
Reino Unido
Pequenos
partidos
decisivos
para evitar
crise política

i

1/2/3

S/Cor

1710

80000

Nacional

Informação Geral

Diária

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:05052015

Internacional



Reino Unido
Pequenos partidos

decisivos para evitar
crise política

FRANCISCO CASTELOBRANCO

Os líderes dos pequenos parti
dos britânicos manifestaram a

disponibilidade para efectua
rem coligações pós eleitorais
depois do escrutínio que se rea
liza na próxima quinta feira No
princípio da semana os líderes
do United Kingdom Indepen
dence Party UKIP e do Parti
doNacional Escocês SNP reve
laram as suas opções caso seja
necessário ajudar os conserva
dores ou os trabalhistas na for

mação de um governo para
garantir estabilidade até 2020
Nigel Farage afirmou à BBC

Radio 4 que estava preparado
para apoiar um governo lidera
do pelos conservadores com
base em acordos de confiança
Por seu lado a líder do SNP
entende que Ed Miliband está
em negação quando rejeita
uma coligação entre os traba
lhistas e o partido escocês Nigel
Farage criticou a postura do
líder do Partido Trabalhista
sobre um acordo com Nicola

Sturgeon tendo acrescentado
que se Ed Miliband tentar for
mar uma coligação com o SNP
trata se da maior mentira da

política britânica Num pro
grama da BBC na última quin
ta feira Ed Miliband voltou a
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garantir que não vai formar um
governo trabalhista se for obri
gado a incluir o Partido Nacio
nal Escocês Os Liberais Demo
cratas não vão realizar acordos
pós eleitorais consoante o seu
posicionamento ideológico A
formação liderada por Nick
Clegg revela disponibilidade
para governar com trabalhis
tas e conservadores embora
tenham colocado uma condi
ção Nenhum executivo com a
presença do SNP ou do UKIP
terá a sua colaboração
As sondagens não alteram o

discurso dos dois principais par
tidos Conservadores e traba
lhistas acreditam numa maio

ria absoluta que lhes permita
governar sozinho nos próximos
cinco anos embora todos os

estudos apontem para um empa
te técnico

Cenários Num debate realiza
do pelo IDL Instituto Amaro da
Costa o investigador Bernardo
Pires de Lima avançou com os
cenários eleitorais resultantes
da possibilidade de existir um
parlamento dividido O especia
lista em relações internacionais
assegura que haverá mais con
dições para compromissos à
esquerda do que à direita Nes
ta equação o Partido Trabalhis
ta teria mais hipóteses de ser
chamado a formar governo Ber
nardo Pires de Lima considera

que o Partido Conservador tem

menos possibilidades de arran
jar compromissos duradouros
No entanto o crescimento dos
nacionalistas escoceses pode
favorecer os conservadores atra
vés de algum voto útil ao cen
tro O partido liderado por David
Cameron também beneficia do
voto útil do UKIP

O investigador explicou ain
da durante o debate quais as
regiões onde os principais par
tidos conquistam votos Bernar
do Pires de Lima defende que
o eleitorado do Partido Con
servador situa se no centro e

sul de Inglaterra enquanto o
do Partido Trabalhista fica mais
a norte sendo tradicionalmen
te da classe operária e com uma

mescla de várias etnias No seu
entendimento os círculos elei
torais do norte e sudoeste de
Inglaterra oferecem as maio
res incógnitas eleitorais O mau
resultado nas sondagens atira
o partido liderado por Nick Clegg
para o quarto lugar longe do
UKIP e perto dos Verdes Os
Liberais Democratas deixam
de ser a terceira força mais vota
da no Reino Unido Contudo
Nick Clegg pode vir a ser impor
tante para Ed Miliband devido
aos pontos de convergência

certezas As eleições gerais no
Reino Unido colocammais dúvi
das do que certezas No entan
to os resultados garantem que
o discurso de David Cameron e
Ed Miliband não será concreti
zado As duas principais forças
partidárias necessitam de um
parceiro ou mais para governa
rem durante a legislatura O
investigador português assegu
ra que a maioria de um parti
do é um ilusão porque vai ser
necessário uma coligação de
várias forças A solução mais
plausível para os próximos cin
co anos deverá prolongar se por
mais 15 a 20 anos
Bernardo Pires de Lima enten

de que no futuro haverá mais
radicalismo e menos solução de
compromissos por causa da
variação do eleitorado dos dois
partidos No final do debate o
investigador arriscou um prog

nóstico ao formar uma coliga
ção entre o Partido Trabalhis
ta o Partido Nacionalista Esco
cês e os Liberais Democratas
Bernardo Pires de Lima tem a

certeza que esta solução seria a
melhor para todos e a única que
responde ao dilema europeu

UNIÃO EUROPEIA A opção defen
dida no IDL Instituto Amaro da
Costa não coloca em causa a
permanência do Reino Unido
naUnião Europeia O tema euro
peu foi um dos principais des
taques da campanha eleitoral
O Partido Conservador quer a
realização de um referendo em
2017 sobre a manutenção do
país no clube europeu
O UKIP também está preocu

pado com os fluxos migratórios
provenientes do Leste europeu
Bernardo Pires de Lima criti
cou as ideias defendidas pelo
actual primeiro ministro nos
últimos dois anos Na sua opi
nião a saída do Reino Unido
desequilibraria a União Euro
peia para um cerco continen
tal descapitalizava as relações
com os Estados Unidos causa
va custos económicos no valor
de 300 mil milhões de euros até
2030 além de ter um impacto
negativo nas economias da Irlan
da Bélgica França Alemanha
e Portugal
A realização da consulta popu

lar também pode ter efeitos na
reforma do sistema eleitoral e
unicidade do Estado britânico
Bernardo Pires de Lima conside
ra que a maior parte dos países
europeus não tem interesse numa
liderança conservadora que
aumente a distância entre o Rei

no Unido e o resto da Europa
O habitual jogo de bastidores

para formar uma coligação será
o principal tema em destaque
após a noite eleitoral No Reino
Unido o interesse da imprensa
e dos especialistas está mais
focado naquilo que vai aconte
cer no dia seguinte

Tories de
Cameron
continuam
com um

ponto de
vantagem

BBC eYougov com
colocam Cameron
no primeiro lugar

As últimas sondagens reveladas
pelas várias empresas britâni
cas colocam o Partido Conser
vador à frente dos trabalhistas
Os resultados divulgados pela
BBC e Yougovcommostram uma
vantagem de um ponto percen
tual para a força liderada por
David Cameron No que respei
ta aos dois maiores partidos os
números são os mesmos Neste
momento o Partido Conserva
dor lidera com 34 e os traba
lhista registam 33 Na última
semana o Yougov com colocava
o Partido Trabalhista no primei
ro lugar O UKIP está em tercei
ro lugar nas duas pesquisas
embora com números diferen

tes Se as eleições fossem hoje
o partido de Nigel Farage fica
va com 14 e 12 Em quarto
lugar estão os Liberais Demo
cratas entre os 9 e 8 No últi

mo lugar os Verdes têm 5 nas
duas sondagens publicadas
Ao longo da pré campanha

eleitoral nenhum dos líderes
conseguiu descolar em todas as
sondagens publicadas David
Cameron e EdMiliband ficaram

sempre com uma vantagem míni
ma que não lhes permite con
quistar uma maioria absoluta
O investigador Bernardo Pires
de Lima explicou que falta
dimensão política a David Came
ron além de não ser um gran
de estadista porque vem dos
gabinetes de estudo As medi
das de austeridade aplicadas não
permitiram aos britânicos recu
perar o rendimento perdido
embora haja mais emprego O
membro do Instituto Português
de Relações Internacionais acre
dita que Ed Miliband sofreu
com a luta interna para a lide
rança do partido e nunca teve o
apoio das grandes figuras No
seu entendimento as eleições
mais importantes do Reino Uni
do não têm nenhum líder à altu

ra do momento porque o deba
te político parece confinado a
uma luta de classes
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