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DE VOLTA 
A (UM CERTO) 
PASSADO
Manuel Loff analisa os resultados das eleições 
legislativas em quatro pontos, com a maior derrota 
das direitas desde 1975, a tímida vitória do PS, em 
grande medida tributária dos frutos da solução política 
encontrada em 2015, a relativa recomposição à esquerda 
do PS e mais um passo na trajetória de desafeição do 
eleitorado pelo sistema de representação, indissociável 
das políticas económicas que o país tem seguido e do 
surgimento em Portugal, nestas eleições, da direita 
bolsonarista. 
por MANUEL LOFF

ATUALIDADE

1. A maior derrota das direitas portuguesas desde 1975! 
Nunca tão poucos portugueses deram o seu voto aos dois partidos clássicos 

da direita: 1638 mil (32,2%), menos 440 mil que em 2015, quase menos 1,2 milhões 
que na vitória anti-Sócrates de 2011!1 É literalmente a primeira vez, desde que há 
eleições democráticas em Portugal, que eles não juntam ⅓ dos votos. É verdade 
que as pequenas direitas (extrema-direita incluída: Chega e PNR) cresceram como 
nunca: 227 mil votos (4,5%) para o conjunto dos pequenos partidos da direita, mais 
do que o CDS. Não é que eles já cá não estivessem: em 2015 já tinham reunido 
1,86%, e reuniam mais ainda (3,2%) em 2011. De facto, desde o segundo referendo 
sobre a IVG (2007) que à direita começaram a organizar-se autonomamente ultras 

de várias espécies. Mas só agora conseguiram, através do Chega, representação 
parlamentar. Todos somados, do PSD ao Chega e PNR, estamos contudo na mes-
ma: nunca à direita foram tão poucos e nunca se apresentaram tão fragmentados 
– o que o PS agradece, para inflacionar a sua representação parlamentar (com 
36,7%% dos votos, os socialistas ocupam 46,9% dos lugares da Assembleia da Re-
pública).2 Falta perceber o mais importante: como vão PSD e CDS comportar-se 
perante esta extrema-direita bolsonarista (a nossa nova micro «bancada da bala», 
do medo e do racismo) que promete destruí-la nos próximos quatro anos. Se to-
marmos por referência o que já disseram há um ano sobre Bolsonaro – e se se 
comportarem como a maioria das direitas clássicas do Ocidente (Itália, Grã-Bre-
tanha, Escandinávia, Áustria, EUA, Austrália, Brasil…) – mais do que conviverem 
bem com ela (afinal, de onde saiu André Ventura?, de onde saíram os dirigentes 
do Vox em Espanha?) e de relativizarem a natureza do Chega, vão reforçar este 
discurso da «grande casa das direitas» que é preciso (re)construir. Em suma, é a 
hora dos Nunos Melos e dos críticos de Rio que querem recuperar «identidade» e 
que, como fez Ventura, querem importar a fórmula da radicalização da direita: ul-
traliberalismo económico, racismo culturalista (o combate aos «inassimiláveis»), 
belicização da linguagem, política do medo.

2. Vitória do PS ou do alívio? 
Costa conseguiu para o PS uma das suas piores vitórias de sempre. Não fo-

ram só Guterres e Sócrates que se saíram melhor; até Ferro Rodrigues foi derrota-
do em 2002 por Durão Barroso com muito mais votos que Costa agora. Costa ga-
nhou 120 mil votos, mas o PS tem hoje menos 200 mil que quando Sócrates perdeu 
a maioria absoluta, em 2009, e menos 100 mil do que nas autárquicas de 2017, já 
sob este governo. Só nos primeiros dez anos de democracia é que os socialistas, 
com Soares, ganhavam eleições com tão pouco (35% a 38%), justamente quando 
tinham uma forte concorrência à sua esquerda. É o que acontece desde há dez 
anos: o PS sabe que não consegue absorver os 15% a 20% de votantes que apoiam 
partidos à sua esquerda, ainda que desta vez tenha conseguido convencer uma 
parte dos 110 mil votantes perdidos pela CDU e dos 60 mil pelo BE de que era seu 
o mérito da reposição de salários e das reformas ou o aumento do salário mínimo 
que Costa e Centeno não tinham querido em 2015 mas que foi o que lhe permitiu 
agora este pequeno sucesso. No essencial, na dúvida sobre se a austeridade aca-
bou ou não (não, é evidente que não acabou), uma grande parte dos portugueses 
sente, em todo o caso, um grande alívio comparado com a angústia e a ofensa diá-
ria que sentiram no último ano de Sócrates e em todos os quatro e meio de Passos 
e da troika. Ajuda a este sentimento de alívio que meio milhão tivesse emigrado 
até 2015, quando o novo governo tomou posse, transferindo para fora de Portugal 
o seu mal-estar, e que de 2015 até 2018 mais 300 mil pessoas tivessem arranjado 
um emprego, mesmo que maioritariamente precário, com os salários a continuar 
esmagados e, apesar da redução da pobreza, o acentuar da concentração de rique-
za. Estes trinta anos de precarização de contratos, privatização do setor público 
e financeirização da economia, de que a troika não foi mais que a fase final, têm 
sido, aqui como em quase todo o mundo, uma longa lição de resistência aprendida 
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à força: sempre que a resistência bloqueia o avanço da indignidade, é natural que 
quem resiste se sinta aliviado. Ainda quase não pode cantar vitória alguma, mas 
reconhece o alívio – e o alívio premiou o PS desta forma limitada, mas também, 
apesar de tudo, conservou o milhão de votos de sempre à sua esquerda, distribuí-
dos, isso sim, de forma diferente.

3. Uma ligeira recomposição da esquerda. 
A vitória do PS não retirou representatividade a quem não desiste de uma ló-

gica de resistência efetiva ao neoliberalismo, cuja agenda de longa duração sobre 
quem manda na política económica o PS partilha. É certo que o somatório de BE 
e CDU é agora menor (16,1%) que há quatro anos (18,5%), mas uma pequena parte 
desta perda foi absorvida pelo resto de candidaturas que se apresentaram à es-
querda (num sentido, admito, muito amplo do termo: Livre, PCTP/MRPP, RIR, MAS, 
PTP), que somaram 136 mil votos (2,7%, meio ponto acima de 2015). Portugal é, 
definitivamente, um caso único na história política europeia dos últimos 40 anos: 
no contexto da crise da chamada esquerda radical europeia - que, ao contrário de 
quanto tanto por aí repetiu, não a fez desaparecer em lugar algum -, vários países 
continuam a constituir exceção (França, Espanha, Chéquia, Alemanha, Dinamar-
ca, Grécia), mas em nenhum como em Portugal quem se mobiliza à esquerda da 
social-democracia manteve uma capacidade de representação tão estável e tão 
forte, como entre nós.3 A memória da Revolução Portuguesa tem muito a ver com 
isto, mas nem é o fator explicativo essencial. O mais revelador está no facto de 
o PCP e o BE terem, ao longo dos anos da contestação à troika, mantido uma ca-
pacidade de mobilização e de representação que não se viu posta em causa (ao 
contrário do que aconteceu em Espanha, com a emergência do Podemos e das 
suas confluências, ou em França, com a França Insubmissa) – e que permanece 
intacta. Que o Livre tenha conseguido representação parlamentar com apenas 
1% dos votos (metade do que Rui Tavares havia obtido nas europeias de 2014) ou 
que os setores de esquerda críticos com a assinatura de acordos do BE, do PCP e 
do PEV com o PS tenham sido arrasados nestas eleições, são bons indicadores de 
como nada disto mudou.

Em todo o caso, em 2019 repetiu-se à esquerda o que aconteceu em 2015 e 
que havia já acontecido em 2011, logo a seguir ao primeiro governo de Sócrates 
(o maioritário, o da arrogância sem fim, o do discurso odioso sobre professores 
e funcionários públicos em geral): o BE ultrapassou a CDU. O BE é um partido 
eleitoralmente mais eficaz que o PCP, mais movimentista e formador de opinião, 
da mesma forma que o PCP é mais organizativo e garante melhor a continuida-
de das condições de resistência social e política. A tendência não tem, contudo, 
por que parecer irreversível e definitiva: o BE cresceu consecutivamente desde o 
seu nascimento (1999) até às eleições de 2009, para depois perder quase metade 
da sua representatividade eleitoral e situar-se bem abaixo da CDU, que, pelo seu 
lado, foi crescendo ligeira mas sistematicamente entre 2002 e 2015. Desta vez, 
contudo, neste contexto tão especial (primeiro acordo de incidência parlamentar 
assinado entre o PCP e o PS desde 1974), a CDU perdeu tudo, e um pouco mais, de 
quanto tinha ganho desde o péssimo resultado de 2002 (7%), obtido no rescaldo 

de uma das duas grandes cisões que o PCP sofreu desde o 25 de Abril. A nova 
estratégia comunista, adotada a partir da eleição de Jerónimo de Sousa para a 
Secretaria-geral, pareceu consolidar-se até 2015, e teve na famosa frase da noite 
eleitoral desse ano («o PS só não forma governo se não quiser», que era a mesma 
coisa que dizer «a direita só forma governo se o PS deixar») um corolário segu-
ramente muito refletido e sopesado. Os comunistas – como todas as esquerdas 
– lembravam-se muito bem dos efeitos que os apoios parlamentares (Itália, 1996-
98, Suécia e Finlândia em vários momentos do séc. XX), ou mais diretamente as 
coligações governamentais em que comunistas tinham participado com partidos 
da social-democracia a caminho do neoliberalismo económico (França, 1981-84, 
Finlândia, 1977-82) ou já o tendo adotado (França, 1997-2002, Itália, 2006-08). Ele 
foi muitas vezes descrito como o «abraço de urso»: em todos os casos anterio-
res, os comunistas haviam desiludido e perdido a confiança de uma parte sig-
nificativa de quem tradicionalmente o apoiava, especialmente entre as classes 
trabalhadoras, e ou se havia assistido a uma transferência de votos na direção da 
social-democracia ou a uma desmobilização eleitoral, seguida de uma perda de 
capacidade de renovação geracional. Ao contrário do que um discurso mediático 
e politológico enviesado sustenta, a investigação não confirma ter havido nestes 

países transferências significativas de voto dos PCs para a extrema-direita; o que 
há é um aumento gradual mas irreversível da abstenção nos mesmos bairros po-
pulares e regiões rurais onde os PCs haviam sido fortes e, em geral, um abandono 
generalizado das urnas, corrigido em muito raras exceções, por parte das classes 
populares. Com os dados que temos é difícil dizer que o mesmo tenha já sucedido 
em Portugal – ou então, só terá sucedido parcialmente.

Enganou-se, por outro lado, quem esperava ou especulava com uma diferen-
ciação muito nítida entre a atitude do BE e a do PCP relativamente à negociação 
com o novo/velho governo Costa, entrevendo uma maior afinidade do BE com o 
PS, ou uma maior apetência de poder. O erro de análise está todo em concentrar-
-se nas diferenças entre BE e PCP e desvalorizar o que é, e será sempre, essencial: 
a inapetência do PS em negociar à esquerda mudanças substanciais em política 
económica e social, para lá da reversão de medidas específicas sobre salários. 
Aqui, o PCP teve sempre razão ao dizer que «o PS não mudou, as circunstâncias é 
que mudaram». Hoje, de novo mudadas as circunstâncias, o PS regressou ao lugar 
de onde efetivamente nunca saiu: um centrismo que assume como irreversíveis 
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e meramente edulcoráveis as consequências no campo dos direitos laborais do 
que o discurso mainstream chama a globalização, e do lugar de Portugal na divi-
são europeia e mundial do trabalho. Lembremo-nos, de resto, que, no campo dos 
direitos humanos, o PS, dentro de cujo espaço de representação sempre coube 
gente que, juntamente com o resto da esquerda, se mobiliza pela emancipação 
das mulheres ou das minorias étnicas e de orientação/identidade sexual, tem-se 
mostrado, com Sócrates e com Costa, pior que os governos da direita no campo 
da securitização da sociedade e da impunidade dos serviços de informações no 
campo da hipervigilância, por exemplo.

4. A crise do sistema de representação não foi corrigida. 
E a medida dela nem está propriamente no nível da abstenção oficialmente 

registada. As estimativas dizem-nos que, pelo menos, dos 9,3 milhões de cidadãos 
recenseados, entre 800 mil e um milhão não vive em Portugal, mas aparece como 
se aqui vivesse, coisa que a «limpeza» dos cadernos eleitorais continua sem re-
solver. Há vários concelhos com mais recenseados que habitantes, e basta esse 
dado para nos permitir redimensionar a abstenção oficial em território português 
(excluindo, portanto, os emigrantes recenseados no estrangeiro) para cerca de 
39%. O que não invalida, contudo, verificar a grande desafeição que os cidadãos 
sentem pelo sistema de representação. O dado mais fiável é que a participação 
eleitoral desceu objetivamente de 5,380 milhões em 2015 para 5,092, isto é, há pelo 
menos 300 mil abstencionistas mais.

Esta é também uma consequência destes últimos 30 anos: por um lado, os 
mais precários (jovens, pobres, com exceção de grande parte dos idosos) são en-
sinados a sentir que é inútil participar (nas freguesias pobres vota-se 15% a 20% 
menos que se nas freguesias ricas das cidades); por outro, entre trabalhadores 
acossados, advertidos para não se sindicalizarem, as derrotas face ao poder pa-
tronal, e do Estado, dissuadem cada vez mais gente de votar, em vez de o fazer 
em protesto. A nossa, como a grande maioria das democracias formais, está a 
tornar-se uma democracia da abstenção deliberadamente promovida pelas polí-
ticas económicas. Neste contexto, todos os apelos cívicos de quem assim governa 
parecem hipocrisia da mais acabada.

5. O desembarque da extrema-direita bolsonarista. 
Sem pretender, de forma alguma, sobrevalorizar a figura nem a sua (falta 

de) representatividade, a verdade é que André Ventura passou de comentador fu-
teboleiro e de «analista de crime» a deputado, o que lhe vai permitir atrair ainda 
mais os holofotes dos media sobre ele. Os seus gestos e afirmações provocatórios, 
à Bolsonaro, são carne de TV e é com isto que vamos ter de gramar nos próximos 
anos. Reconheça-se, de resto, honestidade ao Ventura quando, bem-ensinado, 
descreve o Chega como um «partido antissistema» contra a «direita histórica», 
que responde a uma vontade de «um novo modelo de direita como está a aconte-
cer lá fora» (Antena 1, 7.10.2019). O que aqui interessa é perceber onde esta pouca 
gente se concentra. Se Chega e PNR juntam 1,6% dos votos a nível nacional, eles 
são quase 2,5% no distrito de Lisboa (3,4% em Loures), e 2,4% em Setúbal. O Che-

1 Todos os resultados que se apresentam neste texto referem-se (salvo outra indicação) 
exclusivamente aos resultados eleitorais em território nacional em todas as eleições a 
que se faz menção. A alteração do recenseamento eleitoral dos emigrantes levada a cabo 
nestas eleições retira comparabilidade com eleições anteriores.

2 Considerando os resultados em Portugal. Se incluirmos os votos e deputados dos 
emigrantes, o PS tem 36,4% dos votos e 47% dos lugares.

3 A prática política do governo Syriza retira-o definitivamente deste setor.

ga sozinho tem entre 2,0% e 2,7% em todo o Alentejo e Algarve. Pelo contrário, 
em todo o muito povoado Norte Litoral não chega a metade da média nacional 
(0,6% no Porto e 0,7% em Braga e em Aveiro). Em freguesias da Área Metropolitana 
de Lisboa com forte concentração de portugueses afrodescendentes ou de imi-
grantes (Loures, Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela, Rio de Mouro), 
as duas listas da extrema-direita aproximam-se ou ultrapassam os 5% dos vo-
tos; o mesmo acontecendo onde há maior presença de comunidades ciganas no 
Alentejo (Elvas, Moura, Mourão…). Não, não se procure precipitadamente voltar 
a repetir o erro de análise que se tem feito no resto do Ocidente: não são antigos 
eleitores comunistas que se passaram para o racismo puro e duro. Na Margem 
Sul, por exemplo, o Chega só atinge os 2% no Montijo ou na Moita, mas não em 
Setúbal, Almada ou no Barreiro. O que o Chega atrai é voto da direita de onde o 
próprio Ventura saiu (PSD, e especialmente do CDS) e seguramente de alguns abs-
tencionistas desse eleitorado masculino zangado, que tem saído do armário do 
reacionarismo histórico dos últimos anos em torno de temas como os imigrantes 
inassimiláveis, a reivindicação da grandeza histórica e da tradição (caça, toura-
da…), ou a retórica contra a ideologia de género, sendo importante reconhecer que 
tudo isto tem mais presença cultural no Sul do que no Norte português.

No mínimo, são completamente ingénuas e incompetentes todas as estra-
tégias de desvalorização, de querer ver efémero no que nunca tinha desapareci-
do, tudo quanto seja «não falemos deles para lhes não darmos importância», e 
continuar a achar lusotropicalmente que tudo isto é episódico e que não afeta a 
nossa identidade coletiva. Não é que o fascismo tenha desembarcado em Portu-
gal. Ultraminoritário, ele nunca de cá saiu. O que se não pode julgar – como se fez 
com tanta coisa na nossa memória coletiva do pós-25 de Abril – é que ele não é 
um perigo nem tem capacidade de contaminar setores sociais significativos.  m 
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Não é que o fascismo tenha desembarcado em Portugal. 
Ultraminoritário, ele nunca de cá saiu. O que se não pode julgar 
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de contaminar setores sociais significativos


