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Os portugueses parecem ter assi-
milado o golpe. Depois de uma
campanha para o legislativo que
tratou como inevitável o emprés-
timo de 78 bilhões de euros do
consórcio Fundo Monetário In-
ternacional (FMI)/União Euro-
peia e suas consequências —
com resultado de pelo menos
três anos sombrios de aperto ra-
dical nas contas públicas —, o
centro direita chega à reta final
como favorito para o pleito de
domingo que irá escolher o subs-
tituto do ex-primeiro-ministro
José Sócrates, que renunciou ao
cargo no fim de março.

Pelo sistema português, o pri-
meiro-ministro é escolhido
dentro do partido mais votado
para o Congresso. Segundo pes-
quisa do instituto Marktest en-
comendada pelo jornal portu-
guês Diário Económico, o Parti-
do Social Democrata (PSD),
que se eleito indicará o deputa-
do Passos Coelho para o cargo,
conta com 38,5% das intenções
de voto. Em segundo lugar,
com 30,1 % está o Partido Socia-
lista, que é liderado por José Só-
crates. Considerado o partido
mais à direita no mosaico políti-
co português, o Centro Demo-
crático Social (CDS), que é capi-
taneado por Paulo Portas, está
em terceiro lugar com 9,7% das
intenções de voto.

O discurso contra o Fundo Mo-
netário Internacional não sensi-
bilizou os portugueses e a esquer-
da lusa — representada pela Coli-
gação Democrática Unitária
(CDU), formada por comunistas
e verdes, e pelo Bloco de Esquer-
da (BE) — somou 13% das inten-
ções de voto (veja texto ao lado).
“Com o desemprego em alta, a
economia em recessão e o pedi-
do de resgate financeiro que des-
truiu a narrativa do governo,
por mais erros que o PSD come-
tesse, dificilmente perderia a
eleição”, diz o cientista político
português Pedro Adão e Silva.

Pessimismo
Apesar de ter rejeitado o discur-
so contra a ajuda internacional,
os portugueses vão às urnas em

clima de pessimismo com o futu-
ro. A mesma pesquisa aferiu
que 61% dos eleitores avaliam
que a situação do país será pior
daqui a um ano. Apenas 14,4 %
disseram que estará melhor e
17,1%, que estará igual.

“Os portugueses perceberam
que não existe outro jeito. Se
Portugal não colocar o pacote
de ajuda financeira em prática,
terá que deixar a União Euro-
peia", diz o economista Antonio
Carlos Alves, coordenador do
curso de Economia e Comércio
Exterior da PUC-SP. Segundo
ele, uma aliança entre os socia-
listas e a direita será inevitável
para promover as mudanças ne-
cessárias ao país.

Apesar da disputa acirrada, o
que se viu na campanha portu-
guesa foram discursos pareci-
dos nos temas centrais ligados à
economia. PSD e CDS acusam o
Partido Socialista (PS), que está
no governo, de ter feito uma re-
forma incompetente do estado.
Mas as três siglas são unânimes
em defender a redução do núme-
ro de funcionários públicos e a
diminuição do papel e das ativi-
dades do estado. “Temos que co-
meçar a olhar para a administra-
ção pública sem preconceitos e
chegar a conclusão que o estado
não pode fazer tudo”, disse a de-
putada Rosária Águas, do PSD,
em debate realizado na quarta-
feira pela TV Diário Econômico.

PS, PSD e CDS também se
comprometeram a seguir todas
as orientações da "Troika" —
FMI, Banco Central Europeu e
Comissão Europeia. A mais polê-
mica delas é a redução radical
dos “custos de trabalho”, que
aqui no Brasil são mais conheci-
dos como “direitos trabalhis-
tas”. A eleição legislativa de do-
mingo, a 15˚ do país da Terceira
República, ocorre em meio à
pior taxa de desemprego da his-
tória portuguesa: 12,4% nos
três primeiros meses de 2011.
Entre outras medidas exigidas
para que Portugal receba o em-
préstimo, estão a redução das
deduções do Imposto de Renda,
aumento das tarifas de transpor-
te e o corte de pensões acima de
1.500 euros. ■ Com informações
do Diário Económico

DESTAQUE PORTUGAL

Centro-direita é
favorito na eleição
portuguesa
Domingo os eleitores devem mostrar insatisfação com o
atual governo, pedindo por alternância de poder nas urnas
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Investidores apontam desconfiança em relação
à capacidade de o país cumprir as exigências
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Como na Grécia, os investidores
estão céticos que Portugal irá
engolir o remédio para o resgate,
que inclui corte de gastos,
aumento de receitas e mudanças
estruturais há muito tempo
defendidas por economistas.
O rendimento dos títulos de 10
anos do país subiram para 9.77%
ao ano essa semana, mais de
três vezes a taxa da Alemanha.
Portugal concordou em reduzir
o pagamento de indenizações
trabalhistas, alinhando-se com
a média da União Europeia (UE).
O país também se comprometeu
em manter o crescimento dos
salários do setor privado acima
do aumento da produtividade;

facilitar a entrada no mercado
de telecomunicações; melhorar
as regulamentações dos setores
energético e de telefonia;
desburocratizar as regras
de aluguéis; e consolidar
alguns dos 308 municípios.
O primeiro-ministro José
Sócrates chegou a solicitar
ajuda após o parlamento rejeitar
sua proposta de cortes extras
no déficit via aumento de taxas
de juros de empréstimos,
um ato que levou à sua renúncia
e à antecipação das eleições.
Portugal é o terceiro país a
solicitar ajuda devido à crise
europeia de crédito, após
Grécia e Irlanda. Bloomberg

Temática da ajuda
financeira do FMI
permeou todas as
campanhas para
o pleito que
decidirá quem
vai ser o próximo
primeiro-ministro
português

PARTIDO DE SÓCRATES ESTÁ 

EM DESVANTAGEM  

Liderado pelo 
primeiro ministro 
José Sócrates, o 
Partido Socialista (PS) 
começou a campanha 
liderando as pesquisas 
de opinião, mas 
perdeu força nos 
últimos vinte dias. 
Em relação ao último 
levantamento 
Marktest/TSF/Diário 
Economico, o centro-
esquerdista PS 
deixou 3,3 pontos 
percentuais para 
o Partido Social 
Democrata (PSD), 
que  é liderado pelo 
deputado Passos 
Coelho, o favorito 
para assumir o posto 
de primeiro ministro. 
O CDS, de direita, 
ganhou dois pontos 
e chegou aos 9,7%. 
Nos últimos lugares 
estão os dois partidos 
de esquerda, 
CDU e  BE
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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.

● ●●

Infografia: Alex Silva

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

➤

PERSPECTIVAS

➤

● 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.

LEIA MAIS

● 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

Portugueses foramàsruas
protestarcontra índices
recordesdedesemprego

INTENÇÃO DE VOTO EM JUNHO 2011

7,0% 7,8% 6,0%

JAN/2011 JUN/2011 JAN/2011 JUN/2011 JAN/2011 JUN/2011

VARIAÇÃO MAIO/JUNHO 2011

PSD

PS

CDS

CDS

CDU

CDU

BE

BE

Em pontos percentuais

Sexta-feira e fim de semana, 3, 4 e 5 de junho, 2011 Brasil Econômico 5

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.


	B1_Parte1
	B1_Parte2
	E
	aposta_em_discurso_contra_fmi_prejudicou-7.pdf
	B1_Parte1
	B1_Parte2
	E




