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Resumo Neste artigo, as eleições legislativas portuguesas de 1999 são analisadas
em comparação com as de 1995. Utilizando a análise de dados agregados (N=275
concelhos de Portugal Continental), os autores testam o impacto de factores sociais 
(clivagens) e económicos sobre o comportamento eleitoral dos portugueses
(participação/abstenção e sentido de voto), confrontado os resultados em 1995
e 1999. Previamente é realizada uma análise da campanha eleitoral e do contexto
político das eleições legislativas de 1999.
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Introdução

Em Ou tu bro de 1999, o Par ti do So ci a lis ta (PS), li de ra do por Antó nio Gu ter res, ob -
te ve a sua ma i or vi tó ria de sem pre em ele i ções le gis la ti vas: 44% dos vo tos. Este re -
sul ta do de i xou o PS doze pon tos per cen tu a is aci ma do se gun do ma i or par ti do, o
PSD, e com um lar go apo io ele i to ral em qua se to das as re giões do país, con fir man -
do e re for çan do o seu tra di ci o nal per fil de par ti do catch-all (Kir che i mer, 1990). Con -
tu do, esta vi tó ria foi algo in sa tis fa tó ria, pois o Par ti do So ci a lis ta fi cou a ape nas um
de pu ta do da ma i o ria ab so lu ta no par la men to e a “abs ten ção ofi ci al” atin giu o seu
va lor mais ele va do de sem pre, 38,2%. A abs ten ção afec tou to dos os qua tro gran des
par ti dos, em bo ra, como de mons tra re mos a se guir, em ter mos re la ti vos, te nha afec -
ta do mais os dois par ti dos de di re i ta (PSD e CDS/PP) do que os dois par ti dos de es -
quer da (PS e PCP/CDU).

Os re sul ta dos in vul ga res das ele i ções de 1999 de i xa ram o go ver no do PS, li de -
ra do pelo pri me i ro-mi nis tro Antó nio Gu ter res, com um apo io par la men tar (115 de -
pu ta dos) exac ta men te igual ao do con jun to de de pu ta dos da opo si ção. Indis po ní -
vel para for mar uma co li ga ção pós-ele i to ral com al gum dos pe que nos par ti dos da
opo si ção e com ple ta men te pro te gi do da even tu a li da de de ser de pos to por uma
mo ção de cen su ra da opo si ção, Gu ter res tem ne go ci a do ques tão a ques tão, voto a
voto, o apo io de di fe ren tes par ti dos da opo si ção (Diá rio de No tí ci as, 25/7/00: 4).
Esta prá ti ca po lí ti ca tem di fi cul ta do a pros se cu ção de im por tan tes re for mas para o
país, quer em ter mos do sis te ma po lí ti co, do sis te ma fis cal, da jus ti ça, da sa ú de ou
da se gu ran ça so ci al — re for mas cuja ne ces si da de é con sen su al en tre os “fa ze do res
de opi nião” e os ele i to res —, pois os par ti dos es tão em de sa cor do qua se em to das as 
ma té ri as. To da via, du ran te o se gun do se mes tre de 2000, o PS pa re ce ter in flec ti do
um pou co para a ala es quer da do par la men to, em ter mos de apo io pre fe ren ci al,
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ten do apro va do al guns im por tan tes pro jec tos de lei de re for ma do sis te ma de se gu -
ran ça so ci al, do sis te ma fis cal e de “des cri mi na li za ção” da dro ga, com o apo io do
PCP/CDU e do BE (Pú bli co, 6/7/00; Expres so, 8/7/00).

To da via, em 1999 foi o CDS/PP que per mi tiu a pas sa gem do or ça men to de es -
ta do para 2000, abs ten do-se na vo ta ção do mes mo. Em 2000, foi a vez de um úni co
de pu ta do do CDS/PP (Da ni el Cam pe lo) se abs ter na vo ta ção do or ça men to de es -
ta do, ain da que de so be de cen do às di rec tri zes do par ti do e do lí der par la men tar.
Este fac to cus tou a Cam pe lo a sus pen são das fun ções par ti dá ri as até ao fim da VIII
le gis la tu ra (a de ci são do ór gão de fis ca li za ção da le ga li da de in ter na no CDS/PP foi
co nhe ci da em Maio de 2001) e o epi só dio da apro va ção do or ça men to por Da ni el
Cam pe lo fi ca ria co nhe ci do por “or ça men to do que i jo li mi a no”. Da ni el Cam pe lo
tro cou a abs ten ção no or ça men to pela ga ran tia de apo i os e van ta gens (obras, etc.)
para o dis tri to por onde foi ele i to e, en tre es tas van ta gens, es ta va o re tor nar da fá -
bri ca de que i jo li mi a no para Pon te de Lima, con ce lho onde Cam pe lo é pre si den te
da Câ ma ra Mu ni ci pal.

Por tan to, a po lí ti ca dos acor dos pon tu a is (à es quer da e à di re i ta) tem conti -
nuado a ser pros se gui da pelo go ver no do PS nes ta VIII le gis la tu ra. Actu al men te
(ve rão de 2001), vis lum bra-se uma cer ta ten dên cia para que o apo io a al gu mas me -
di das im por tan tes ve nha da ala di re i ta do he mi ci clo de São Ben to. Por exem plo, o
or ça men to rec ti fi ca ti vo pas sou com a abs ten ção da ban ca da par la men tar do PSD,
em Ju lho de 2001.

Ape sar de os di fe ren tes es tu di o sos não po rem em ques tão a con so li da ção do
re gi me de mo crá ti co por tu guês (Bru ne au, 1997; Ma nu el, 1996; Max well, 1999; Linz
e Ste pan, 1996), e abs tra in do das te o ri as que en ca ram a abs ten ção ele i to ral como
um sin to ma da “nor ma li za ção do sis te ma de mo crá ti co” e da di mi nu i ção da con fli -
tu a li da de po lí ti ca (Cruz, 1995), o cres ci men to em cer ca de 25% da abs ten ção, face
ao to tal de abs ten ci o nis tas que se ve ri fi cou em 1995, é um in di ca dor de uma cres -
cen te ali e na ção, apa tia e cri ti cis mo por par te do ele i to ra do.

De qual quer modo, os re sul ta dos das ele i ções de 1999 ti ve ram um cer to “sa -
bor amar go” para o go ver no do PS, pois este be ne fi ci ou de uma sé rie de cir cuns tân -
ci as fa vo rá ve is, quer du ran te o man da to 1995-1999, quer no pe río do da cam pa nha
ele i to ral, que de po is não con se guiu ca pi ta li zar nas ur nas.

Este ar ti go ana li sa os re sul ta dos das ele i ções de 1999, com pa ran do-os com os
que se ve ri fi ca ram em ele i ções an te ri o res (es pe ci al men te em 1995), bem como o
con tex to so ci al, eco nó mi co e po lí ti co das ele i ções e os de ter mi nan tes so ci o ló gi cos e
eco nó mi cos do com por ta men to ele i to ral. As aná li ses se rão sem pre en qua dra das
pe las ten dên ci as re cen tes no com por ta men to ele i to ral dos por tu gue ses e pe las res -
pec ti vas im pli ca ções para o fun ci o na men to da de mo cra cia por tu gue sa. Antes de
apre sen tar mos o qua dro teó ri co e as op ções me to do ló gi cas, fa re mos uma bre ve
des cri ção e aná li se dos re sul ta dos das ele i ções de 1999, quer para o con jun to do
país quer para as re giões.
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Resultados das eleições de 1999

Em ter mos do com por ta men to ele i to ral dos por tu gue ses, as três mu dan ças mais
im por tan tes ve ri fi ca das nas ele i ções de 1999 fo ram: 1) o enor me cres ci men to da
abs ten ção, mes mo des con tan do o ele va do nú me ro de “ele i to res-fan tas mas” que
ain da per sis te no cen so ele i to ral (ver qua dros 2 e 3); 2) o apa re ci men to da nova co li -
ga ção de ex tre ma-es quer da — Blo co de Esquer da —, que du pli cou as suas vo ta ções 
face a 1995 e con se guiu ob ter dois lu ga res no par la men to (ver qua dro 1); 3) a es pan -
to sa vi tó ria do PS na Re gião Au tó no ma dos Aço res (ver qua dro 3). Para além des tes 
três ele men tos, pou cas fo ram as mu dan ças na dis tri bu i ção do voto par ti dá rio en tre
1995 e 1999, pelo que fa cil men te po de ría mos con si de rar as ele i ções de 1999 como
“ele i ções de ma nu ten ção” (Camp bell e ou tros, 1980: 531-538).
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Partidos
políticos

1995 1999

% de votos número
de votos

lugares no
parlamento

% de votos número
de votos

lugares no
parlamento

BE 1,2 70.775 — 2,5 131.840 2
PCP/CDU 8,6 504.007 15 9,0 483.716 17
PS 43,8 2.567.152 112 44,0 2.359.939 115
PSD 34,0 1.990.508 88 32,3 1.733.814 81
CDS/PP 9,1 532.007 15 8,4 449.310 15

No tas: os nú me ros e as per cen ta gens de voto e lu ga res não in clu em os re sul ta dos dos 4 cír cu los da emi gra ção. 
O nú me ro to tal de lu ga res in clui os 4 de pu ta dos dos cír cu los da emi gra ção. Os re sul ta dos do PCP/CDU
re fe rem-se à co li ga ção do PCP com os “Ver des”/PEV (CDU). Os re sul ta dos do BE, em 1995, re fe rem-se à soma 
dos va lo res res pec ti vos para o PSR e a UDP.

Fon te: STAPE (1999).

Quadro 1 Evo lu ção dos nú me ros ab so lu tos e per cen ta gens de vo tos e lu ga res dos par ti dos po lí ti cos,
1995-1999

Anos Total (eleitores inscritos) Participação (votantes) Abstenção

N % N % N %

1975 6.178 100,0 5.667 91,7 511 8,3
1976 6.478 100,0 5.394 83,3 1.084 16,7
1979 6.757 100,0 5.915 87,5 842 12,5
1980 6.925 100,0 5.917 85,4 1.008 14,6
1983 7.159 100,0 5.630 78,6 1.529 21,4
1985 7.622 100,0 5.744 75,4 1.878 24,6
1987 7.741 100,0 5.623 72,6 2.118 27,4
1991 8.322 100,0 5.674 68,2 2.648 31,8
1995 8.719 100,0 5.854 67,1 2.865 32,9
1999 8.673 100,0 5.363 61,8 3.310 38,2

Fon te: STAPE (1999).

Quadro 2 Evo lu ção da abs ten ção dos por tu gue ses em ele i ções le gis la ti vas, 1975-1999 (em per cen ta gem
dos ins cri tos e em va lo res ab so lu tos/mi lha res)



Abstenção eleitoral

Em 1999 a abs ten ção atin giu o seu ní vel mais ele va do face a to das as ele i ções par la -
men ta res an te ri o res (cer ca de 3,3 mi lhões dos ele i to res ins cri tos, 38,2%): ver qua -
dros 1 e 2.1

To da via, es tes nú me ros têm de ser con si de ra dos com pre ca u ção de vi do aos
ele va dos va lo res da “abs ten ção téc ni ca” em Por tu gal. Isto é, tal como em ou tros
 países do sul da Eu ro pa, Por tu gal tem um nú me ro de ele i to res ins cri tos no re cen se -
a men to ele i to ral (RE/STAPE) “in fla ci o na do” face ao to tal de in di ví du os em ida de
de vo tar (18 e mais anos). Esta in fla ção deve-se, so bre tu do, aos óbi tos e às trans fe -
rên ci as de re si dên cia não eli mi na das dos ca der nos ele i to ra is (Fre i re, 2000d e 2001a:
85-87; Vas con ce los e Archer, 1991; Archer, 1996; Mi guéis, 1997; Ma cha do, 1999).
Antes da lim pe za dos ca der nos ele i to ra is, em 1998, as es ti ma ti vas quan to ao nú me -
ro de “ele i to res-fan tas mas” (RE/STAPE), face ao to tal de in di ví du os com 18 e mais
anos (INE), va ri a va en tre 1,0 e 1,4 mi lhões de ele i to res.2

No qua dro 3 po de mos ve ri fi car que a “abs ten ção real” nas duas ele i ções le gis -
la ti vas mais re cen tes (1995 e 1999) fi cou 7 a 9 pon tos per cen tu a is aba i xo da “abs ten -
ção ofi ci al” (STAPE).3 Por ou tro lado, en tre o re fe ren do so bre a li be ra li za ção do
abor to, em Ju nho de 1998, e o re fe ren do so bre a re gi o na li za ção, em No vem bro de
1998, fo ram adi ta dos cer ca de 150 mil no vos ele i to res ao RE/STAPE. Ten do em con -
ta que as es ti ma ti vas de cres ci men to de mo grá fi co le vam a con si de rar tal evo lu ção
ab so lu ta men te ir re a lis ta, es tes nú me ros apon tam para o gran de su ces so das au tar -
qui as lo ca is do in te ri or em “tor nar a adi tar” mu i tos dos “ele i to res-fan tas ma” aba ti -
dos ime di a ta men te an tes do pri me i ro re fe ren do.
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Eleições Inscritos Votantes Residentes
 ≥ 18 anos

Abstenção (%)

Oficial “Real”

Assembleia da República
(1995)

8719404 5854425 7709078 32,9 24,1

Referendo aborto
(Junho de 1998)

8488426
(-230978)

2711470 7878540 68,1 65,6

Referendo regionalização
(Nov. de 1998)

8636842
(-82562)

4160082 7878540 51,8 47,2

Assembleia da República
(1999)

8673822
(-45582)

5363906
(-490519)

7878540 38,2 31,9

No tas: o nú me ro de ele i to res ins cri tos e de vo tan tes en tre pa rên te sis re fe re-se ao res pec ti vo de clí nio face a
1995. Não se con si de ram os re sul ta dos dos cír cu los da emi gra ção. A abs ten ção “real” é cal cu la da me di an te a
se guin te fór mu la: [(Re si den tes > 18 anos — vo tan tes) / re si den tes > 18 anos]. Nos re fe ren dos de 1998 e nas
le gis la ti vas de 1999, os re si den tes com 18 e mais anos re fe rem-se sem pre ao ano de 1999.

Fon tes: STAPE (1999); INE (1999): re si den tes ≥ 18 anos.

Quadro 3 Evo lu ção do nú me ro de ele i to res ins cri tos, de vo tan tes, de in di ví du os com 18 e mais anos
e das cor res pon den tes ta xas de abs ten ção



Em ter mos com pa ra ti vos, em bo ra a abs ten ção ele i to ral dos por tu gue ses te -
nha cres ci do bas tan te, en tre 1975 e 1995, a res pec ti va taxa mé dia co lo ca va Por tu gal
numa si tu a ção in ter mé dia face às de mo cra ci as oci den ta is sem voto obri ga tó rio
(Fre i re, 2000d: 87). Fre i re tam bém mos trou que, en tre 1985 e 1995, o in cre men to da
“abs ten ção real” foi mo de ra do, ou seja, terá su bi do de cer ca de 21% para cer ca de
24% do con jun to de in di ví du os com 18 e mais anos (Fre i re, 2000d: 87).

Con tu do, as ele i ções le gis la ti vas de 1999 apre sen ta ram uma sig ni fi ca ti va su -
bi da na taxa de “abs ten ção real” dos por tu gue ses: de 24% para 31,9%, ou seja, uma
taxa de cres ci men to de cer ca de 25%. De fac to, foi a evo lu ção da abs ten ção, mais do
que as mu dan ças no sen ti do de voto dos por tu gue ses, que de ter mi nou os re sul ta -
dos das ele i ções de 1999. Os dois par ti dos que dis pu tam o cen tro po lí ti co, PS e PSD,
fo ram os mais pe na li za dos pela abs ten ção, em ter mos ab so lu tos; em ter mos re la ti -
vos, ou seja, em pro por ção dos res pec ti vos ele i to ra dos, os dois par ti dos da ala di -
reita (PSD e CDS/PP) fo ram os mais pre ju di ca dos (ver qua dro 1).

Que fac to res ex pli cam este for te de clí nio da par ti ci pa ção ele i to ral em Por tu -
gal? Esta re mos pe ran te uma cres cen te apa tia face à po lí ti ca na ci o nal e face aos par -
ti dos po lí ti cos ou es ta re mos pe ran te um agra var da ten dên cia an te ri or para o cres -
ci men to da “abs ten ção po lí ti ca” (Fre i re, 2000a e 2000d)?4 Terá este cres ci men to da
abs ten ção re sul ta do de fac to res con jun tu ra is li ga dos às ele i ções de 1999?

De vá ri os pon tos de vis ta, o cres ci men to da abs ten ção foi tão sur pre en den te
como a di fi cul da de em o Par ti do So ci a lis ta al can çar uma ma i o ria ab so lu ta de de pu -
ta dos no par la men to. Qu an do ques ti o na do so bre os re sul ta dos ele i to ra is, na no i te
das ele i ções, so bre o que ti nha fa lha do, Gu ter res res pon deu: “sin ce ra men te não
sei” (Expres so, 16/10/99: 66).

Em pri me i ro lu gar, o con tex to das ele i ções era ex tre ma men te fa vo rá vel a um
go ver no mi no ri tá rio que ti nha sido ca paz de le var a le gis la tu ra até ao fim. A po pu la -
ri da de de Gu ter res era ex tre ma men te ele va da; a opo si ção es ta va di vi di da e o ma i or
par ti do des ta, o PSD, vi via numa apa ren te men te in ter mi ná vel cri se de li de ran ça; o
cres ci men to eco nó mi co si tu a va-se aci ma da mé dia eu ro pe ia (em gran de par te gra ças 
aos fun dos es tru tu ra is), en quan to a taxa de de sem pre go se si tu a va bas tan te aba i xo
da mé dia dos 15 pa í ses da UE; ou tros in di ca do res ma cro e co nó mi cos per ma ne ci am
den tro dos pa râ me tros fi xa dos pelo Tra ta do de Ma as tricht para a “mo e da úni ca”, a
qual Por tu gal ti nha sido um dos pri me i ros 11 pa í ses a in te grar, du ran te o go ver no do
PS, 1995-1999; os fun ci o ná ri os pú bli cos e os re for ma dos/pen si o nis tas ti nham re ce bi -
do subs tan ci a is au men tos nos seus sa lá ri os/re for mas/pen sões; o “ren di men to mí -
ni mo ga ran ti do” ti nha sido ins ti tu í do na se quên cia das ele i ções de 1995, be ne fi ci an -
do al guns dos es tra tos mais des fa vo re ci dos da so ci e da de por tu gue sa; as ta xas de
ju ros es ta vam ba i xas, es ti mu lan do um au men to dos ní ve is de con su mo nun ca an -
tes vis to na so ci e da de por tu gue sa; e, como se tudo isto não fos se bas tan te, pou co
an tes das ele i ções o go ver no pôde re cla mar para si uma vi tó ria di plo má ti ca no caso
da in de pen dên cia de Ti mor-Les te, na se quên cia das me diá ti cas vi si tas de Xa na na
Gus mão e do bis po Belo a Por tu gal, as qua is fo ram ex tre ma men te par ti ci pa das
pela po pu la ção por tu gue sa. Fi nal men te, dias an tes da data das ele i ções, fa le ceu a
mais fa mo sa fa dis ta por tu gue sa, Amá lia Ro dri gues. Este even to pro por ci o nou
mais um es pec tá cu lo te le vi si vo de “co e são na ci o nal” e per mi tiu uma nova
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opor tu ni da de para Gu ter res “en car nar” o sen ti men to na ci o nal de cons ter na ção —
tal como no caso de Tony Bla ir e da mor te da prin ce sa Di a na. Ape sar de tudo isto, a
abs ten ção cres ceu bas tan te face a 1995 e o PS fi cou a um de pu ta do da ma i o ria ab so -
lu ta no par la men to.

Uma das ex pli ca ções pos sí ve is para o cres ci men to da abs ten ção terá sido a vi -
tó ria anun ci a da do PS em to das as son da gens pu bli ca das an tes das ele i ções, mu i tas 
de las dan do mes mo como pra ti ca men te ad qui ri da a ma i o ria ab so lu ta. Nes te con -
tex to, os ele i to res te rão por ven tu ra con si de ra do des ne ces sá ria a sua des lo ca ção às
me sas de voto. De qual quer modo, só aná li ses mais apro fun da das com da dos in di -
vi du a is (in qué ri tos por amos tra gem) nos per mi ti ri am afe rir com pre ci são as ra zões 
da abs ten ção em Ou tu bro de 1999. Na au sên cia de tais da dos in di vi du a is, as nos sas 
aná li ses com da dos agre ga dos (eco ló gi cos) per mi ti rão ape nas de ter mi nar qua is as
ca rac te rís ti cas so ci o ló gi cas e eco nó mi cas dos con ce lhos com ma i o res ta xas de abs -
ten ção e qual o im pac to de tais pa drões da dis tri bu i ção es pa ci al da abs ten ção no
voto par ti dá rio. Con tu do, an tes de pas sar mos a es tas aná li ses, va mos co men tar
dois ou tros fe nó me nos de gran de re le vo nas ele i ções de 1999: o apa re ci men to do BE 
e a vi tó ria do PS nos Aço res; para tal pro ce de re mos a uma aná li se re gi o na li za da dos 
re sul ta dos ele i to ra is.

Análise regional dos resultados eleitorais

No qua dro 4 apre sen ta mos os re sul ta dos das ele i ções le gis la ti vas de 1995 e 1999
para as sete re giões do con ti nen te e para as re giões au tó no mas. Ape nas as duas re -
giões au tó no mas cor res pon dem a cír cu los ele i to ra is, sen do as re giões con ti nen ta is
re sul tan tes de uma agre ga ção de dis tri tos se gun do a me to do lo gia de li ne a da por
Gas par e ou tros (1990).

Em ter mos da evo lu ção da abs ten ção en tre 1995 e 1999, o sul do país (Alen te jo
e Algar ve) e as re giões au tó no mas re gis ta ram os ma i o res in cre men tos. Con tu do,
pode cons ta tar-se no qua dro 4 que a abs ten ção con ti nua a ser mais ele va da no nor te 
e cen tro in te ri o res e nas ilhas do que no Alen te jo. No caso do Algar ve, a taxa de abs -
ten ção só é me nor face àque la que se re gis tou no nor te in te ri or e nos Aço res. A Ma -
de i ra re gis tou tam bém um no tá vel in cre men to na abs ten ção. Uma aná li se mais de -
ta lha da da abs ten ção será de sen vol vi da nas sec ções se guin tes, no me a da men te em
ter mos de de ter mi nan tes so ci o ló gi cos e eco nó mi cos.

Para além do cres ci men to da abs ten ção, as ele i ções de 1999 con fir ma ram uma
ou tra ten dên cia do com por ta men to ele i to ral dos por tu gue ses: a re gi o na li za ção de
cer tos par ti dos po lí ti cos. Pelo me nos duas for ma ções par ti dá ri as, uma “nova” e
ou tra “ve lha”, po dem ser vis tas como for te men te re gi o na li za das. A nova co li ga ção
de ex tre ma-es quer da (Blo co de Esquer da/BE) fez a sua pri me i ra en tra da no par la -
men to na se quên cia das ele i ções de 1999, ob ten do dois de pu ta dos.5 O re sul ta do ob -
ti do em 1999, em ter mos de vo tos, re pre sen tou uma du pli ca ção do re sul ta do ele i to -
ral de dois dos par ti dos que com põem a co li ga ção, e que ti nham já con cor ri do às
ele i ções le gis la ti vas de 1995 (PSR e UDP). To da via, es tes re sul ta dos do BE cen tra -
ram-se, so bre tu do, no dis tri to de Lis boa — foi por esse cír cu lo ele i to ral que os seus
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Regiões Abstenção BE PCP PS PSD CDS/PP

1999 1995 1999-95 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995 1999 1995

Norte litoral 34,7 29,5 5,2 1,9 0,7 5,9 5,5 46,2 44,9 34,2 37,4 8,5 8,9
Norte interior 44,1 40,0 4,1 0,8 0,9 2,5 1,9 40,3 40,1 45,2 45,5 7,6 8,5
Centro litoral 37,5 32,9 4,6 1,6 0,9 4,8 3,9 41,2 41,8 38,6 39,9 10,4 10,7
Centro interior 39,8 36,1 3,7 1,2 0,9 3,3 2,4 43,3 44,0 39,5 39,6 9,1 9,8
Lx., Sant., Set. 38,5 32,7 5,8 4,2 1,8 14,7 14,3 43,2 44,5 25,7 27,0 7,8 8,8
Alentejo 38,7 32,2 6,5 1,4 1,4 23,1 23,9 47,6 46,0 18,3 19,6 4,9 5,0
Algarve 42,5 35,8 6,7 2,2 1,2 8,3 7,8 48,4 49,6 29,5 29,2 7,3 8,3
Açores 49,7 43,5 6,2 1,0 0,8 1,7 1,7 53,3 37,5 35,8 47,8 5,6 9,4
Madeira 41,7 35,3 6,4 1,2 3,1 2,8 1,3 35,1 32,9 46,3 46,1 10,6 12,9
Total do país 38,2 32,9 5,3 2,5 1,2 9,0 8,6 44,0 43,8 32,3 34,0 8,4 9,1

No tas: BE, Blo co de Esquer da (PSR+UDP+Po lí ti ca XXI); PCP (PCP+PEV — Ver des).

Fon te: STAPE (1999).

Quadro 4 Com pa ra ção re gi o nal dos re sul ta dos nas ele i ções le gis la ti vas de 1995 e 1999



dois de pu ta dos fo ram ele i tos —, onde a co li ga ção ob te ve pou co mais de 4% dos vo -
tos. O cres ci men to do BE foi mais mar ca do nos gran des cen tros ur ba nos de Lis boa e 
Por to, ten do a co li ga ção re gis ta do um re sul ta do nes te dis tri to que qua se lhe per mi -
tia ele ger um ter ce i ro re pre sen tan te (2,3% dos vo tos). Na me di da em que Por tu gal
con ti nue a re gis tar cres cen tes ta xas de ur ba ni za ção, o “en vi e sa men to” re gi o nal na
dis tri bu i ção do voto BE po de rá não ser um óbi ce para o seu cres ci men to ele i to ral
fu tu ro, tal como é para a ou tra for ma ção po lí ti ca for te men te re gi o na li za da
(PCP/CDU), cuja base de apo io é em gran de me di da ru ral e en ve lhe ci da.

Na nos sa pers pec ti va, a cre di bi li za ção do BE e o seu cres ci men to ele i to ral fu -
tu ro pas sa rão tam bém pela sua ca pa ci da de de se afir mar no par la men to e de se
mos trar uma for ma ção po lí ti ca co e ren te mas prag má ti ca. Ou seja, lu tan do co e ren -
te men te pe los te mas po lí ti cos que se pro pôs de fen der (re for ma fis cal, di re i tos das
mi no ri as, imi gran tes, li be ra li za ção da dro ga, etc.) e de mons tran do a sua ca pa ci da -
de para, ape sar da sua re du zi da di men são par la men tar, se afir mar como um par ti -
do ca paz de con tri bu ir para a es ta bi li da de go ver na ti va — re cor de-se que o PS está
ape nas a um de pu ta do da ma i o ria ab so lu ta e que, tal como de mons tra re mos à fren -
te, gran de par te dos no vos ele i to res do BE fo ram cap ta dos ao PS. A apro va ção de
vá ri os pro jec tos de lei im por tan tes (“lei de ba ses da se gu ran ça so ci al”, “re for ma fis -
cal” e “des cri mi na li za ção do con su mo de es tu pe fa ci en tes”) ao lado do PS — e do
PCP/CDU — apon ta va nes se sen ti do… To da via, na apro va ção dos or ça men tos de
es ta do para 2000 e 2001 o BE não con se guiu afir mar-se como um par ti do ca paz de
fun ci o nar como ga ran te da es ta bi li da de go ver na ti va (ce den do o pas so ao CDS/PP
e a Da ni el Cam pe lo, res pec ti va men te). A de te ri o ra ção das con di ções eco nó mi cas
do país, que se tem sen ti do, so bre tu do, em 2000 e 2001, e a ne ces si da de de po lí ti cas
de al gu ma aus te ri da de (con ten ção da des pe sa pú bli ca) tor nam a hi pó te se de or ça -
men tos apro va dos à es quer da me nos pla u sí vel do que no iní cio da le gis la tu ra.
Mais, nes te con tex to, e para se de mar car do go ver no, em Maio de 2001 o BE foi mes -
mo a pon to de apre sen tar uma mo ção de cen su ra ao go ver no no par la men to: a mo -
ção foi chum ba da, pois ape nas o BE e a CDU/PCP vo ta ram a fa vor.

O mais “ve lho” par ti do po lí ti co por tu guês (PCP) (Cu nha, 1992), quer em ter -
mos his tó ri cos quer em ter mos do per fil de mo grá fi co do seu ele i to ra do, con fir mou
o seu per fil de par ti do emi nen te men te re gi o nal, re pre sen tan do so bre tu do os in te -
res ses dos ele i to res alen te ja nos.6 Ape sar de o PCP/CDU ter sido o par ti do me nos
pre ju di ca do pela abs ten ção (ver qua dro 1), so freu a ma i or “san gria” de ele i to res
nos seus bas tiões alen te ja nos (ver qua dro 4). Em ter mos de bons in di ca do res para o
fu tu ro, re gis te-se que o PCP/CDU ob te ve 9% dos vo tos na ci o na is, ten do-se tor na -
do o ter ce i ro ma i or par ti do por tu guês ao de sa lo jar des sa po si ção o CDS/PP. Por
ou tro lado, o PCP/CDU con se guiu ele ger um de pu ta do no dis tri to de Bra ga, re sul -
ta do que não con se guia al can çar des de 1987 (STAPE, 1999). De qual quer modo, as
pers pec ti vas de lon go pra zo do PCP/CDU não são mu i to ani ma do ras, na me di da
em que as ten dên ci as de mo grá fi cas apon tam para uma cres cen te per da de po pu la -
ção nos seus bas tiões alen te ja nos.

O PCP tem co nhe ci do uma dis pu ta en tre “re no va do res” e “or to do xos”, a
qual, mais do que as ten dên ci as de mo grá fi cas, po de rá ser de ter mi nan te para os
seus re sul ta dos ele i to ra is fu tu ros (Expres so, 1/7/00 e 8/12/00; Pú bli co, 8/12/00 e
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14/12/00; ver tam bém Cu nha, 1997). Se no con gres so de De zem bro pas sa do (8 e 9
de De zem bro de 2000) ti ves se ven ci do a ala “re no va do ra”, o PCP po de ria mo der ni -
zar-se, adap tan do-se às ten dên ci as so ci a is e po lí ti cas ac tu a is, e cons ti tu ir-se como
um par ti do cru ci al para so lu ções go ver na ti vas à es quer da, tal como acon te ce
 actualmente com o PCF em Fran ça. To da via, a ala “or to do xa” saiu cla ra men te ven -
ce do ra do úl ti mo con gres so do PCP (Expres so, 8/12/00; Pú bli co, 8/12/00 e
14/12/00) e, por isso, a hi pó te se de este par ti do se afir mar como um ac tor im por -
tan te para so lu ções go ver na ti vas à es quer da é mu i to me nos pro vá vel, pelo me nos
no cur to/mé dio pra zo.

Em to das as re giões, ex cep to nos Aço res, o voto no PS mu dou mu i to pou co
en tre 1995 e 1999. Nos Aço res, este par ti do ob te ve uma es pan to sa vi tó ria, com 53%
dos vo tos. O fac to de o go ver no re gi o nal dos Aço res ter “mu da do de mãos” (do
PSD para o PS) nas ele i ções re gi o na is ime di a ta men te an te ri o res (1996), na se quên -
cia do aban do no do lí der ca ris má ti co do PSD/Aço res, Mota Ama ral, que tran si tou
para o par la men to na ci o nal, terá sido um fac tor de ter mi nan te nes ta vi tó ria. To da -
via, esta vi tó ria fi cou en som bra da pela ele va da taxa de abs ten ção re gis ta da nes ta
re gião: qua se 50% dos ele i to res não fo ram às ur nas. A ca pa ci da de de mo bi li za ção
dos par ti dos está aí em ma ni fes to de clí nio, fe nó me no que tan to pode sig ni fi car um
de clí nio do “apo io di fu so” ao sis te ma (Eas ton, 1963) como uma via de sa í da (tem -
po rá ria) para os ele i to res do PSD que não se re vi am no can di da to apre sen ta do às
ele i ções pelo seu par ti do.

Enquan to as três for ma ções po lí ti cas de es quer da (BE, PCD/CDU e PS) vi ram 
cres cer a sua quo ta do voto na ci o nal, en tre 1995 e 1999, os dois par ti dos da ala di re i -
ta (PSD e CDS/PP) vi ram a sua de cli nar. No caso do PSD, o de clí nio da sua per cen -
ta gem de vo tos só não acon te ceu no Algar ve e na Ma de i ra, esta úl ti ma um tra di ci o -
nal bas tião do par ti do. Os con tí nu os de sen ten di men tos en tre os dois par ti dos de
di re i ta, que cul mi na ram no co lap so da anun ci a da co li ga ção pré-ele i to ral en tre eles
(Alter na ti va De mo crá ti ca/AD), te rão com cer te za con tri bu í do para es tes re sul ta -
dos. As ele i ções de 1999 fo ram o pri me i ro acto ele i to ral a que o PSD con cor reu após
a subs ti tu i ção de Mar ce lo Re be lo de Sou sa por José Ma nu el Du rão Bar ro so. To da -
via, as dis pu tas pela li de ran ça agra va ram-se após as ele i ções de 1999, ele men to
que, a man ter-se, não au gu ra bons re sul ta dos para o PSD. Por ou tro lado, a po pu la -
ri da de do ac tu al lí der do PSD con ti nu ou a ser mu i to so frí vel em 2000 e 2001.

O CDS/PP tam bém per deu vo tos en tre 1995 e 1999, não ten do con se gui do au -
men tar as suas vo ta ções em ne nhu ma re gião. To da via, con se guiu man ter os 15 de -
pu ta dos que ti nha em 1995, e ape nas so freu se ve ras per das de vo tos nas ilhas dos
Aço res e da Ma de i ra, 48% e 25% dos vo tos res pec ti va men te. Por ou tro lado, ape sar
das per das, deve su bli nhar-se que a cam pa nha ele i to ral con du zi da pelo lí der do
par ti do, Pa u lo Por tas, con se guiu uma vo ta ção mu i to boa face aos mu i to maus re -
sul ta dos que as son da gens lhe pro me ti am. Des de as ele i ções de 1999 o lí der do
CDS/PP tem con se gui do cres cen te vi si bi li da de, so bre tu do à cus ta do lí der do PSD.
Quer atra vés do apo io ao or ça men to de es ta do do PS para 2000, quer atra vés da
mo ção cen su ra que apre sen tou ao go ver no, em Ju lho de 2000, o lí der do CDS/PP
tem con se gui do co lo car o lí der do PSD na de fen si va, dan do a im pres são de ser o
par ti do mais im por tan te da opo si ção (ver Expres so, Diá rio de No tí ci as e Pú bli co,

CLIVAGENS, ECONOMIA E VOTO EM PORTUGAL, 1999 123



vá ri os nú me ros em Ju lho de 2000). To da via, a par tir do ve rão de 2000, a pro e mi nên -
cia do CDS/PP face ao PSD per deu al gum re le vo. Por ou tro lado, du ran te o ano de
2001, no me a da men te com as co li ga ções para as au tár qui cas des te ano, a hi pó te se
de uma co li ga ção ele i to ral (ou pós-ele i to ral) para as pró xi mas ele i ções le gis la ti vas
en tre o PSD e o CDS/PP tem ga nho ma i or con sis tên cia.

Teoria e hipóteses

O ob jec ti vo das sec ções se guin tes é tes tar o im pac to da es tru tu ra de cli va gens e da
con jun tu ra eco nó mi ca so bre a abs ten ção e o voto par ti dá rio, ana li san do a evo lu ção
des tas de ter mi na ções en tre as ele i ções le gis la ti vas de 1995 e 1999.

De acor do com o mo de lo das cli va gens (Lip set e Rok kan, 1992), os ali nha -
men tos dos ele i to res de pen dem do res pec ti vo po si ci o na men to na es tru tu ra so ci al
(cen tro-pe ri fe ria, se cu la ri za ção-re li gi o si da de, ur ba no-ru ral, ca pi tal-tra ba lho), dos
sis te mas de va lo res as so ci a dos e da ac ção so ci a li za do ra e mo bi li za do ra das or ga ni -
za ções so ci a is e po lí ti cas res pec ti vas (idem).

Um ele va do ní vel de re cur sos ma te ri a is e edu ca ci o na is per mi te um ma i or do -
mí nio do uni ver so da po lí ti ca, o qual se tra duz numa ma i or pro pen são para a par ti -
ci pa ção (Lip set, 1987; Camp bell e ou tros, 1980; Bour di eu, 1979); por ou tro lado, este 
es ta tu to so ci al ob jec ti vo está ge ral men te as so ci a do a um ma i or sen ti do de “efi cá cia
po lí ti ca”, o qual im pli ca ge ral men te ma i or par ti ci pa ção (Camp bell e ou tros, 1980;
Pre witt, 1968; ver tam bém Bour di eu, 1979). Assim, a cli va gem cen tro-pe ri fe ria, que 
se so bre põe à di vi são ur ba no-ru ral, es ta rá li ga da a ma i o res ní ve is de par ti ci pa ção
(cen tro/ur ba no) ou de abs ten ção (pe ri fe ria/ru ral).7

Fre i re ve ri fi cou que, en tre 1983 e 1995, ape sar de a abs ten ção con ti nu ar a ser
ma i or nas zo nas pe ri fé ri cas/ru ra is, esta ca rac te rís ti ca tem vin do a es ba ter-se, fru to
do ma i or cres ci men to da abs ten ção em meio ur ba no (Fre i re, 2000a e 2000d). O au -
tor con si de rou que se tra tou do cres ci men to de uma “abs ten ção po lí ti ca” (Mem mi,
1985; Su bi le au, 1997; Fre i re, 2000a e 2000d). Isto é, uma abs ten ção pro ta go ni za da
por in di ví du os com ra zoá ve is ní ve is de re cur sos (ma te ri a is e edu ca ci o na is) e com
um ra zoá vel ní vel de in te gra ção so ci al, os qua is as su mem a abs ten ção como uma
op ção es tra té gi ca para mos trar o seu des con ten ta men to com o fun ci o na men to do
sis te ma po lí ti co e/ou com o par ti do com que mais sim pa ti zam (Fre i re, 2000a e
2000d). As os ci la ções nos ní ve is de par ti ci pa ção ele i to ral en tre ele i ções re me tem
tam bém para este tipo de “abs ten ção po lí ti ca” (Su bi le au, 1997). Por tan to, po de mos 
con si de rar que, quan do há des ci das no po der ex pli ca ti vo das va riá ve is so ci o ló gi -
cas so bre a abs ten ção, en tre ele i ções, es ta re mos pe ran te a su bi da de uma “abs ten -
ção po lí ti ca”.

Qu an to às cli va gens re li gi o sa e ca pi tal-tra ba lho, es pe ra-se que a di re i ta (PSD
e CDS/PP) es te ja mais pró xi ma do pólo re li gi o so e do ca pi tal (clas ses proprietá -
rias); pelo con trá rio, es pe ra-se que a es quer da (PS, PCP/CDU e BE) es te ja mais pró -
xi ma do pólo se cu lar e do tra ba lho (clas ses as sa la ri a das).

Quer seja em ter mos do re sul ta do de uma de ter mi na da vi vên cia pes so al
(“voto ego ís ta”), quer seja em re sul ta do da ava li a ção das con di ções eco nó mi cas
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na ci o na is/lo ca is (“voto so ci o tró pi co”), as ques tões do de sem pre go e da in fla -
ção as su mem es pe ci al re le vo na vida dos in di ví du os. Em ge ral, os ele i to res
mais atin gi dos pelo de sem pre go ou que o per cep ci o nam como uma pri o ri da de 
po lí ti ca, em de ter mi na da con jun tu ra, ten de rão a vo tar mais nos par ti dos de es -
quer da; pelo con trá rio, os ele i to res mais atin gi dos pela in fla ção ou que perce -
pcionam o com ba te a ela como uma pri o ri da de po lí ti ca, em de ter mi na da con -
jun tu ra, ten de rão a vo tar mais nos par ti dos de di re i ta (“hi pó te se das pri o ri da -
des po lí ti cas”) (Tuf te, 1994; Ki e we it, 1983; Ander son, 1995). Assim, es pe ra-se
que nos con ce lhos com ma i o res “ta xas de de sem pre go”, os ele i to res ten dam a
apo i ar mais os par ti dos de es quer da (PCP, PS e BE) e me nos os par ti dos de di -
reita (PSD, CDS).

Por ou tro lado, no fim de cada man da to, o go ver no ces san te e o(s) par ti do(s)
que o apo ia(m) — “in cum ben tes” —, tam bém são jul ga dos pelo de sem pe nho da
eco no mia. Se gun do a “hi pó te se da res pon sa bi li za ção”, os ele i to res ten de rão a pe -
na li zar os “in cum ben tes” em pe río dos re ces si vos, des lo can do o seu voto para os
par ti dos da opo si ção, e a vo tar ne les em pe río dos de pros pe ri da de eco nó mi ca (Tuf -
te, 1994; Le wis-Beck, 1990; Ki e we it, 1983; Ander son, 1995).8 Assim, es pe ra-se que
nos con ce lhos onde se re gis tam os pi o res in di ca do res eco nó mi cos, os ele i to res ten -
dam a pe na li zar o(s) par ti do(s) (go ver no) “in cum ben te(s)” (PSD, em 1995; PS, em
1999), be ne fi ci an do os par ti dos da opo si ção.9

Há que ter pre sen te que as in fluên ci as da con jun tu ra eco nó mi ca so bre o voto
são efe i tos de “cur to-pra zo”. Assim, para afe rir o ca rác ter in de pen den te des tes
 efeitos é pre ci so con tro lar as in fluên ci as de “lon go-pra zo” (re li gi o si da de, es tru tu ra 
de clas ses, ha bi tat, etc.) (Tuf te, 1994; Ki e we it, 1983; Le wis-Beck, 1990; Bel luc ci,
1991; Rat tin ger, 1991). Tal será o pro ce di men to que adop ta re mos atra vés da re gres -
são múl ti pla.

Metodologia e dados

Este es tu do ba se ia-se numa aná li se de da dos agre ga dos, ge ral men te de sig na da
por me to do lo gia eco ló gi ca (Lang be in e Lich tman, 1978; King, 1997; Jus tel, 1995;
Fre i re, 2000a). Ou seja, as nos sas uni da des de aná li se são es pá cio-ad mi nis tra ti -
vas e não in di ví du os; nes te caso tra ta-se dos 275 con ce lhos de Por tu gal con ti -
nen tal (N=275).10 Esta op ção foi di ta da pela dis po ni bi li da de dos da dos. Os ris -
cos de “fa lá cia eco ló gi ca”, ou seja, os ris cos quan do ten ta mos ex tra po lar as con -
clu sões dos da dos agre ga dos para os da dos in di vi du a is são bem co nhe ci dos e
têm sido am pla men te ana li sa dos (King, 1997: 12-17; Lang be in e Lich tman, 1978;
Fre i re, 2000a). Con se quen te men te, para evi tar os ris cos de “fa lá cia eco ló gi ca”,
as ex tra po la ções para o com por ta men to in di vi du al são con si de ra das como me -
ras apro xi ma ções que ca re ce rão sem pre de com pro va ções adi ci o na is por ou tros
mé to dos.
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Indicadores compósitos da estrutura de clivagens

Ten do em con ta que te mos um ele va do nú me ro de in di ca do res das cli va gens (20
va riá ve is), va mos pri me i ro re du zir os da dos atra vés da aná li se de com po nen tes
prin ci pa is (ACP), com ro ta ção or to go nal va ri max (Dun te man, 1989; Bryman e Cra -
mer, 1992). Não in clu í mos nes te pro ces so os três in di ca do res da con jun tu ra eco nó -
mi ca, cujo im pac to pre ten de mos me dir em se pa ra do.

Após a re du ção da in for ma ção, as di men sões ex tra í das ser vi rão como in di ca -
do res com pó si tos das cli va gens, cujo im pac to so bre a abs ten ção e o voto par ti dá rio
se irá ava li ar atra vés de re gres sões li ne a res múl ti plas (mé to do dos mí ni mos qua -
dra dos). Para além dos fac to res, os três in di ca do res da con jun tu ra eco nó mi ca fun -
ci o na rão tam bém como va riá ve is in de pen den tes nas re gres sões.

Por mo ti vos de es pa ço não po de mos apre sen tar aqui a ma triz fac to ri al que
deu ori gem aos 5 fac to res que uti li za re mos na re gres são. Essa ma triz po de rá ser
con sul ta da em Fre i re (2000b e 2000d).

Clivagens, economia, abstenção e voto nos partidos

Em ter mos de va riân cia ex pli ca da (R2)11 pe las es tru tu ras de cli va gem,12 ve ri fi ca-se
que, en tre 1995 (50%) e 1999 (33%), hou ve uma des ci da de cer ca de 17% (qua dro 5).
Ou seja, tal des crés ci mo na de ter mi na ção so ci o ló gi ca da abs ten ção só pode ser ex -
pli ca do por fac to res po lí ti cos (“abs ten ção po lí ti ca”) e não por al te ra ções na es tru tu -
ra so ci al, pois esta goza de uma tal es ta bi li da de que a tor na in ca paz de ex pli car tais
mu dan ças em tão cur to es pa ço de tem po.

Para além de este fe nó me no po der in di ci ar um cer to des con ten ta men to com o 
fun ci o na men to do sis te ma po lí ti co, al guns fac to res po lí ti cos de con jun tu ra po de -
rão con tri bu ir para ex pli car tal evo lu ção: uma cam pa nha ele i to ral pou co mo bi li za -
do ra, no me a da men te por par te do PS e do seu lí der, Antó nio Gu ter res; uma vi tó ria
do PS an te ci pa da men te anun ci a da em to das as son da gens; a fra ca ca pa ci da de de
afir ma ção po lí ti ca do ma i or par ti do da ala di re i ta (PSD) e do seu lí der, bem como as
cons tan tes di vi sões en tre este par ti do e o CDS/PP.

Entre 1983 e 1995, a abs ten ção foi sem pre ma i or no es pa ço ru ral do que nas zo -
nas ter ci a ri za das e se mi ur ba nas (be tas/F2) (Fre i re, 2000d e 2001a).13 Entre 1983 e
1985, este ele men to foi o que ma i or im por tân cia ti nha na ex pli ca ção da abs ten ção.
Entre 1987 e 1995, o fac tor 2 (F2) pas sou a ser o se gun do mais im por tan te para ex pli -
car a abs ten ção (Fre i re, 2000d e 2001a). Entre 1995 e 1999, esta cli va gem ur ba no/ru -
ral (F2) não só per deu enor me im por tân cia ex pli ca ti va como pas sou a ser, de en tre
to dos os fac to res com im pac to sig ni fi ca ti vo, o me nos im por tan te para ex pli car a
abs ten ção. Sa be mos que os dois ma i o res par ti dos de es quer da (PS e PCP/CDU)
têm es ta do sem pre me lhor im plan ta dos nes tas áre as (Fre i re, 2000a e 2000b). Por -
tan to, po de mos da qui de du zir que, em bo ra em ter mos re la ti vos a abs ten ção te nha
pre ju di ca do mais os par ti dos de di re i ta (PSD e CDS/PP) (ver qua dro 1), os par ti dos 
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Variáveis independentes (vi) Variáveis dependentes

Abstenção Voto PSD Voto CDS/PP

1995 1999 1995 1999 1995 1999

Clivagens
F1: centralidade e urbanidade (+) -0,151(**) -0,152(**) -0,100(**) -0,095(**) 0,048 0,032
F2: terciário/semi-urbano, secular (+) / rural (-) -0,355(**) -0,091(*) -0,614(**) -0,587(**) -0,182(**) -0,197(**)
F3:  idosos (+) / jovens (-) -0,059 -0,124(**) -0,152(**) -0,121(**) -0,400(**) -0,334(**)
F4: assalariados e grandes proprietários agrícolas (+) -0,008 0,056 -0,350(**) -0,320(**) -0,256(**) -0,189(**)
F5: trab. industria (-)/ peq. burguesia  agrícola (+) 0,604(**) 0,531(**) 0,201(**) 0,254(**) 0,177(**) 0,164(**)

Economia
Taxa de desemprego(1) 0,061 0,068 -0,164(**) -0,194(**) -0,161(**) -0,195(**)
Taxa de variação no desemprego(2) -0,028 -0,077 0,011 0,038 -0,017 0,167(**)
Taxa de variação nas remunerações(3) -0,027 — 0,000 — 0,043 —

R
2

 (%) clivagens e economia como var. independentes 50 34 73 71 38 38
R

2

 (%) só clivagens como variáveis independentes 50 33 71 67 36 33

No tas: ex cep to nas duas úl ti mas li nhas, nas cé lu las da ma triz apre sen ta mos os co e fi ci en tes de re gres são es tan dar di za dos (be tas), onde (**) p<0,05; (*) p<0,10;
ou tros be tas não são sig ni fi ca ti vos; N=275 con ce lhos de Por tu gal con ti nen tal. (1) Para as ele i ções de 1995, a taxa de de sem pre go re fe re-se a Ou tu bro de 1995;
para as ele i ções de 1999, a taxa de de sem pre go re fe re-se a Se tem bro de 1999. (2) Para as ele i ções de 1995, a taxa de va ri a ção no de sem pre go re fe re-se a Ou tu bro
1994/1995; para as ele i ções de 1999, a taxa de va ri a ção re fe re-se a Se tem bro 1998/1999. (3) Para as ele i ções de 1995, a taxa de va ri a ção nas re mu ne ra ções
(mé di as, men sa is, dos as sa la ri a dos) re fe re-se a 1994/1995; para as ele i ções de 1999, não exis ti am ain da da dos dis po ní ve is re fe ren tes a 1998/1999.

Fon tes: va riá ve is po lí ti cas, da dos ela bo ra dos a par tir de MAI/STAPE (1999); va riá ve is so ci o ló gi cas, Antu nes (1995), Mark test (1998) e Vir tu al Sin (1996);
va riá ve is eco nó mi cas, IEFP (1995 e 1999), e MTS/DE (1995).

Quadro 5 Cli va gens, eco no mia, abs ten ção e voto (PSD e CDS/PP) nas le gis la ti vas de 1995 e 1999  (regressões lineares múltiplas: método dos mínimos quadrados)



de es quer da te rão sido tam bém pre ju di ca dos pelo de clí nio da par ti ci pa ção em pro -
por ções não ne gli gen ciá ve is.

Em 1999, a par ti ci pa ção ele i to ral foi mais ele va da nas zo nas com ma i o res pro -
por ções de ope rá ri os in dus tri a is (be tas/F5), nos gran des cen tros ur ba nos (be tas/F1) 
e nos con ce lhos mais en ve lhe ci dos (be tas/F3).14 Estes fo ram os três ele men tos da es -
tru tu ra de cli va gens com ma i or im por tân cia para ex pli car a par ti ci pa ção ele i to ral,
por or dem de im por tân cia res pec ti va. Tal como Fre i re pôde ob ser var (2000d), a
 maior par ti ci pa ção re gis ta da nos bas tiões ope rá ri os in fir ma as hi pó te ses que põem
a tó ni ca da ex pli ca ção da abs ten ção no grau de cen tra li da de e ur ba ni da de dos con -
ce lhos. Ou seja, ape sar de os ope rá ri os in dus tri a is se rem in di ví du os de ba i xos re -
cur sos ma te ri a is e edu ca ci o na is, as in fluên ci as mo bi li za do ras dos sin di ca tos e dos
par ti dos de es quer da re ve lam-se mais de ter mi nan tes que as pro pen sões so ci o ló gi -
cas ao abs ten ci o nis mo.

Por úl ti mo, re fi ra-se que os in di ca do res da con jun tu ra eco nó mi ca não ti ve -
ram im pac to sig ni fi ca ti vo no bi nó mio par ti ci pa ção/abs ten ção, quer em 1995 quer
em 1999.

Entre 1983 (56%) e 1995 (71%), ve ri fi cá mos que, no caso do PSD, se ve ri fi cou
um au men to da va riân cia ex pli ca da pe las es tru tu ras de cli va gens, fe nó me no este
de vi do à cap ta ção de ele i to ra do ao CDS/PP, bem como à mo bi li za ção de abs ten ci o -
nis tas do nor te e cen tro do país (Fre i re, 2000a e 2000c). Entre 1995 (71%) e 1999
(67%), ve ri fi cou-se uma pe que na in ver são de ten dên cia (qua dro 5). Só pos te ri o res
ele i ções nos po de rão di zer se se tra ta efec ti va men te de uma in ver são de ten dên cia
ou de uma mera os ci la ção con jun tu ral.

Qu an to à im por tân cia re la ti va dos vá ri os ele men tos da es tru tu ra de cli va gens 
para ex pli car o voto no PSD, re fi ram-se ape nas os três mais im por tan tes, por or dem 
res pec ti va:

— ma i or im plan ta ção re la ti va em ha bi tat ru ral e nas zo nas com ma i or re li gi o si -
da de (be tas/F2);

— me no res vo ta ções nas zo nas de gran de pro pri e da de agrí co la e com ma i or pre -
sen ça dos pro le tá ri os ru ra is/Alen te jo (be tas/F4);

— ma i o res vo ta ções nas zo nas com ma i or peso dos cam po ne ses (be tas/F5).

Este pa drão não só se man te ve, en tre 1995 e 1999, como re pre sen ta um tra ço de con -
ti nu i da de face ao pe río do 1983-1991 (Fre i re, 2000a e 2000c). To da via, en tre 1995
(2%) e 1999 (4%), ve ri fi cou-se um pe que no au men to do im pac to da con jun tu ra eco -
nó mi ca em de tri men to dos fac to res so ci o ló gi cos. Ou seja, en tre 1995 e 1999, di mi -
nu iu li ge i ra men te o per fil so ci o ló gi co do ele i to ra do do PSD, pelo me nos em ter mos
de im plan ta ção con ce lhia, ten do ga nho ma i or re le vo o im pac to da eco no mia.

Em 1999, não ten do o PSD sido “in cum ben te”, pa re ce-nos que o im pac to ne -
ga ti vo do de sem pre go so bre o voto nes te par ti do será ex pli cá vel à luz da “hi pó te se
das pri o ri da des po lí ti cas” (Tuf te, 1994; Ki e we it, 1983; Ander son, 1995). Aliás, as
me no res vo ta ções do PSD nos con ce lhos com ma i o res per cen ta gens de de sem pre -
ga dos fo ram um tra ço per ma nen te en tre 1983 e 1995 (Fre i re, 2000a e 2000c). Por tan -
to, tudo pa re ce apon tar para a ine xis tên cia para um “efe i to de res pon sa bi li za ção”
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no voto do PSD. To da via, gos ta ría mos de su bli nhar que isto não sig ni fi ca que es tes
re sul ta dos se jam ne ces sa ri a men te trans po ní ve is para o ní vel in di vi du al, até por -
que exis te um efe i to es tru tu ral do de sem pre go que não po de mos ne gli gen ci ar (Ca -
bral, 1997), ape sar de o ter mos mi ni mi za do atra vés do con tro lo das va riá ve is
so ci o ló gi cas.

No caso do CDS/PP, o de clí nio da de ter mi na ção so ci o ló gi ca do res pec ti vo
voto en tre 1995 (36%) e 1999 (33%) re pre sen ta um for te tra ço de con ti nu i da de com o 
pe río do ele i to ral 1987-1995 (Fre i re, 2000a e 2000d) (qua dro 5). Esta re du ção do per -
fil so ci o ló gi co do CDS, no me a da men te com a di mi nu i ção da im por tân cia da sua
pe ne tra ção nas zo nas ru ra is, com ma i or in te gra ção re li gi o sa e com ma i o res pro por -
ções de cam po ne ses (be tas/F2 e F4), ex pli ca, aliás, o au men to da po la ri za ção do
voto no PSD en tre 1987 e 1995 (idem). Ou seja, as per das ele i to ra is do CDS/PP, em
1987 e 1991, ali men ta ram o agra va men to da de ter mi na ção so ci o ló gi ca do voto no
PSD. Mais, a re cu pe ra ção ele i to ral do CDS/PP em 1995 e 1999, face ao pe río do
1987-1991, ve ri fi cou-se fora dos seus tra di ci o na is bas tiões, per mi tin do uma ma i or
he ge mo nia do PSD so bre es ses seg men tos do ele i to ra do: en tre 1995 e 1999, o ele -
men to com ma i or im por tân cia para ex pli car o voto no CDS/PP pas sou a ser a cli va -
gem ge ra ci o nal, com uma ma i or pe ne tra ção des te par ti do nos con ce lhos com mais
jo vens (be tas/F4).

Entre 1995 (2%) e 1999 (5%), ve ri fi cou-se um pe que no au men to da im por tân -
cia da eco no mia no voto CDS/PP. A “taxa de sem pre go” con ti nu ou a im pli car me -
no res vo ta ções nes te par ti do, dado que é ape nas in ter pre tá vel à luz da “hi pó te se
das pri o ri da des po lí ti cas”, pois o par ti do não foi in cum ben te, quer em 1995 quer
em 1999. Já o im pac to po si ti vo da “taxa de va ri a ção do de sem pre go” (ma i o res vo ta -
ções no CDS/PP nos con ce lhos onde mais cres ceu o de sem pre go) pode ser in ter -
pre ta do se gun do a “hi pó te se da res pon sa bi li za ção”, ou seja, o CDS/PP, en quan to
par ti do da opo si ção, ca pi ta li zou o cres ci men to do de sem pre go en tre 1998 e 1999.
Note-se que, ao con trá rio da qui lo que se ve ri fi cou em 1995, em 1999 este ele men to
não só pas sou a ter um efe i to sig ni fi ca ti vo, como re ve lou uma in ver são de efe i to.

No caso do PS, ve ri fi cou-se um pe que no de clí nio do im pac to das cli va gens
en tre 1995 (29%) e 1999 (26%) (qua dro 6). Este fac to terá fi ca do a de ver-se à pe ne tra -
ção do BE no ele i to ra do do PS nos gran des cen tros ur ba nos (be tas/F1): en tre 1995 e
1999, o PS de i xou de ter ma i o res pro por ções de voto nos gran des cen tros ur ba nos
em quan ti da de re le van te — o beta de i xou de ser sig ni fi ca ti vo; pelo con trá rio, este
ele men to pas sou a ser o mais im por tan te para ex pli car o voto no BE quan do em
1995 era ape nas o ter ce i ro fac tor mais sig ni fi ca ti vo.

Face a 1983 (24%), a si tu a ção ve ri fi ca da em 1999 (26%) con ti nua a ates tar um
au men to da po la ri za ção do ele i to ra do do PS, o mes mo não se po den do di zer face às 
ele i ções de 1991 (31%). O de clí nio da po lí ti ca das cli va gens, en tre 1995 e 1999, foi
cla ra men te com pen sa do por um au men to do efe i to da eco no mia no voto nes te par -
ti do: em 1995, 2%; em 1999, 8%.

Quer em 1991 quer em 1995, ve ri fi cou-se uma cres cen te pe ne tra ção do PS no
ter re no pre fe ren ci al do PCP, no me a da men te com a re le vân cia cres cen te das suas
vo ta ções nas áre as se mi ur ba nas, ter ci a ri za das e se cu la ri za das (be tas/F2) (Fre i re,
2000d e 2001a). Entre 1995 e 1999, ve ri fi cou-se uma cer ta in ver são de ten dên cia,
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Variáveis independentes (vi) Variáveis dependentes

Voto PS Voto CDU Voto BE

1995 1999 1995 1999 1995 1999

Clivagens
F1: centralidade e urbanidade (+) 0,115(**) 0,027 0,015 0,025 0,191(**) 0,627(**)
F2: terciário/semi-urbano, secular (+) / rural (-) 0,353(**) 0,236(**) 0,501(**) 0,550(**) 0,383(**) 0,603(**)
F3: idosos (+) / jovens (-) 0,163(**) 0,152(**) 0,154(**) 0,158(**) 0,377(**) -0,133(**)
F4: assalariados e grandes proprietários agrícolas (+) -0,000 0,048 0,499(**) 0454(**) 0,140(**) -0,179(**)
F5: trab. industria (-)/ peq. burguesia  agrícola (+) -0,265(**) -0,296(**) -0,104(**) -0,143(**) 0,098(**) 0,007

Economia
Taxa de desemprego(1) 0,152(**) 0,171(**) 0,125(**) 0,159(**) 0,159(**) 0,064(**)
Taxa de variação no desemprego(2) -0,023 -0,245(**) 0,009 0,091(**) -0,017 0,010
Taxa de variação nas remunerações(3) -0,006 -0,006 0,011

R
2

 (%) clivagens e economia como var. independentes 31 34 65 66 46 82
R

2

 (%) só clivagens como variáveis independentes 29 26 64 64 44 81

No tas: ex cep to nas duas úl ti mas li nhas, nas cé lu las da ma triz apre sen ta mos os co e fi ci en tes de re gres são es tan dar di za dos (be tas), onde (**) p<0,05; ou tros be tas não
são sig ni fi ca ti vos; N=275 con ce lhos de Por tu gal con ti nen tal. CDU (PCP e PEV); BE em 1995 (PSR e UDP), BE em 1999 (PSR, UDP e Po lí ti ca XXI). (1) Para as ele i ções 
de 1995, a taxa de de sem pre go re fe re-se a Ou tu bro de 1995; para as ele i ções de 1999, a taxa de de sem pre go re fe re-se a Se tem bro de 1999. (2) Para as ele i ções
de 1995, a taxa de va ri a ção no de sem pre go re fe re-se a Ou tu bro 1994/1995; para as ele i ções de 1999, a taxa de va ri a ção re fe re-se a Se tem bro 1998/1999.
(3) Para as ele i ções de 1995, a taxa de va ri a ção nas re mu ne ra ções (mé di as, men sa is, dos as sa la ri a dos) re fe re-se a 1994/1995; para as ele i ções de 1999, não exis ti am
ain da da dos dis po ní ve is re fe ren tes a 1998/1999.

Fon tes: va riá ve is po lí ti cas, da dos ela bo ra dos a par tir de MAI/STAPE (1999); va riá ve is so ci o ló gi cas, Antu nes (1995), Mark test (1998) e Vir tu al Sin (1996);
va riá ve is eco nó mi cas, IEFP (1995 e 1999) e MTS/DE (1995).

Quadro 6 Cli va gens, eco no mia, abs ten ção e voto (PS, CDU e BE) nas le gis la ti vas de 1995 e 1999  (regressões lineares múltiplas: método dos mínimos quadrados)



pois aque le ele men to de i xou de ser o mais im por tan te para ex pli car o voto no PS,
dan do lu gar a uma im por tân cia cres cen te do voto dos ope rá ri os in dus tri a is (be -
tas/F5), bas tião tra di ci o nal do PS en tre 1983 e 1987 (idem). To da via, se di mi nu iu a
pe ne tra ção do PS no ele i to ra do do PCP/CDU em meio se mi ur ba no, con ti nu ou a
sua pe ne tra ção nos bas tiões co mu nis tas do Alen te jo: ape sar do beta (F4) não ser es -
ta tis ti ca men te sig ni fi ca ti vo, pa re ce-nos re le van te su bli nhar que, pela pri me i ra vez, 
no pe río do 1983-1999 (Fre i re, 2000c), pas sou a ter um si nal po si ti vo.

Entre 1995 (2%) e 1999 (8%), há ain da a re gis tar o au men to da im por tân cia da
eco no mia no voto no PS. Se as suas ma i o res pro por ções de voto nos con ce lhos com
mais de sem pre ga dos são ape nas in ter pre tá ve is se gun do a “hi pó te se das pri o ri da -
des po lí ti cas”, pois o par ti do foi “in cum ben te” em 1999, já o mes mo não se pode di -
zer do im pac to ne ga ti vo do cres ci men to do de sem pre go en tre 1998 e 1999. Ou seja,
nes te caso pa re ce ter-se ve ri fi ca do uma pe na li za ção dos “in cum ben tes” (“hi pó te se
da res pon sa bi li za ção”).

No caso do PCP/CDU, ve ri fi cou-se uma per fe i ta es ta bi li da de da po lí ti ca das
cli va gens en tre 1995 (64%) e 1999 (64%), tra ço este que tra vou a ten dên cia de de clí -
nio ve ri fi ca da en tre 1983 (70%) e 1995 (Fre i re, 2000a e 2000d). To da via, ve ri fi cou-se
um pe que no au men to do efe i to da eco no mia en tre 1995 (1%) e 1999 (2%) (qua dro
6). Nes ta ma té ria, à tra di ci o nal im plan ta ção do PCP nos con ce lhos com mais de -
sem pre ga dos jun tou-se um efe i to po si ti vo do cres ci men to do de sem pre go,
1998-1999. No se gun do caso, po de mos di zer que exis te um “efe i to de res pon sa bi li -
za ção”, pois o cres ci men to do de sem pre go não só pe na li zou o PS, como be ne fi ci ou
dois dos par ti dos da opo si ção (CDS/PP e PCP/CDU). To da via, já o im pac to da
“taxa de de sem pre go” nos pa re ce ape nas in ter pre tá vel à luz da “hi pó te se das pri o -
ri da des po lí ti cas”: só as sim se ex pli ca que o im pac to des ta va riá vel seja po si ti vo
para a es quer da e ne ga ti vo para a di re i ta, in de pen den te men te de qual(is) o(s) par ti -
do(s) in cum ben te(s) (Fre i re, 2000d e 2001a).

Entre 1995 e 1999, tal como no pe río do 1983-1991 (idem), as vo ta ções no
PCP/CDU fo ram cla ra men te ma i o res nos con ce lhos se mi ur ba nos, ter ci a ri za dos e
se cu la ri za dos (be tas/F2), bem como nas zo nas onde pre do mi na o pro le ta ri a do ru -
ral/Alen te jo (be tas/F4). Estes man ti ve ram-se como os dois fac to res mais im por tan -
tes para ex pli car o voto no PCP, por or dem de im por tân cia res pec ti va. To da via,
pode di zer-se que, ape sar des ta es ta bi li da de, se ve ri fi cou um pe que no re cuo da im -
plan ta ção do PCP no seio do ope ra ri a do agrí co la, ao pas so que cres ceu a sua pe ne -
tra ção em ha bi tat se mi ur ba no.

Um dos fe nó me nos mais re le van tes das mu dan ças ve ri fi ca das en tre as ele i ções
de 1995 e as de 1999 foi o cres ci men to das vo ta ções no Blo co de Esquer da. Esta co li ga -
ção de três par ti dos de ex tre ma-es quer da, que se au to pro cla mou como re pre sen tan -
te da “nova po lí ti ca” (Diá rio de No tí ci as, 11/10/99; Pú bli co, 11/10/99; Expres so,
16/10/99), não só ob te ve re pre sen ta ção par la men tar como viu au men tar enor me -
men te a de ter mi na ção so ci o ló gi ca do res pec ti vo voto: de 44%, em 1995, para 81%, em 
1999 (qua dro 6). To da via, este cres ci men to da po la ri za ção so ci o ló gi ca do voto no BE
foi acom pa nha do por um li ge i ro de crés ci mo do efe i to da eco no mia: em 1995, 2%; em
1999, 1%. Tal como no caso dos ou tros dois par ti dos da ala es quer da, tam bém o BE
apa re ce be ne fi ci a do pelo de sem pre go (“hi pó te se das pri o ri da des po lí ti cas”).
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Em ter mos do per fil so ci o ló gi co dos ele i to res do BE, em 1995, os três fac to res
com ma i or re le vo fo ram as ma i o res pro por ções de voto nas zo nas se mi ur ba nas, ter -
ci a ri za das e se cu la ri za das (be tas/F2), nas zo nas mais en ve lhe ci das (be tas/F3) e nos
gran des cen tros ur ba nos (be tas/F1). Em 1999, os dois fac to res de ma i or re le vo pas -
sa ram a ser a ma i or im plan ta ção re la ti va nos gran des cen tros ur ba nos (be tas/F1) e
nas áre as se mi ur ba nas (be tas/F2). Já ti ve mos opor tu ni da de de re fe rir que au men to
do re le vo do voto ur ba no no BE se terá con cre ti za do so bre tu do à cus ta do PS.

O au men to da pe ne tra ção do BE nos gran des cen tros ur ba nos po de rá tam -
bém ex pli car a in ver são do si nal do co e fi ci en te as so ci a do ao fac tor 3: de 1995 para
1999, o BE pas sou a ter ma i o res vo ta ções nos con ce lhos com mais jo vens. Por ou tro
lado, em 1995 esta co li ga ção ti nha ma i o res pro por ções de voto nas zo nas onde pre -
do mi na o pro le ta ri a do ru ral/Alen te jo (beta/F4); em 1999 esta re la ção in ver teu-se.

Conclusões

Entre as ele i ções le gis la ti vas de 1995 e 1999 re gis ta ram-se qua tro fe nó me nos es pe -
ci al men te mar can tes: 1) o enor me cres ci men to da abs ten ção ele i to ral; 2) a ele i ção de 
dois de pu ta dos do BE, em re sul ta do do for te au men to das res pec ti vas vo ta ções; 3)
a vi tó ria do PS nos Aço res; 4) o em pa te no nú me ro de de pu ta dos do par ti do que
apo ia o go ver no (115) e dos par ti dos da opo si ção (115).

No caso da abs ten ção ele i to ral, o seu cres ci men to foi tan to mais im por tan te
quan to hou ve uma lim pe za dos ca der nos ele i to ra is, em 1998, que terá ex pur ga do
uma par te não ne gli gen ciá vel da “abs ten ção téc ni ca”. Ape sar dis so, con for me de -
mons trá mos no iní cio des te tra ba lho, a re fe ri da lim pe za fi cou bas tan te aquém do
de se já vel.

A evo lu ção da abs ten ção, en tre 1995 e 1999, ilus tra cla ra men te o fe nó me no da
“abs ten ção po lí ti ca”. Fac to res es pe cí fi cos das ele i ções de 1999 con tri bu í ram para
ex pli car este pa drão: a vi tó ria do PS an te ci pa da men te anun ci a da em to das as son -
da gens; uma cam pa nha ele i to ral pou co mo bi li za do ra; a fal ta de li de ran ça e as di vi -
sões en tre os dois par ti dos de di re i ta.

Este cres ci men to da “abs ten ção po lí ti ca”, já de tec ta do por Fre i re para o pe río -
do 1983-1995, con tra ria cla ra men te as te o ri as tra di ci o na is (Lip set, 1987; Camp bell e 
ou tros, 1980; Bour di eu, 1979), em bo ra não seja um fe nó me no ex clu si va men te por -
tu guês (Mem mi, 1985; Jus tel, 1995; Su bi le au, 1997). Ou seja, cada vez mais a abs ten -
ção sur ge como uma op ção es tra té gi ca dos ele i to res (Downs, 1957), quer face às
con di ções de con cor rên cia no mer ca do ele i to ral, quer como uma for ma de pe na li -
za ção de de ter mi na das for ças po lí ti cas, e me nos como uma re sul tan te do seu “iso -
la men to so ci al e ge o grá fi co”.

Dois es tu dos re cen tes ba se a dos em in qué ri tos por amos tra gem (da dos in di -
vi du a is) per mi tem-nos con tras tar os re sul ta dos (com da dos agre ga dos) a que che -
gá mos quan to ao per fil dos abs ten ci o nis tas. O es tu do de Fre i re (2001d) ana li sou as
le gis la ti vas de 1995; o tra ba lho de Ma ga lhães (2001) de bru çou-se so bre as
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le gis la ti vas de 1999. O es tu do de Fre i re con clu iu que mais do que o ní vel de re cur -
sos e as ati tu des po lí ti cas, em 1995 o dé fi cit de in te gra ção so ci al foi o me lhor pre di -
tor do abs ten ci o nis mo ele i to ral. Para 1999, o tra ba lho de Ma ga lhães re ve lou que fo -
ram as ati tu des po lí ti cas os me lho res pre di to res da abs ten ção. Apa ren te men te, as
con clu sões des tes dois es tu dos são co in ci den tes com as nos sas: de 1995 para 1999
os fac to res so ci o ló gi cos per de ram ter re no pe ran te as ati tu des po lí ti cas — “abs ten -
ção po lí ti ca”. To da via, a di ver si da de de in di ca do res uti li za dos nos es tu dos de Fre i -
re (2001d) e de Ma ga lhães (2001) im pe dem-nos de ser tão ta xa ti vos nes ta con clu -
são, pois os dois tra ba lhos não são ri go ro sa men te com pa rá ve is em ter mos da hi e -
rar qui za ção dos fac to res ex pli ca ti vos do abs ten ci o nis mo (Fre i re, 2001d).

O fe nó me no BE foi o se gun do acon te ci men to mais mar can te das ele i ções le -
gis la ti vas de 1999. Esta co li ga ção con se guiu ele ger dois de pu ta dos no ma i or cír cu -
lo ele i to ral do país (Lis boa), so bre tu do à cus ta da cap ta ção do voto ur ba no ao PS; no 
cír cu lo do Por to es te ve à be i ra de ele ger mais um de pu ta do. Num con tex to de uma
mu i to pre vi sí vel vi tó ria do PS, mu i tos dos seus ele i to res ter-se-ão sen ti do mais li -
vres para “vo tar ide o lo gi ca men te” (pres cin din do de qua is quer es tra té gi as de
“voto útil”), pe na li zan do o par ti do pe los seus acor dos com os dois par ti dos de
di re i ta.

O efe i to das es tru tu ras de cli va gens so bre o voto fun ci o nou no sen ti do pre vis -
to: ma i or pro xi mi da de da di re i ta (CDS/PP e PSD) ao pólo re li gi o so e do ca pi tal;
ma i or pro xi mi da de da es quer da (PS, PCP/CDU e BE) ao pólo se cu lar e do
tra ba lho.

Qu an to ao efe i to da eco no mia no voto, en con trá mos dois ti pos de im pac tos.
Em pri me i ro lu gar, a “taxa de de sem pre go” es te ve as so ci a da a ma i o res vo ta ções
nos par ti dos de es quer da e a me no res vo ta ções nos par ti dos de di re i ta. Ou seja, in -
de pen den te men te de qual o par ti do “in cum ben te”, o im pac to da “taxa de de sem -
pre go” re ve lou-se aco mo dá vel na “hi pó te se das pri o ri da des po lí ti cas”. Ao con trá -
rio, o im pac to do cres ci men to do de sem pre go, en tre 1998 e 1999, re ve lou-se cla ra -
men te in ter pre tá vel se gun do a “hi pó te se da res pon sa bi li za ção”: pe na li zou o par ti -
do “in cum ben te”, PS, e be ne fi ci ou dois dos par ti dos da opo si ção, o CDS/PP e o
PCP/CDU.

Em 1999, face à es tru tu ra de cli va gens, foi no PS (8%) e no CDS/PP (5%) que o
“voto eco nó mi co” teve ma i or peso para a va riân cia ex pli ca da. No PSD (4%), no
PCP/CDU (2%) e no BE (1%), o peso re la ti vo do “voto eco nó mi co” foi ain da mais
re du zi do. Mais, a di men são que o “voto eco nó mi co” atin giu no PS e CDS/PP re -
pre sen ta um ra zoá vel cres ci men to face ao que se ti nha ve ri fi ca do no pe río do
1983-1995 (Fre i re, 2000a, 2000c e 2001a). Nes te pe río do, nun ca o peso do “voto eco -
nó mi co” foi su pe ri or a 4%, em qual quer dos qua tro ma i o res par ti dos. Sig ni fi ca isto
que o “voto eco nó mi co” tem um re du zi do im pac to nas op ções dos ele i to res por tu -
gue ses, so bre tu do face às cli va gens. To da via, es tes re sul ta dos de vem ser res trin gi -
dos à aná li se de da dos agre ga dos que aqui se apre sen ta. Ou seja, não de ve mos ex -
tra po lar es tes re sul ta dos para o ní vel in di vi du al, no qual o peso re la ti vo do “voto
eco nó mi co” po de rá re ve lar-se di fe ren te.

Ape sar do seu re du zi do peso face às cli va gens, pa re ce-nos re le van te o im pac -
to do “voto eco nó mi co” em Por tu gal. Quer por que ac tua no sen ti do pre vis to pe las

CLIVAGENS, ECONOMIA E VOTO EM PORTUGAL, 1999 133



hi pó te ses clás si cas, quer por que se man tém sig ni fi ca ti vo após con tro lar mos uma
ex ten sa ba te ria de in di ca do res das cli va gens, quer ain da por que o seu im pac to foi
sem pre es ta tis ti ca men te sig ni fi ca ti vo ao lon go do pe río do 1983-1999 (Fre i re, 2000c
e 2001a).

Em ter mos com pa ra ti vos, po de mos di zer que vá ri os es tu dos têm re ve la do
que o “voto eco nó mi co” é bas tan te im por tan te, man ten do-se sig ni fi ca ti vo quan do
con tro la dos os “efe i tos de lon go pra zo”. Na Grã-Bre ta nha e em Espa nha, o “voto
eco nó mi co” tem ma i or peso do que as cli va gens e o “po si ci o na men to ide o ló gi co”
(Le wis-Beck, 1990). Nos EUA, em Fran ça e na Ale ma nha o seu im pac to é mais for te
do que as cli va gens, em bo ra mais re du zi do do que o da “iden ti fi ca ção par ti dá ria”
(EUA). Só em Itá lia as cli va gens se re ve lam mais po de ro sos pre di to res do voto do
que a eco no mia (Le wis-Beck, 1990; Bel luc ci, 1991). Por tan to, po de ría mos di zer que
a si tu a ção por tu gue sa se apro xi ma mais da si tu a ção ita li a na. To da via, os es tu dos
re fe ri dos ba se i am-se to dos em da dos in di vi du a is e, por tan to, as suas con clu sões
não são es tri ta men te com pa rá ve is com os re sul ta dos por tu gue ses. Por ou tro lado,
como usá mos da dos agre ga dos, não pu de mos con tro lar o “po si ci o na men to ide o ló -
gi co” dos ele i to res. Os es tu dos com da dos agre ga dos so bre o “voto eco nó mi co”, na
Eu ro pa e nos EUA, tam bém não são es tri ta men te com pa rá ve is com os re sul ta dos
por tu gue ses, pois uti li zam es tra té gi as me to do ló gi cas mu i to di ver sas, no me a da -
men te não usam as va riá ve is so ci o ló gi cas como va riá ve is de con tro lo (Owens e
Olson, 1980; Bel luc ci, 1984; Rat tin ger, 1991; Pal dam, 1991; Ander son, 1995).

Por tan to, di ría mos que o “voto eco nó mi co” tem um im pac to sig ni fi ca ti vo
face às cli va gens, em bo ra o seu peso re la ti vo apa ren te seja re du zi do em ter mos
com pa ra ti vos, apro xi man do Por tu gal da si tu a ção ita li a na. To da via, só es tu dos
com da dos in di vi du a is po de rão es cla re cer de fi ni ti va men te es tas ma té ri as. Esta é,
pois, uma im por tan te li nha de in ves ti ga ção a ser de sen vol vi da em fu tu ras
pes qui sas.

Notas

1 Para uma aná li se lon gi tu di nal e com pa ra ti va da abs ten ção por tu gue sa, ver Fre i re
(2000d).

2 A es ti ma ti va mais ele va da foi re a li za da pelo Insti tu te for De mo cracy and Elec to ral
Assis tan ce (IDEA), que tra ba lha para as Na ções Uni das (ver Ca bral, Diá rio de No tí ci -
as, 29/5/99: 25; e Ma cha do, 1999). A ne ces si da de ur gen te de lim pe za dos ca der nos
ele i to ra is re sul tou do fac to de o pri me i ro re fe ren do na ci o nal do pe río do de mo crá ti -
co se es tar para re a li zar em Ju nho de 1998. Em Por tu gal, os re sul ta dos dos re fe ren -
dos têm de ter uma par ti ci pa ção mí ni ma de 50% mais um dos ele i to res ins cri tos,
para que se jam con si de ra dos vin cu la ti vos. Ne nhum dos re fe ren dos re a li za dos em
1998 atin giu tal pa ta mar (para uma aná li se de ta lha da dos dois re fe ren dos, ver Fre i -
re e Baum (2001) (no pre lo). No fi nal, ape nas cer ca de 400.000 ele i to res-fan tas mas
fo ram re ti ra dos dos ca der nos ele i to ra is (Expres so, 15/11/97; Pú bli co, 24/4/98). Tal
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re sul ta do, bas tan te aquém do ne ces sá rio, de veu-se a vá ri os fac to res: ine fi ciên cia
bu ro crá ti co-ad mi nis tra ti va do pro ces so; fal ta de fun dos para a re a li za ção de um
novo re cen se a men to ele i to ral e re ce i os quan to à ade são dos ele i to res ao mes mo; o
“de se jo” das au tar qui as lo ca is (mu ni cí pi os, fre gue si as), so bre tu do no in te ri or, em
con ser va rem tan tos “ele i to res” quan tos pos si vel para man te rem o mes mo ní vel de
apo i os fi nan ce i ros do Fun do de Equi lí brio Fi nan ce i ro (FEF) e idên ti cos nú me ros de 
au tar cas. 

3 A “abs ten ção real” é cal cu la da face ao to tal de in di ví du os com 18 e mais anos
(INE/Esti ma ti vas Inter cen si tá ri as) e não face ao to tal de ins cri tos no
RE/STAPE.

4 Por “abs ten ção po lí ti ca” en ten de-se uma ac ção es tra té gi ca dos ele i to res no sen ti do
de não com pa re ce rem às ur nas, quer como ex pres são de uma cres cen te des le gi ti -
ma ção do sis te ma po lí ti co, quer como ex pres são de uma in sa tis fa ção con jun tu ral
com o fun ci o na men to do mes mo (Mem mi, 1985: 349; Su bi le au, 1997; Fre i re, 2000a e 
2000d).

5 O Blo co de Esquer da (BE) é com pos to pelo PSR, pela UDP e pela Po lí ti ca XXI.
6 Esta for ma ção po lí ti ca con ti nu ou tam bém a re ce ber for te apo io ele i to ral em Se tú bal 

e nos con ce lhos da mar gem sul do Tejo. Re cor de-se que mu i tos dos ha bi tan tes des -
tas zo nas são ori un dos — pelo me nos em ter mos de as cen dên cia fa mi li ar — de mi -
gran tes alen te ja nos.

7 Em Por tu gal, a cli va gem cen tro-pe ri fe ria per se não tem re le vân cia po lí ti co-par ti dá -
ria, pelo que não faz sen ti do for mu lar hi pó te ses so bre a ma té ria (Cruz, 1988:
212-224; Gas par e André, 1990; Gas par e ou tros, 1990; Na taf, 1995: 117-118; Baum,
1997; Schmit ter, 1999: 97; Fre i re, 2000a).

8 Ten do em con ta que uti li za mos “da dos agre ga dos”, não po de mos dis tin guir o
“voto ego ís ta” do “voto so ci o tró pi co”; nem po de mos dis tin guir de vi da men te as
duas hi pó te ses: da “res pon sa bi li za ção” e das “pri o ri da des po lí ti cas” (Rat tin ger,
1991: 50-51; Bel luc ci, 1984: 396 e 398-400).

9 O im pac to da con jun tu ra eco nó mi ca so bre a par ti ci pa ção/abs ten ção ele i to ra is não
é mu i to cla ro: o agra va men to das con di ções eco nó mi cas tan to pode ge rar uma ma -
i or par ti ci pa ção como uma ma i or apa tia, es pe ci al men te en tre os atin gi dos pelo de -
sem pre go (Lip set, 1987; Ander son, 1997; Fre i re, 2000a e 2000d). Por isso não for -
mu la mos qua is quer hi pó te ses so bre a ma té ria.

10 Para op ti mi zar a com pa ra bi li da de com as ele i ções de 1995, os re sul ta dos re fe ren tes 
aos três no vos con ce lhos cri a dos em 1999 (Vi ze la, Tro fa e Odi ve las) fo ram fun di dos 
com os dos mu ni cí pi os ori gi na is: Gu i ma rães, San to Tir so e Lou res, res pec ti va men -
te. A não con si de ra ção das re giões au tó no mas de veu-se à in su fi ciên cia de da dos
so ci o de mo grá fi cos.

11 A re gres são li ne ar múl ti pla é uma téc ni ca es ta tís ti ca mul ti va ri a da que per mi te de -
ter mi nar em que me di da as va ri a ções na va riá vel de pen den te Y (abs ten ção ou voto 
em cada um dos cin co par ti dos) são ex pli cá ve is pe las va ri a ções nas va riá ve is in de -
pen den tes X1, X2, etc. (cli va gens e eco no mia). To da via, as sen ta no pres su pos to que 
a re la ção en tre as va riá ve is é li ne ar, ou seja, que o efe i to das va riá ve is in de pen den -
tes so bre a va riá vel de pen den te é o mes mo qual quer que seja o va lor das pri me i ras 
(Car rión, 1995: 411). Por tan to, atra vés des te mo de lo ape nas po de mos che gar à
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con clu são so bre se há ou não há re la ção li ne ar en tre as va riá ve is in de pen den tes e a
va riá vel de pen den te. Se a con clu são for ne ga ti va (tes te F não sig ni fi ca ti vo), isso
não sig ni fi ca que não haja qual quer tipo de re la ção en tre as va riá ve is, mas ape nas
que não há re la ção li ne ar. To da via, po de rá ha ver uma re la ção de ou tro tipo: cur vi -
li ne ar, etc. Em ne nhum dos ca sos em aná li se tal se ve ri fi ca, ou seja, os re sul ta dos
dos tes tes F re ve lam sem pre que o mo de lo li ne ar é ade qua do. Para cada va riá vel
in de pen den te, o ní vel de sig ni fi cân cia as so ci a do ao beta res pec ti vo in di ca-nos se o
im pac to des sa va riá vel in de pen den te so bre a va riá vel de pen den te é, ou não, sig ni -
fi ca ti vo. Uma ou tra me di da im por tan te nas aná li ses de re gres são é o R2 ou va riân -
cia ex pli ca da (ou ain da co e fi ci en te de de ter mi na ção). Esta me di da in di ca-nos a
par te da va ri a bi li da de na va riá vel de pen den te que é ex pli ca da pela va ri a ção nas
va riá ve is in de pen den tes. Para uma des cri ção exa us ti va e exem pli fi ca da des ta téc -
ni ca, ver Car rión (1995: 409-456).

12 Apre sen ta mos sem pre dois ti pos de R2. Na pe núl ti ma li nha dos qua dros 5 e 6 apre -
sen ta mos a va riân cia ex pli ca da, na abs ten ção e no voto par ti dá rio, pelo con jun to
dos in di ca do res (fac to res 1 a 5: cli va gens, con jun tu ra eco nó mi ca). Na úl ti ma li nha
dos qua dros 5 e 6, a va riân cia ex pli ca da diz ape nas res pe i to às cli va gens como va -
riá ve is in de pen den tes (fac to res 1 a 5).

13 A hi e rar qui za ção da im por tân cia ex pli ca ti va de cada um dos ele men tos das es tru -
tu ras so ci a is faz-se atra vés da aná li se dos co e fi ci en tes de re gres são es tan dar di -
za dos (be tas). Uti li za mo-los por que não são in flu en ci a dos pe las di fe ren tes uni -
da des de me di da de cada uma das va riá ve is e pe las di fe ren ças nos res pec ti vos
va lo res mé di os. Os be tas são in ter pre ta dos como mu dan ças em uni da des de des -
vio pa drão na va riá vel de pen den te Y, as so ci a dos à mu dan ça de uma uni da de de
des vio pa drão na va riá vel in de pen den te X, man ten do cons tan tes to das as ou -
tras va riá ve is in de pen den tes (Car rión, 1995: 397-398). To me mos como exem plo
as ele i ções le gis la ti vas de 1995. O des vio-pa drão da abs ten ção foi de 5,09 (va -
riá vel de pen den te). Os fac to res (va riá ve is in de pen den tes) são in di ca do res com -
pó si tos es tan dar di za dos, ou seja, mé dia 0 e des vio-pa drão 1. Assim, para o pri -
me i ro fac tor (F1/beta: -0,151), cen tra li da de e ur ba ni da de, o acrés ci mo de uma uni -
da de de des vio-pa drão (1) tra duz-se num de crés ci mo de -0,76859 na abs ten ção
(-0,151*5,09=-0,76859). O si nal do beta in di ca-nos a pro xi mi da de do fe nó me no
da abs ten ção com cada um dos pó los da cli va gem (fac tor). O si nal ne ga ti vo do
co e fi ci en te (beta) as so ci a do ao fac tor 1 in di ca-nos que, quan do cres cem os va lo -
res dos in di ca do res re fe ren tes à cen tra li da de e ur ba ni da de (+), des ce a abs ten ção.
No caso do fac tor 2, cada um dos pó los da cli va gem tem as so ci a do um si nal: o
pólo ter ciá rio/semi-ur ba no/se cu lar(+) tem as so ci a do um si nal po si ti vo. O pólo
opos to, ru ral(-), tem as so ci a do um si nal ne ga ti vo. Assim, como o si nal do beta
(-0,445) é ne ga ti vo, con clu í mos que quan do so bem os va lo res do fac tor (ter ciá -
rio/semi-ur ba no/se cu lar(+)), des cem os va lo res da abs ten ção. Isto é, a abs ten -
ção está as so ci a da ao pólo ru ral (-) da cli va gem. Note-se que, em cada fac tor, o
si nal ne ga ti vo ou po si ti vo re me te para os si na is ne ga ti vos e po si ti vos dos pe sos 
fac to ri a is (lo a dings) das va riá ve is que mais car re ga vam o fac tor em ca u sa.

14 Em Por tu gal, os con ce lhos com ma i o res pro por ções de jo vens si tu am-se pre do mi -
nan te men te no nor te do país. To da via, a cli va gem ge ra ci o nal per mi te tam bém
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dis tin guir o li to ral e o in te ri or do país. No in te ri or, o peso das po pu la ções mais en -
ve lhe ci das é cla ra men te mais im por tan te, em bo ra ain da mais a sul que a nor te (ver 
Fre i re, 2000a, apên di ce II, qua dro A2.1; ver tam bém Ma cha do e Cos ta, 1998: 22-23).
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