o
eleitorado. Temas a que a maior
parte das sondagens regulares,
muito focadas na intenção de
voto momentânea, normalmen-
te não chegam.

Um dos dados mais curiosos
do estudo, coordenado por
Marina Costa Lobo, é o da

identificação partidária Na
primeira década do século, 63%
dos eleitores identificavam-se
com determinado partido. Na
média das eleições de 2011,
2015 e 2019, o valor cai para
47%.

É impossível dissociar
isto da progressão da
abstenção. Se a tendência de

desidentificação se acentuar,
a mobilização eleitoral
será cada vez mais baixa,
corroendo progressivamente
a legitimidade dos eleitos e
afastando-os do eleitorado em
geral, numa espiral sem fim.

O afastamento dos
eleitores dos partidos
é um sinal grave
que devia preocupar
muito PS e PSD.
À sua volta está
tudo a mudar

A fragmentação eleitoral
deveria responder a parte deste

problema. Com mais partidos
presentes no Parlamento, seria
natural que os portugueses
se identificassem com alguns
dos novos movimentos, o que
ainda não é evidente. Com o

passar do tempo, é natural que
isso aconteça, criando um novo

equilíbrio político.
Em certa medida, as

sondagens já mostram uma
tendência de polarização, que
estará a favorecer o Bloco e

o Chega, e um encolhimento
eleitoral dos partidos do
bloco central. Na última
sondagem do ICS/ISCTE para
o Expresso/SIC, PS e PSD
perderam, juntos, três pontos
desde outubro (por descida do

PS). Na estudo da Intercampus
para o "CM"/"Negócios", o

recuo é de oito pontos.
A descida contínua do PS

desde o verão é um movimento

pouco habitual num período
tão próximo de eleições.
Não só o partido do Governo
falhou a maioria absoluta no
momento teoricamente mais
fácil como parece sentado

num escorrega de intenções
de voto. Num quadro político
clássico, já seria uma queda
preocupante. Num cenário de
menor identificação partidária
e de novos protagonistas, torna
tudo menos previsível.

Apesar de nenhum partido
clássico — PS, PSD, CDS ou
PCP — ficar bem visto num
teste de fidelidade eleitoral,
ironicamente é a estratégia de
Rui Rio, de aproximação ao
centro e de pontes com o PS, a
que pode ganhar espaço.

Com tudo a mudar à sua
volta, e com o PS a recusar dar
relevância ao Bloco, os dois

partidos "centrais" podem
precisar mais um do outro.
rcosta@expresso.impresa.pt


