
Resultado do pleito de
domingo, em que se prevê

fraco desempenho dos partidos
de esquerda, não deverá se
refletir nas relações econômicas
entre Brasil e Portugal.

Novo governo terá a dura
missão de impor medidas

econômicas impopulares
atendendo às exigências do FMI
e da União Europeia para receber
o pacote de ajuda econômica.

Pesquisas são unânimes
em apontar Passos Coelho,

do PSD, como o grande vencedor
nas eleições de domingo,
devendo governar em
coligação com a CDU.

● ●●
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O turista desavisado que passou
por Portugal no mês de maio
deixou o país com a sensação
de que o discurso contra o FMI
está mais forte do que nunca. A
explicação para o paradoxo
com as pesquisas, que apontam
vitória da direita no domingo, é
simples: enquanto os partidos
da esquerda tradicional (BE e
CDU) forraram o país com propa-
ganda criticando o pacote finan-
ceiro, as agremiações de direita
e centro-direita (CDS e PSD) e o
moderado Partido Socialista
(PS), optaram por não produzir
material algum. A ideia era en-
viar aos eleitores a mensagem
de que a austeridade começava
ali, na campanha.

Na antevéspera da votação,
as pesquisas de intenção de vo-
to mostram que, apesar do abati-
mento com a crise, os portugue-
ses não estão dispostos a radica-
lizar. O dado curioso, porém, é
que a soma das intenções de vo-
tos dos partidos que pregam
contra o FMI é de 13%. Isso sig-
nifica que, se pelo menos parte
dos eleitores de esquerda optar
pelo voto útil, o moderado PS
pode reconduzir José Sócrates
ao posto de primeiro-ministro.

Em contrapartida, se as urnas
confirmarem o desempenho
dos esquerdistas nas pesquisas,
isso significará um retrocesso
em relação às últimas eleições
parlamentares, quando CDU e
BE somaram 17,6% das inten-
ções de voto. “Depois do salaza-
rismo, o centro-esquerda cres-
ceu em Portugal. Mas, em fun-
ção da crise, foi obrigado a apre-
sentar um plano de austerida-
de”, afirma o cientista político
Aldo Fornazieri, diretor da Esco-
la de Sociologia e Política de São
Paulo. Ele pondera que Portugal
está prestes a seguir o exemplo
dos vizinhos europeus. “Se o re-
sultado das pesquisas for confir-

mado e o PSD vencer as elei-
ções, Portugal seguirá a tendên-
cia dos outros países europeus.
Ou seja: quem estava no poder
perdeu. Mas é preciso observar
que em tempos de crise tanto a
extrema esquerda como a extre-
ma direita tendem a crescer”.
Um contraponto interessante
de Portugal em relação aos parti-
dos brasileiros é o papel do Par-
tido Verde. Enquanto por aqui
os verdes liderados por Marina
Silva representaram uma pode-
rosa terceira via, em Portugal,
os ambientalistas são aliados his-
tóricos dos comunistas. ■ P.V.
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Aposta em
discurso contra
FMI prejudicou
a esquerda
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● A soma das intenções de votos
dos partidos que pregam contra
o FMI é de 13%. Isso significa que,
se parte dos eleitores optar pelo
voto útil, o PS pode reconduzir
José Sócrates ao cargo.
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● Se as urnas confirmarem
o desempenho dos esquerdistas
nas pesquisas, isso significará
um retrocesso em relação às
últimas eleições, quando CDU
e BE somaram 17,6% dos votos.

Partidos de direita, que
são favoritos, optaram por
austeridade na campanha

Em Portugal,
diferentemente do
Brasil, os verdes
sempre estiveram
alinhados com
os comunistas
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