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ELEIÇÕES NA EUROPA

A fragmentação política
tomou conta dos periféricos
As eleições nos PIGS mostraram uma tendência para a erosão do centro político.
Apesar das diferenças de contexto, a estabilidade governativa tornou-se tema
central nestes países que, nos últimos anos, partilharam políticas de austeridade.
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P

ortugal, Irlanda, Gréciae
Espanha,tambémconhecidos pelasiglaPIGS, são
países muito diferentes.
Mas hoje politicamente próximos. A
Irlandafoiaeleições hásemanas, Espanhae Portugaltiveramlegislativas
no final do ano passado e, naGrécia,
houve lugar a duas legislativas em
2015.Comregimespolíticosdistintos
e situações económicas opostas, há
algo que lhes é transversal. Vencedores, negociações parlamentares e governos(ouafaltadeles)àparte,osresultados eleitorais nos PIGS confirmamumatendênciaclara:Erosãodo
centropolítico,ou“centrão”.
Apardo abalo sofrido pelo “centrão”,registaram-seníveisinéditosde
polarizaçãoparlamentar.NaGrécia,o
tradicional bipartidarismo foi reformulado,depoisdeoprincipalpartido
docentro-esquerda(Pasok),quealternoudurante décadas no podercoma
NovaDemocracia, tersido substituídopeloSyriza(“pasokização”).Ainda
assim,naIrlanda,EspanhaeemPortugal, apesarde “centrões” fragilizadosapósosúltimosactoseleitorais,o
habitualduopóliosobreviveu.
Istoapesardadispersãodevotos
ter fragmentado os respectivos parlamentos, colocando em causa a estabilidadegovernativa.Porque,apontaBernardo Pires de Lima, aerosão
do centro obrigaao “forjarde coligações”,algoqueoinvestigadordoInstituto Português de Relações Internacionais(IPRI)duvidaque“sejaum
factorde estabilidade”.
E se em Portugal se concretizou
umaimpensável maioriade esquerda, em Espanhae naIrlandareinaa
incertezapolítica, sendo forte apossibilidade de novas eleições parare-

Enda Kenny, primeiro-ministro irlandês ainda em funções, é o rosto mais recente da incerteza política. Apesar de ter vencido as eleições poderá não formar Governo.

solveroimpasseprovocadopelainexistência de soluções governativas
óbvias e pela impossibilidade de
aliançasconsideradasnaturais.Poucos arriscam prever um desenlace.
“Há tantas variáveis que se combinamqueéimpossívelfazerumaprojecção, quanto mais uma previsão”,
concede Viriato Soromenho-Marques, professor de FilosofiaPolítica
daUniversidade de Lisboa.
Mas a que poderá dever-se a simultâneaperdadeforçado“centrão”
nestes países? No entender de Pires
de Lima, apesar das “características
próprias”decadasistemapartidário,
aprincipalexplicaçãoparaestareali-

dade reside “nadurezadas medidas
impostas no quadro dos resgates”. A
propalada austeridade inscrita nos
resgates externos foi transversal aos
PIGS (em Espanha cingiu-se ao sistemafinanceiroeaGréciaestáainda
no início daquele que é já o terceiro
programadeassistênciadesde2010).
Na mesma linha, Soromenho-Marques conclui que, “regrageral, aausteridade erode os sistemas políticopartidários”.
Estesprogramasdeassistênciafinanceira“geraramumalargadodescontentamento social, muitas vezes
impulsionado pelatotal ausênciade
bom senso dos seus executores”, re-

ferePiresdeLimaqueaduzaindaum
outrofactor,quepassapela“cristalização dos partidos sistémicos, desprestígio e descrédito de algumas lideranças”.EsteespecialistaemRelaçõesInternacionaisconsideraquefoi
criado “campo aberto” ao reforço de
partidos anti-austeridade e anti-sistema,comoéexemplooBlocodeEsquerda(BE),oPodemosemEspanha,
ou o Sinn Féin na Irlanda, “que encontraramacolhimentoempartidos
novos ou menos conotados com o
exercício do poder”.
Restasabersesãoalteraçõesque
vieram paraficar. Soromenho-Marquesnãoacreditaqueo centro-direi-

tasejao “ganhador líquido com este
processo”einclina-separaalterações
ao nível europeutendentes à“regionalizaçãoefragmentaçãopartidária”
eà“emergênciaderegimesautoritários” como se vê naEuropaCentral.
Numtompouco optimista, este filósofoavisaque“oconsensodemocrático de que nos gabamos na Europa
estáemrisco”.

Socialistas viram à direita
Além dos pontos de contacto há
nuances. Aquebraeleitoral dos partidos socialistas (centro-esquerda),
que participaram como forçaminoritária nos governos que aplicaram

