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Introdução

 Este relatório tem por objetivo descrever a solução governa-
tiva do XXI e atual governo português. Portugal é governado desde 
Novembro de 2015 por uma “coligação de esquerda””. Na verdade, 
O Partido Socialista, o partido português de centro-esquerda, lide-
ra o governo com o apoio parlamentar dos restantes três partidos 
de esquerda no Parlamento: Bloco de Esquerda, Partido Comunista 
Português e Partido Ecologista – Os Verdes. É a primeira vez que 
uma aliança política do género é formada em Portugal, sendo as 
principais medidas adotadas (e a serem adotadas) pelo governo 
socialista de clara orientação progressista nestes tempos de hege-
monia liberal-conservadora. 

O Partido Socialista tem vindo a conseguir virar a página da austeri-
dade, repondo os rendimentos e os direitos sociais que foram alvo 
de cortes no anterior executivo de centro-direita. Mas fê-lo cumprin-
do, ao mesmo tempo, as regras europeias em matéria de finanças 
públicas – sem adotar um discurso radical quanto ao euro, à dívida 
pública ou ao papel da União Europeia (EU), assumindo sim o forte 
compromisso de negociar políticas e objetivos com as instituições 
europeias como parceiros iguais mas com espírito crítico. A expe-
riência portuguesa pode ser assim inspiradora para outros partidos 
socialistas, sociais-democratas e trabalhistas na Europa, uma vez 
que já provou que estes partidos podem reafirmarem uma agenda 
de esquerda no seio da UE. De facto, a experiência portuguesa é 
uma história progressista inspiradora para outros países, uma vez 
que demonstra que existe uma alternativa à austeridade e que essa 
mesma alternativa colocou o país na senda do crescimento e da 
estabilidade nos últimos dois anos.

 Antes de descrever as principais políticas do atual governo 
socialista, convém explicar como se chegou a esta solução governativa 
e como é que as medidas e resultados do anterior governo de direita 
influenciaram todos os países de esquerda no sentido da adoção de 
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Considerandos acerca da Solução 

Governativa Portuguesa, por:

Pedro Silva Pereira

Licenciado em Direito e Mestre em Ciências Jurídico-Públicas 
Pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 

É Advogado e Jurisconsulto, 
Tendo sido Deputado da Assembleia 

da República Portuguesa entre 2002 e 2014, 
Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 

Conservação da Natureza entre 1999 e 2002 
E Ministro da Presidência nos XVII e XVIII Governos 

Constitucionais entre 2005 e 2011.

É atualmente Eurodeputado no Parlamento Europeu, 
fazendo parte do Grupo dos Socialistas & Democratas 

(S&D) e Presidente da Fundação Res Publica.

Vivemos hoje um momento decisivo para o socialismo democrático 
e a social-democracia europeia. Se observarmos os resultados dos 
partidos socialistas por toda a Europa, designadamente em países 
como a França, a Holanda ou a Áustria - já para não falar do que 
aconteceu antes na Grécia, com o PASOK - o quadro global tem 
de ser considerado bastante preocupante. Todavia, também é ver-
dade que os socialistas estão no governo em Portugal e em vários 
outros países europeus; mantém posições relevantes em diversos 
países, como no Reino Unido e em Espanha, e alimentam legítimas 

uma agenda comum, não obstante as divergências ideológicas que 
ainda os separam. A situação social e económica em 2015 era de tal 
modo dramática que os partidos de esquerda se juntaram para apoiar 
um governo de centro-esquerda, uma vez que o Partido Socialista 
demonstrara querer pôr fim à austeridade e ao empobrecimento. 

A explicação para os acordos celebrados pelos partidos de esquerda, 
para a via seguida até aqui, para as medidas a serem tomadas no 
futuro e para a adesão do eleitorado a esta governação permite-nos 
compreender que as atuais políticas estão longe de serem radicais, 
são moderadas, e estão em consonância com a ideologia tradicional 
social-democrata. Mas, sem uma clara maioria no Parlamento, esta 
linha política só pode ser levada a cabo com uma coligação parla-
mentar de esquerda, sobretudo tendo em conta a radicalização da 
direita nas últimas décadas.

O caso português – que analisamos neste relatório – deve ser tido 
em linha de conta na implementação de políticas social-democra-
tas nos tempos que correm. Na verdade, uma análise da solução 
governativa portuguesa pode ajudar os partidos progressistas a nível 
europeu a encontrarem novas formas de prosseguirem a via ideo-
lógica dos partidos de centro-esquerda, permitindo deste modo um 
reforço da sua posição eleitoral tradicional.
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comum contra a austeridade, o empobrecimento e as desigualda-
des; por outro, a garantia de que o Governo do Partido Socialista 
teria condições para compatibilizar essa agenda com os compro-
missos políticos de Portugal como membro da zona euro. Este 
equilíbrio entre uma agenda governativa de esquerda e a fidelida-
de do Governo do Partido Socialista ao projeto europeu foi o que 
viabilizou a solução governativa portuguesa.

Para a esquerda europeia, a experiência portuguesa, mais do que 
uma inspiração para as políticas nacionais de alianças - que depen-
dem sempre das circunstâncias políticas de cada país - vale como 
demonstração de que há na União Europeia espaço para governar 
à esquerda. Dito de outra forma, os partidos socialistas não estão 
condenados a escolher entre a Europa e os seus valores. É essa a 
lição da experiência governativa portuguesa - e é por essa razão 
que ela se tornou tão importante para o futuro do socialismo demo-
crático e da social-democracia europeia.

ambições eleitorais em países tão importantes como a Alemanha 
ou a Itália. O panorama, portanto, é bastante mais complexo do que 
algumas leituras apressadas pretendem fazer crer.

Seja como for, é natural que a família social-democrata europeia olhe 
com cada vez mais interesse e admiração para a solução de Governo 
encontrada em Portugal: um Governo socialista, fiel aos compromis-
sos europeus, com o apoio parlamentar de todos os partidos de 
esquerda (Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido 
Ecologista “Os Verdes”). O motivo do enorme interesse suscitado 
pela experiência portuguesa é simples: ao fim de dois anos, é possí-
vel concluir que esta solução governativa funciona.

Se em Portugal o reconhecimento do sucesso da atual solução 
governativa fica a dever-se, antes de mais, a uma estabilidade 
política que muitos julgavam improvável, na Europa esse sucesso 
mede-se, em primeira linha, pelos resultados que o Governo por-
tuguês tem para apresentar. Na verdade, o que convoca a atenção 
geral, e em especial a da família social-democrata europeia, é o 
facto de o Governo socialista, sob a liderança de António Costa, 
ter feito prova de que há uma alternativa para a política de auste-
ridade no quadro dos compromissos europeus. Os factos são bem 
conhecidos: Portugal “virou a página da austeridade”, repôs o ren-
dimento dos trabalhadores e das famílias e recolocou a economia 
numa trajetória clara de crescimento e criação de emprego, ao 
mesmo tempo que reduziu substancialmente o défice - a ponto de 
ter saído, por entre rasgados elogios, do procedimento por défice 
excessivo. Um tão evidente sucesso só podia tornar-se motivo de 
atenção e debate. E é isso mesmo que está a acontecer.

Importante é compreender que o entendimento político que a 
esquerda estabeleceu em Portugal não superou, nem disfarçou, 
as diferenças entre as diferentes forças políticas, que permanecem 
e são, aliás, substanciais. Esse entendimento tornou-se possível 
porque assentou em dois pilares fundamentais: por um lado, um 
compromisso político claro em torno de uma agenda governativa 
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verdadeiramente inspirador para o movimento social-democra-
ta. Esta história de sucesso levou a Fundação para os Estudos 
Progressistas Europeus (FEPS) e a Fundação Res Publica a lan-
çarem um projeto de investigação com vista a responder às 
seguintes questões: o exemplo da solução de governo portugue-
sa pode ser o catalisador de uma transformação mais profunda 
a nível europeu e motivador de uma nova estratégia e agenda 
para a esquerda europeia? A esquerda radical e o centro-es-
querda podem procurar mais elementos de união do que divisão 
noutros países europeus também?

Há mais de uma década que ouvimos vezes sem conta a mesma 
narrativa: a social-democracia está em declínio na Europa – chegan-
do-se mesmo ao extremo de se afirmar que está em vias de extinção. 

Esta perceção parece ser reforçada pelos recentes resultados 
eleitorais em alguns estados membros da Europa, como é o 
caso da França ou da Grécia. Os dados relativos à participação 
dos eleitores revelam que o apoio dos cidadãos aos partidos 
progressistas ou socialistas é muito baixo. E a isto junta-se a ten-
dência mais ou menos preocupante de apoio crescente a partidos 
populistas ou eurocéticos. Estas afirmações, factos e dados con-
tribuem para essa perceção generalizada de que a profecia do 
fim da social-democracia pode cumprir-se, de facto, e de que o 
populismo dominará o projeto europeu.

O cenário parece ser bastante negro para os progressistas e para 
a União Europeia como projeto político positivo. 

Mas a grande questão continua a ser: como é que a esquerda 
europeia pode vencer o desafio de reconquistar a confiança e o 
apoio eleitoral das bases, galvanizar novos eleitores para lá dos 
seus apoiantes habituais e, o que é mais importante, fazer passar 
a mensagem de que os principais objetivos e visão da Europa 
devem assentar num projeto progressista, algo que todos deve-
mos defender e pelo qual devemos lutar?

Ernst Stetter

Tendo estudado na Universidade de Tübingen e 
Heidelberg, na Alemanha, 

É economista e doutorado em ciência política, 
sendo um especialista em questões relacionadas 

com o comércio internacional, finanças, política 
económica e social e de desenvolvimento.

É também um frequente comentador nos mídia sobre assuntos 
relacionados com a União Europeia, 

Sendo ainda Vice-Presidente da Universidade 
de Greenwich, em Londres.

É Secretário-Geral da Fundação para os Estudos 
Progressistas Europeus (FEPS) desde 2008.

Desde novembro de 2015, Portugal iniciou uma experiência 
histórica com a formação de um governo de esquerda liderado 
pelo primeiro-ministro António Costa, do Partido Socialista (PS), 
com o apoio parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), do Partido 
Comunista Português (PCP) e do Partido Ecologista – “Os Verdes” 
(PEV). Há quase dois anos no poder, esta solução de governo 
em Portugal revelou-se uma alternativa política com resultados 
bastante concretos e positivos. Os partidos progressistas podem 
tornar-se assim parceiros estratégicos contra a austeridade, 
rompendo claramente o estilo de governança de uma “grande 
coligação» de centro que prevalece nos dias de hoje.

Na Europa, este pacto histórico de Portugal à esquerda é vis-
to frequentemente como um caso excecional de progressismo, 
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tem envidado sempre esforços no sentido de fomentar debates 
intelectualmente isentos, abertos e instigadores e de estimular 
debates positivos sobre questões que dizem respeito a todo o 
movimento progressista europeu na Europa e fora dela.

Pedro Nuno Santos

Licenciado em Economia 
Pelo Instituto Superior de Economia e Gestão 

(ISEG) da Universidade de Lisboa, 
Foi Deputado à Assembleia da República entre 2005 e 2015, 

Tendo sido Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PS.

É atualmente Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares 
no XXI Governo Constitucional da República Portuguesa, sendo 
ainda Presidente da Federação de Aveiro do Partido Socialista.

É o responsável por coordenar a ação do Governo com 
os Partidos de Esquerda que sustentam, no Parlamento, 

a solução governativa portuguesa (PCP, Bloco de 
Esquerda e Partido Ecologista – “Os Verdes”).

No seguimento dos resultados das eleições legislativas de 4 de 
Outubro de 2015, o Partido Socialista (PS) estava obrigado a tomar 
uma decisão: ou juntava-se aos partidos da direita (PSD e CDS) 
numa grande coligação e devolvia-lhes uma maioria que os portu-
gueses lhes tinham tirado nas urnas, ou encontrava uma solução 
que permitisse construir uma maioria de esquerda no Parlamento.

A FEPS começou por analisar com profunda curiosidade a forma 
como Portugal conseguiu formar um arco de governação sem pre-
cedentes à esquerda, analisando em seguida de frente a narrativa 
habitual, e de certo modo dominante, de que a social-democracia 
está a desvanecer na Europa – algo repetido, quiçá injustamente, 
demasiadas vezes até mesmo no seio da família progressista.

No que toca aos parceiros da iniciativa “A Solução Governativa 
Portuguesa: uma inspiração para esquerda europeia?” era sua 
intenção desde o início refletir sobre possíveis alianças e discutir 
até que ponto o caso português podia inspirar os social democra-
tas noutros países levando-os a pensarem e olharem à esquerda 
ao considerarem a formação de maiorias para governarem. 

As importantes conclusões da investigação levada a cabo pela 
Doutora Ana Rita Ferreira, Professora da Universidade da Beira 
Interior, contidas nesta publicação vêm confirmar esta ideia. Esta 
investigação é assim uma ferramenta importante e útil para a 
política progressista no mundo dos nossos dias: para além de 
desmistificar a ideia de que a social-democracia está a desapa-
recer na Europa esta investigação, baseada em factos, mostra 
claramente que a Esquerda Europeia tem no exemplo da fórmula 
de coligação à esquerda de António Costa um bom exemplo de 
uma solução perfeitamente viável. 

A solução governativa de Portugal mostra que – apesar das difi-
culdades – podemos ter esperança numa Europa mais forte e 
progressista. 

Sobre a Fundação para os Estudos Progressistas Europeus

A Fundação para os Estudos Progressistas Europeus (FEPS) sem-
pre se orgulhou de estar na frente do pensamento progressista 
no seio da esfera politica europeia. Na sua qualidade de único 
think tank progressista a nível europeu, fazendo a ponte inte-
lectual entre a social-democracia e o projeto europeu, a FEPS 



16 17A SOLUÇÃO GOVERNATIVA PORTUGUESA UMA “QUARTA VIA” PARA A POLÍTICA SOCIAL-DEMOCRATA?

Passado um ano e meio, é possível dizer que esta maioria e este 
Governo passaram todos os testes. Hoje, já ninguém tem dúvidas 
de que esta solução assegura estabilidade ao sistema político por-
tuguês – uma solução que garante uma democracia melhor, uma 
democracia mais rica, plural e madura, capaz de dar voz a quase 
um milhão de portugueses que estavam sistematicamente excluí-
dos de representação pelo poder executivo.

Por outro lado, e depois de um ano de 2016 em que o desempe-
nho económico foi relativamente prejudicado pelo abrandamento 
do comércio internacional – que reduziu a procura externa dirigido 
à economia portuguesa, e por conseguinte as exportações (apesar 
dos ganhos de quota das empresas nacionais) – e pelos problemas 
na transição dos fundos estruturais do Portugal2020, em 2017 a 
economia finalmente acelerou, e são várias as instituiçoes nacio-
nais e internacionais que estimam que o crescimento vai, em 2017, 
ficar entre os 2% e os 3%, o valor mais elevado desde a adesão de 
Portugal ao euro.

Por fim, no que toca aos nossos compromissos: em relação aos 
compromissos internos, temos implementado de forma rigorosa e 
coerente o nosso programa de Governo e respeitado os acordos assi-
nados com os partidos (inclusivamente, em várias áreas da política 
pública, estamos a ir além dos acordos assinados entre os partidos, 
e o avanço mais simbólico foi o aumento extraordinário de pensões 
que foi possível concretizar este ano, em respeito pelos portugueses 
que trabalharam toda a vida e merecem uma reforma com dignida-
de); em relação aos compromissos externos, 2016 foi o ano em que o 
Portugal obteve o défice público (2% do PIB) mais baixo da história da 
sua democracia, permitindo dessa forma tirar o país do Procedimento 
por Défice Excessivo a que estava submetido desde 2009.

Podemos dizer que, partindo de uma situação em que poucos acre-
ditavam no seu sucesso, este governo e esta maioria ganharam a 
batalha da credibilidade e confiança, e com isso ganharam a demo-
cracia e a economia portuguesa.

Por tudo o que os partidos da direita fizeram na legislatura anterior; 
por tudo o que PS afirmou entre 2011 e 2015; pelo programa político 
a que o partido se tinha vinculado na campanha para as eleições 
legislativas; e pelo sentimento geral dos eleitores portugueses, a 
primeira solução estava fora de questão.

Mas uma solução que desse expressão no Parlamento à maioria 
de esquerda era tudo menos fácil. Implicava ultrapassar um muro 
de 40 anos que uma história de silêncios e desencontros entre 
os diferentes partidos da esquerda havia erguido. Apesar de, no 
periodo pós-1989, a maioria dos países europeus ter sido em algum 
momento governada por executivos de coligação de esquerda (ou 
executivos monopartidários apoiados no parlamento por partidos 
de esquerda), nunca em quatro décadas de democracia Portugal 
tinha experimentado uma solução semelhante. O que o PS e os 
partidos à sua esquerda se propunham era, então, resolver final-
mente o grande desequilibrio estrutural da democracia portuguesa, 
segudo o qual a direita conseguia entender-se facilmente para 
governar, enquanto a esquerda se mantinha dividida.

Também por causa disso, quando o Bloco de Esquerda (BE), o 
Partido Comunista Português (PCP) e o Partido Ecologista “Os 
Verdes” decidiram apoiar um Governo do PS, não havia muita gen-
te que acreditasse nesta solução. Três grandes crúticas foram feitas 
aos acordos assinados: a primeira era de que a maioria não seria 
estável e desintegrar-se-ia ao primeiro problema (e mal o Governo 
iniciasse funções era preciso começar a trabalhar na elaboração do 
Orçamento de Estado para 2016), levando imediatamente o país para 
uma situação de instabilidade política. A segunda crítica era a de que 
a economia entraria em colapso, e em particular que os investido-
res privados fugiriam do país. A terceira crítica era que esta maioria 
não permitiria ao Governo cumprir ao mesmo tempo os compromis-
sos internos (com os cidadãos) e externos (com a União Europeia 
(UE)), na medida em que – dizia a oposição – o programa eleitoral 
(depois transformado, com importantes alterações, em programa de 
Governo) “prometia tudo para todos” e, por isso, não era realista.
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uma competição clara e aberta entre grandes projetos que sejam 
distintos, e que permitam que as pessoas façam uma escolha entre 
programas que se possam enfrentar. Acontece que, em muitos paí-
ses no espaço da UE, a possibilidade de competição programática 
está em sério risco de deixar de ser possível.

As dificuldades da social-democracia estão bem patentes na for-
ma como ela deixou que a direita tomasse conta da agenda e da 
linguagem política. Talvez o melhor exemplo seja o do conceito de 
“reforma”. Sempre que algum português - e não apenas os portugue-
ses, mas também os franceses e outros cidadãos europeus -, ouve 
as palavras “reformas estruturais”, sabe do que se trata. Reformas 
estruturais significam liberalização, privatização e desregulamen-
tação nos diferentes mercados. Mas nem sempre foi assim, e para 
nós, socialistas e social-democratas, as reformas significaram - e 
significam - algo diferente. Para nós, reforma foi a introdução da 
licença parental, reforma foi a introdução do subsídio de desem-
prego, reforma foi a edificação de um Serviço Nacional de Saúde. 
Quando aceitamos sem questionar a atual linguagem das “reformas 
estruturais”, nunca poderemos ganhar qualquer debate ideológico e 
programático, porque esta linguagem não é neutra.

O mesmo se passa com a “liberdade”. A direita afirma que só ela 
pretende preservar e defender a liberdade, e nós, os socialistas e 
sociais-democratas, somos apenas aqueles que querem promover 
igualdade, aceitando para tal a perda de alguma liberdade. Mas 
tal não é verdade; aliás, os únicos que podem garantir liberdade 
para todos e não apenas para alguns, somos nós. A maior cons-
trução política conseguida na Europa, o Estado Social, é a única 
maneira de garantir a liberdade para todos. A liberdade de ter edu-
cação com qualidade, independentemente de sermos filhos de um 
empregador, empregado ou desempregado - só conseguimos isso 
na escola pública e universal. A liberdade de ter uma reforma com 
dignidade e não depender da caridade de terceiros ou da estabi-
lidade dos mercados financeiros - só conseguimos com o sistema 
público de pensões. A liberdade de não pensar se temos dinheiro 

É possivel que, fora de Portugal, e ao nível da União Europeia (UE), 
muitos continuem a olhar com cepticismo para a composição desta 
maioria. Em particular, muitos perguntarão como é possivel traba-
lhar com forças políticas que têm da Europa ideias diferentes da 
nossa. Ora, a nossa visao é muito diferente: trabalhar com estes 
partidos – numa negociação e diálogo permanentes onde todos 
apresentam o seu contributo - é uma forma de o eleitorado que 
está descontente com a UE ter representação dentro desta maio-
ria, que apoia um Governo que continua empenhado no processo 
de integração europeia.

****

A social-democracia, em particular a social-democracia no espaço 
político da UE, vive um momento decisivo. Embora ela já viesse dos 
anos 1990, assistimos na maioria dos paises europeus depois da 
crise internacional de 2008-9 a uma dinamica de redução ou afu-
nilamento das opções políticas que é legitimo, aceitável ou possivel 
aos partidos políticos perseguirem. Num período de hegemonia do 
discurso do reforço da disciplina orçamental e da necessidade de 
concretizar “reformas estruturais”, em muitos paises a competição 
eleitoral tem cada menos tradução do ponto de vista programático. 
E este é, obviamente, um problema sério para a social-democracia, 
porque para ela ter relevância política e eleitoral em cada país, neces-
sita de ter um projeto que seja, de forma clara, diferente do projeto 
do centro-direita. No dia em que os projetos se tornarem indistintos, 
a social-democracia deixou de fazer sentido, porque terá deixado 
de ser capaz de representar os cidadãos e os trabalhadores, que 
não terao outra escolha senao abter-se ou a entregar o seu voto aos 
partidos da direita ou a partidos ditos “populistas” (cujo crescimento 
resulta em boa medida da capacidade da social-democracia ter dei-
xado de representar as suas preocupações e valores). 

Este processo, aliás, não é apenas negativo para autonomia estra-
tégica e ideológica da social-democracia; ele é também negativo 
para a própria democracia. Uma democracia saudável necessita de 
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A queda do voto nos partidos de centro-esquerda é evidente em 
todo o continente europeu. Uma das razões que explicam esta 
quebra é o crescente sentido de desconexão entre a menor 
fidelidade entre a esquerda e os seus eleitores tradicionais. Ao 
abordar as preocupações dos millennials, o modelo da solução 
governativa portuguesa pode contribuir para reavivar o vínculo 
entre a esquerda e os seus apoiantes mais jovens. 

Isto torna-se evidente quando consideramos o modelo ‘geringon-
ça’1 à luz do relatório ‘O futuro começa agora! 10 marcos para um 
diálogo entre a família progressista e a geração dos millennials’, 
que resume os resultados da pesquisa do “Diálogo do Milénio da 
FEPS” (um projeto que visa compreender as posições políticas 
dos indivíduos dos 15 aos 35 anos em todo o mundo) 2. Ao fazê-lo 
torna-se evidente que tal solução de governo aborda as preocu-

1  Cuja tradução para inglês se pode ter por “Contraption”
2  https://www.millennialdialogue.com/media/1278/10-cornerstones.pdf

para pagar os cuidados de saúde - só um serviço nacional de saude 
público e universal dá essa liberdade a qualquer pessoa para ser 
tratada com qualidade, independentemente dos seus meios eco-
nómicos. A liberdade de que falamos, a liberdade que queremos, é 
uma liberdade real, a liberdade de todos os homens e mulheres se 
desenvolverem plenamente. E essa liberdade só é possível com a 
efetiva e total implementação do Estado Social.

Enquanto socialista, o meu projeto é uma sociedade em que 
podemos conciliar liberdade, igualdade e fraternidade, e a Europa 
é o espaço que permite a melhor realização desse projeto. Mas 
a dinâmica atual de fechamento a nivel nacional e europeu do 
debate ideológico, programático e institucional é um obstáculo à 
concretização desse projeto. Todos sabemos quão importante foi o 
consenso entre o centro-direita e o centro-esquerda na construção 
da UE tal como a conhecemos. Hoje, porém, esse consenso corre o 
risco a esvaziar a política a nível nacional e europeu e está dificultar 
o avanço na concretização de um projeto de liberdade, igualda-
de e fraternidade ao nivel europeu. A política nacional e europeia 
precisa de ser repolitizada, não apenas para bem do projeto social-
-democrata, mas também para bem da própria democracia.
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informação insuficiente que os afasta5, mas sim a ideia de que as 
suas prioridades não são reconhecidas pelos políticos. Isto reme-
te para o primeiro conjunto de critérios de entrega identificados 
no relatório como cruciais na avaliação por parte dos millennials 
das prioridades programáticas dos políticos: neste caso, relacio-
nadas com matérias importantes. 

Em terceiro, esta solução governativa reconhece a exigência de 
transformação do sistema socioeconómico que caracteriza o voto 
dos millennials (que tem sido evidente no seu apoio a Jeremy 
Corbyn6, Bernie Sanders7 e Jean-Luc Mélenchon8, por exemplo), 
transformando-o num impulso positivo para mudanças a partir 
de dentro. Esta solução também pode antecipar um aumento na 
participação, em vez do voto em forças populistas - de fato, estu-
dos demostram que o apoio aos partidos radicais portugueses 
tem-se mantido estável desde as últimas eleições9. Além disso, 
isso remete também para um segundo conjunto de critérios com 
base nos quais os millennials avaliam as prioridades dos políticos: 
“relação com a intenção (isto é, a prontidão para ouvir e trabalhar 
para a agenda da geração mais jovem)”10.

Em quarto lugar, ao criar uma sociedade mais justa, ao mesmo 
tempo que apoia uma economia de mercado, a solução do gover-
no português revelou os limites de um princípio fundamental 
da direita. Na verdade, o relatório sugere que “a política deve 

5   ‘‘O futuro começa agora! 10 marcos para um diálogo entre a família 
progressista e a geração dos millennials”, p. 14.

6   http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/
labour-lead-conservatives-theresa-may-you-gov-latest-poll-jeremy-cor-
byn-general-election-a7761336.html

7   https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/06/20/
more-young-people-voted-for-bernie-sanders-than-trump-and-clinton-com-
bined-by-a-lot/

8   http://www.20minutes.fr/elections/
presidentielle/2055691-20170424-presidentielle-30-jeunes-vote-jean-luc-mel-
enchon-selon-institut-ipsos 

9  http://www.marktest.com/wap/a/p/id~112.aspx#
10  ‘‘O futuro começa agora! 10 marcos para um diálogo entre a família 

progressista e a geração dos millennials”, p. 5.

pações dos millennials de cinco maneiras: reforça a ideia de que 
a política é transformadora, enfatiza a proximidade entre as priori-
dades da esquerda e as dos millennials, reconhece as exigências 
dos millennials no sentido de uma transformação profunda do sis-
tema socioeconómico, demonstra que o projeto da esquerda é 
aquele onde existe mais liberdade individual e, por fim, pode abrir 
caminho para novas formas de pensar, como a Doutora Ana Rita 
Ferreira sugere no relatório “A Solução Governativa Portuguesa: 
uma quarta via para a política social-democrata?3”, que estabele-
ce as bases para uma “quarta via”. 

Primeiro, ao opor-se à austeridade e cumprir as suas promessas 
de fortalecer o emprego e desenvolver políticas voltadas para o 
aumento da igualdade, a ‘geringonça’ demonstrou o cariz trans-
formador que a política pode ter. A isto juntam-se os resultados 
do estudo “Diálogo com os Millennials”, que revela que os millen-
nials rejeitam a narrativa segundo a qual não há alternativa. Na 
verdade, como afirmou o Secretário de Estado para os Assuntos 
Parlamentares Pedro Nuno Santos no evento que teve lugar na 
FEPS no início de maio, a solução de governo portuguesa lembra 
aos eleitores que a política é uma batalha de ideias. 

Em segundo lugar, a “geringonça” salienta o fato de que é a 
esquerda quem defende as áreas políticas que são importantes 
para os millennials: educação, emprego, saúde e justiça social, 
para citar alguns. Além disso, ao rejeitar o modelo de grande 
coligação, a esquerda torna-se capaz de suportar um estado pre-
vidência ativo, fazendo eco das convicções dos millennials4. Isso 
é muito importante porque, como o relatório também demonstra, 
apesar de não se envolverem na política os millennials estão cien-
tes das mesmas. Para ser mais claro, “não é falta de interesse ou 

3  http://www.feps-europe.eu/en/publications/details/512
4   ‘‘O futuro começa agora! 10 marcos para um diálogo entre a família 

progressista e a geração dos millennials”, p. 31.



24 25A SOLUÇÃO GOVERNATIVA PORTUGUESA UMA “QUARTA VIA” PARA A POLÍTICA SOCIAL-DEMOCRATA?

incorporar uma nova narrativa de liberdades [...] de escolha, de 
opções, de acesso”11. A juntar a esta conclusão, temos que os 
resultados positivos do modelo “geringonça” demonstram que 
uma sociedade mais igualitária é aquela em que a liberdade indi-
vidual - ter uma família, independentemente da orientação sexual, 
por exemplo - é aumentada. Isso também é crucial para superar a 
desconexão entre os pressupostos culturais dos millennials, que 
apreciam experiências individualizadas e a cultura política domi-
nante, que aborda os eleitores de acordo com suas categorias 
socioeconómicas. 

Em quinto lugar, e de modo mais geral, o modelo de “geringon-
ça” pode gerar novas formas de pensar e lançar as bases para 
uma “quarta via “, fazendo eco do terceiro conjunto de critérios 
com base nos quais os millennials avaliam os políticos: questões 
em torno da legitimidade, que são evidentes no “seu sentido de 
missão”12. Trabalhando com as forças da esquerda radical dos 
partidos de centro-esquerda para ouvir as críticas antigas às ins-
tituições que estas construíram, como o sistema de bem-estar 
social, a União Europeia, ou o comércio global. Isso instiga um 
reconhecimento, mesmo que involuntário, da fraqueza desses sis-
temas e pode conduzir a novas propostas e reforçá-las de modo 
a dar resposta aos desafios tecnológicos, demográficos, ambien-
tais e outros. Paradoxalmente, a característica de desagregação 
associada ao modelo da geringonça pode acelerar a renovação 
da esquerda num período de profundas transformações.

11  ‘‘O futuro começa agora! 10 marcos para um diálogo entre a família 
progressista e a geração dos millennials”, p. 28.

12  ‘‘O futuro começa agora! 10 marcos para um diálogo entre a família 
progressista e a geração dos millennials”, p. 5.
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Portugal tem sido um excelente exemplo de como as políticas de 
esquerda permitiram que o país saísse da recessão ao mesmo 
tempo que respeitava os seus compromissos internacionais com 
a UE. Como foi isto possível? Trata-se de um exemplo isolado? 
Qual o futuro da esquerda europeia? 

1.  O cenário 

Olhando em volta na Europa vemos que o panorama político 
está altamente fragmentado. Por um lado a direita, com o PPE 
e o grupo ALDE, tem uma maioria confortável no Conselho. Por 
outro, o PES debate-se nos países onde não é governo, lutando 
muitas vezes por se manter à tona. É o caso, em particular, de paí-
ses como a Hungria ou a Polónia. Por outro lado, as perspetivas 
eleitorais nem sempre são animadoras em muitos desses países, 
com muitas dúvidas quanto ao desfecho em países como o Reino 
Unido, as eleições legislativas francesas ou na Itália no próximo 
ano. 
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Por que isto é assim? 

Nos países de leste, a situação parece estar diretamente relacio-
nada com o surgimento de partidos de direita nacionalista, que 
têm apostado fortemente na luta contra os refugiados ou contra 
os direitos fundamentais, fechando o país a qualquer tipo de polí-
ticas progressistas. 

Nos países da Europa Central, as grandes coligações levaram os 
partidos socialistas a perderem, de certo modo, a confiança do 
seu eleitorado, acusado de se terem distanciado do seu quadro 
inicial. 

No Sul, o surgimento de movimentos populistas, como acontece 
em Espanha, Grécia ou Itália, conduziu a uma ameaça ao domínio 
dos partidos socialistas, colocando-os, por vezes em situações da 
qual têm dificuldades em recuperar. 

No norte, o domínio dos movimentos socialistas foi interrompido 
pelo surgimento dos movimentos liberais que, em muitos casos, 
foram contra a base do modelo de Estado-Providência nórdico. 

2.   A situação em Portugal - exce-

ção ou regra futura? 

Não vou entrar em detalhes sobre a situação em Portugal e como 
tal foi alcançado. Mas o que é importante é tentar compreender o 
que acontecerá no futuro. 

Em primeiro lugar, o caso português é uma exceção, ou pode 
constituir a regra? O contexto desses acordos foi mesmo, de cer-
to modo, excecional? 

Acho que não. As circunstâncias que conduziram a um acordo de 
esquerda já ocorreram anteriormente noutros países. Maiorias de 
esquerda que conduziram por vezes à formação de governos ou 
que não eram construtivas. O que mudou então? O aspeto princi-
pal é o contexto em que esta coligação ocorre. 

As limitações impostas pelo Tratado de Estabilidade às políticas 
económicas nos países não foram tão limitadoras anteriormente. 
Isto significa, em minha opinião, que os acordos da UE limitam a 
implementação de políticas económicas expansionistas, necessá-
ria para fazer face ao período de recessão na Europa. 

Por conseguinte, a importância da solução de governo portugue-
sa prende-se com o facto de ter conseguido implementar uma 
abordagem keynesiana à economia, muito social-democrata na 
base, durante um período de recessão, de restrições económicas 
a nível europeu e após um período de Austeridade e de TINA 
(“There is no Alternative”). Ao mesmo tempo que repunha ren-
dimentos perdidos, reinvestia nos serviços públicos e reduzia o 
desemprego, Portugal cumpre também os requisitos da Comissão 
de redução do défice orçamental. 

3.   Qual o futuro e quais os passos 

seguintes? Existe um futuro? 

Neste momento, as indicações a nível europeu são de certo modo 
positivas, embora esteja ainda no ponto de partida. Após as eleições 
para o Parlamento Europeu, Gianni Pittella, o presidente do Grupo S 
& D anunciou claramente o fim das Grandes Coligações ao nível da 
UE. A inclusão de Tsypras nas reuniões dos líderes do PES, onde o 
PASOK também tem assento, é também um passo claro na direção 
da criação de sinergias na esquerda. E, por enquanto, o movimento 
mais entusiasmante parece ser a Convenção Progressista. 
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A Convenção Progressista é uma resposta da Esquerda ao Livro 
Branco, lançado pela Comissão Europeia. Abandonando os cinco 
cenários propostos, para os quais parece não haver uma base 
de discussão possível, a Convenção Progressista apresenta um 
cenário diferente, que se centra em: 

a.  Necessidade de justiça e solidariedade social: proporcio-
nar condições de vida e de trabalho dignas a todos os 
europeus; 

b. Democratizar a União; 

c. Uma economia de recuperação e de solidariedade; 

d. Criar sociedades sustentáveis; 

e. Regulação pública da globalização; 

f. Políticas de Paz 

Quais são então os possíveis cená-

rios para a esquerda? 

1.  Fechar-se em si mesma, recusando-se a adaptar-se e ficando 
presa a políticas desajustadas; Trincheiras ideológicas que impe-
dirão qualquer adaptação ao século XXI ou às expectativas do 
eleitorado. 

2.  Abraçar uma visão liberal da sociedade e ajustar o partido a 
visões e ideologias que são um entrave ao modelo de socie-
dade que queremos construir. 

3.  Procurar um modelo que promova os valores e a sociedade 
que construímos, enquanto trabalhamos e transformamos o 
sistema implementado pela UE.
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Portugal tem hoje um Governo do Partido Socialista sustentado 
num acordo entre todas as forças políticas da esquerda do nosso 
espetro político. Um acordo em que foi possível materializar uma 
união política dos partidos “à esquerda” com assento parlamen-
tar, pela primeira vez desde a Constituinte.

Este encontro de vontades permitiu a aritmética viabilizadora de 
uma solução de Governo que redefine a abrangência do “arco 
da governação”, mas também uma alteração de fundo à política 
austeritária e supostamente sem alternativas, reproduzida em 
Portugal pela anterior maioria de matriz neoliberal, imposta pela 
uma corrente dominante na União Europeia.

Esta redefinição do “arco da governação” que já havia sido apro-
vada pelo PS em Congresso Nacional, permitiu desde logo a 
reposição da centralidade da Assembleia da República no quadro 
político nacional, como também o primeiro Governo liderado por 
uma força política diferente da mais votada em ato eleitoral, mas 
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em representação da maioria dos deputados eleitos pelos portu-
gueses. Temos hoje uma maior representatividade dos partidos 
de esquerda, através de eleitos pela Assembleia da República 
para órgãos do Estado, assegurando voz a partes significativas 
do eleitorado até agora à margem dessa representação, como é 
o caso do Conselho de Estado, do Tribunal Constitucional ou do 
Conselho Superior de Magistratura. Este quadro político assenta 
na partilha do compromisso e da responsabilidade com a ação 
governativa nas matérias vertidas nos acordos estabelecidos com 
dos diversos partidos políticos, e pela sua vinculação política com 
a estabilidade governativa e social.

Este acordo é muito mais do que uma mera concordância entre 
partidos de esquerda, representa uma alternativa e uma rutura 
com uma política de austeridade importada de uma Europa domi-
nada por partidos de direita, e que cumpre, ainda assim, com 
todas as obrigações internacionais assumidas por Portugal. 

É também um instrumento que se apresenta contra os divisio-
nismos nacionalistas e contra os populismos que vão alastrando 
pelo Mundo. O Partido Socialista é europeísta, progressista e 
democrático, e como tal imprime essas características ao acordo 
que dá forma a esta solução governativa.

Este compromisso entre os partidos políticos da esquerda par-
lamentar permite hoje a Portugal ter um Governo em defesa 
permanente do Estado-social, assente na dignidade da pessoa 
humana, na garantia de níveis de bem-estar e de proteção dos 
indivíduos, e na redinamização da economia. A correta inter-
pretação da vontade eleitoral dos portugueses nas eleições 
legislativas de 2015 garante uma uma ação governativa focada 
na justa distribuição dos rendimentos, na promoção da equidade 
e da igualdade, na proteção da escola pública, na defesa do ace-
so universal aos sistemas de saúde, na criação e qualificação do 
emprego, e na criação de riqueza.

Este inédito diálogo entre os partidos políticos de esquerda tem 
já resultados visíveis e que podem ser constatados pelos portu-
gueses: devolução de rendimentos, diminuição da carga fiscal, 
descida do desemprego, subida do salário mínimo nacional, esta-
bilização da dívida pública, redução do défice, saldo primário 
positivo e um défice da balança comercial mais equilibrado, em 
suma, uma forte melhoria das condições de vida, com um cumpri-
mento rigoroso dos nossos compromissos políticos com a União 
Europeia e com a Zona Euro. Uma vitória clara da nossa alterna-
tiva política contra as expetativas negativas dominantes na União 
Europeia e da direita em Portugal.

Noutro plano, talvez mais importante, esta solução política é uma 
declaração de força da Democracia e da atenção à vontade dos 
cidadãos e do conjunto da sociedade. É uma resposta à austerida-
de europeia e abre uma nova perspetiva das nossas alternativas 
em termos de opções políticas.

Este acordo assegura uma colaboração permanente e continua-
da entre os partidos, permitindo manter as suas identidades e as 
suas divergências, sem pôr em causa a estabilidade ou a continui-
dade do acordo, em que cada partido mantém intacta a sua matriz 
ideológica e a sua total amplitude para decidir de modo coerente.

Este acordo político que tanto ceticismo gerou, permite hoje um 
Governo politicamente estável e competente, com um rumo polí-
tico definido e apreciado pela maioria dos portugueses, em que 
a já apelidada “Geringonça”, ao invés dos que muitos anteviam, 
significa estabilidade, crescimento e respeito pelos nossos par-
ceiros europeus.

Num momento em que travamos uma difícil batalha para afirmar 
a social democracia europeia, Portugal e o Partido Socialista 
apresentam o seu contributo com uma solução governativa que 
trabalha diariamente para melhorar a vida dos portugueses e para 
ter uma União Europeia mais forte e mais justa.



32 33A SOLUÇÃO GOVERNATIVA PORTUGUESA UMA “QUARTA VIA” PARA A POLÍTICA SOCIAL-DEMOCRATA?

A solução governativa portuguesa

Os resultados eleitorais de 2015 e a 

Formação do Novo Governo

 O Partido Socialista tem conseguido manter uma percen-
tagem elevada da distribuição dos votos, ganhando eleições ou 
assegurando o segundo lugar, sem grandes altos e baixos, não só 
desde a queda do Muro de Berlim, mas desde o nascimento do 
regime democrático português, depois da Revolução dos Cravos 
de 1974. O Partido Socialista ganhou seis eleições nacionais des-
de 1991 (em 1995, 1999, 2005 e 2009), perdendo três mais (em 
1991, 2002 e 2011) e esteve no poder 15 anos nos últimos 26 anos 
(ver Figura 1 e Anexo I). O facto de estar à frente do poder como 
partido único no executivo com o apoio dos partidos de esquer-
da no Parlamento foi determinante para a análise desta solução 
governativa.

 De notar ainda o crescimento dos partidos radicais de 
esquerda em Portugal nos últimos anos. Não conseguimos dete-
tar uma quebra substancial no apoio aos partidos históricos mais 
importantes, se bem que, desde o início do século, o Bloco de 
Esquerda tenha emergido e conquistado uma percentagem ele-
vada da distribuição de votos, enquanto o Partido Comunista tem 
vindo a conseguir manter o seu eleitorado tradicional. Os partidos 
à esquerda do Partido Socialista tiveram menos de 10% dos votos 
no início dos anos 1990, mas aproximaram-se dos 10% no início dos 
anos 2000s e conseguiram obter mesmo mais de 18% em 2015.
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Figura 1

Fonte: Base de Dados do ParGov (http://www.parlgov.org/)

O gráfico acima permite-nos compreender como é que o Partido 
Socialista conseguiu manter a sua posição fundamental no sistema 
partidário português enquanto os partidos à esquerda aumenta-
vam o seu peso eleitoral. Este contexto assume maior importância 
se analisarmos as últimas eleições parlamentares que decorreram 
a 4 de Outubro de 2015 e a atual solução governativa.

O governo de então era composto por dois partidos de direita com 
representação parlamentar: o Partido Social Democrata (PSD) – uma 
das maiores forças políticas portuguesas – e o Centro Democrático 
e Social – Partido Popular (CDS-PP), ambos membros do Partido 
Popular Europeu (PPE). Para estas eleições concorreram coligados 
– sob o nome de “Portugal à Frente” – e, apesar da contestação 
social durante o seu mandato, esta coligação acabaria por ser a 
força política com maior número de votos, 36,86% dos votos (ver 
Figura 2 e Anexo II). Ao contrário do que se previa e com base nos 

resultados das sondagens levadas a cabo alguns meses antes das 
eleições, o Partido Socialista ficou em segundo lugar com 32,31% 
dos votos e não foi o vencedor das eleições nessa noite (http://
www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas2015/).

 Mas apesar de os dois partidos de direita terem tido mais 
votos juntos, não conseguiriam contudo renovar a maioria absoluta 
que tinham conseguido nas anteriores eleições. Em 2011, o PSD 
obteve 38,65% dos votos e o CDS 11,70% (ver Figura 2 e Anexo II), 
o que lhes permitiu no seu conjunto terem mais de metade dos 
deputados no parlamento. O PSD tinha 108 deputados e o CDS 
24, pelo que, em conjunto, conseguiram 132 deputados num total 
de 230. Podiam constituir assim um governo com forte apoio no 
Parlamento. Mas, em 2015, só foram elegeu 107 deputados (89 do 
PSD e 18 do CDS-PP), longe do patamar de representantes “metade 
+ um” no Parlamento (que deveria ser de, pelo menos 116 deputa-
dos) e que lhes permitisse reconstruir a mesma solução governativa 
(www.parlamento.pt). Isto significa que o PSD e o CDS não conse-
guiriam governar a longo prazo sem o apoio de outro partido mais 
– ou, pelo menos, sem a abstenção de outro partido no que toca à 
aprovação de leis fundamentais, como é o caso do Orçamento de 
Estado. Mas isto significava também que os partidos da esquerda, 
no seu todo, tinham a maioria absoluta no Parlamento.

De facto, o Partido Socialista conseguiu 32,31% dos votos em 
2015 – aumentando face aos 28,01% em 2011 – e a coligação que 
junta desde há anos o Partido Comunista Português e o Partido 
Ecologista – Os Verdes registou também uma pequena subida para 
8,25% face aos 7,91% conseguidos em 2011 – o Bloco de Esquerda, 
sobretudo, quase duplicou o resultado anterior, obtendo 10,19% em 
2015, face aos meros 5,17% que conseguira em 2011 (ver Figura 2 
e Anexo II). Estes resultados configuram assim a seguinte repre-
sentação parlamentar para cada partido de esquerda: o PS tem 86 
deputados, o Bloco de Esquerda 19, o Partido Comunista 15 e os 
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Verdes 2, o que totaliza 122 (www.parlamento.pt)1. Os partidos de 
esquerda conseguiram assegurar uma maioria absoluta no parla-
mento, isto apesar de o Partido Socialista não ter sido o partido 
político com maior número de votos.

Figura 2

   
Fonte: Ministério da Administração Interna (http://www.eleicoes.mai.gov.pt/
legislativas2015/)

Existiam, no entanto, dois problemas aparentes que quase todos 
os analistas e agentes políticos consideravam inultrapassáveis na 
altura. Em primeiro lugar, em 40 anos de democracia, a esquerda 
portuguesa nunca governara em coligação. Não era a primeira vez 
que a esquerda alcançara conjuntamente mais de 50% dos depu-
tados, mas em todas essas ocasiões o Partido Socialista governara 
sempre sozinho, contando na maioria das vezes com o apoio ou a 
abstenção dos partidos de direita em atos legislativos importantes 

1   O Partido da Natureza e dos Animais conseguiu eleger o seu primeiro 
deputado, obtendo 1,39% dos votos, apesar de não se apresentar nem à 
esquerda nem á direita do espetro político.

sempre que necessário. E faltava superar um obstáculo em Portugal 
para que o centro-esquerda e a esquerda radical negociassem 
uma solução governativa, dada a clivagem histórica que se formara 
imediatamente após a revolução democrática e que opunha socia-
listas e comunistas - que defendiam a implementação de diferentes 
tipos de regimes políticos na altura – algo que durou mais de 40 
anos. E foi dado então como adquirido que o Partido Comunista, 
o Bloco de esquerda e os Verdes seriam excluídos – ou excluir-
-se-iam - do poder executivo. Uma solução governativa reunindo 
o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda foi vista assim 
com inatingível. O segundo aspeto que era visto geralmente como 
um obstáculo residia no facto de o Partido Socialista ter “perdido” 
essas eleições – tendo, não só, menos votos do que a coligação 
de direita e sendo também o segundo partido mais votado no 
Parlamento e com menos representantes do que o PSD sozinho. 
Na vida democrática portuguesa, um partido que não ganhara as 
eleições nunca foi tinha sido convidado para formar governo. 

De fato, relembrando essa “tradição” política, mas argumentando 
também que os chamados partidos de esquerda radical nunca 
poderiam constituir uma base estável de governo, o Presidente da 
República de então (ele próprio um ex-líder do PSD) convidou o 
líder do PSD, o partido mais votado, para que apresentasse uma 
solução de governo. Pedro Passos Coelho, ainda então primeiro-
-ministro, apresentou obviamente a mesma solução que usara na 
legislatura anterior e estivera na base da corrida conjunta às elei-
ções: um governo de coligação composto pelos dois partidos de 
direita. O presidente indigitou esse governo, embora soubesse que 
essa coligação perdera a maioria dos assentos no Parlamento e 
todos os partidos de esquerda, inclusive os socialistas, se opuse-
ram fortemente à formação de tal governo e às políticas levadas 
a cabo nos últimos quatro anos - e que estavam a ser propostas 
para a nova legislatura. Na verdade, na noite das eleições, o líder 
do Partido Socialista, António Costa, afirmou que os socialistas 
não votariam no sentido de derrubar o governo de direita se não 
tivessem uma solução alternativa de governo para apresentar. Mas, 
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quando o novo governo foi nomeado, ficou claro que as nego-
ciações entre Partido Socialista, Comunistas, Bloco de Esquerda 
e Verdes poderiam efetivamente conduzir a essa solução alter-
nativa. E o impensável aconteceu: depois de ser nomeado pelo 
Presidente, o novo governo de direita apresentou seu programa 
ao Parlamento e todos os partidos de esquerda votaram contra; O 
governo caiu automaticamente, poucos dias depois de iniciar seu 
mandato. A esquerda estava pronta para apresentar sua própria 
solução governativa após quase dois meses de conversações.

Essa solução governativa nunca fora testada antes: um governo do 
Partido Socialista com o apoio parlamentar dos outros três partidos 
de esquerda. Mas era um governo minoritário, já que era um execu-
tivo composto por um partido sem maioria absoluta no Parlamento. 
A maioria parlamentar, onde residia a potencial estabilidade (e 
longevidade) deste governo era assegura pela combinação de 
socialistas, comunistas, “bloquistas” e verdes2. Esta solução - e 
esse apoio da esquerda – foi conseguida com base em acordos 
formais que o Partido Socialista assinou com cada partido à esquer-
da. Esses acordos (cujo conteúdo veremos abaixo) não constituíram 
um “cheque em branco” a um futuro governo socialista, mas pro-
porcionaram uma base sólida para a formação do governo. Apesar 
da forte oposição do ex-presidente da República, e uma vez que o 
Parlamento estava nos seus primeiros seis meses de mandato, não 
poderia dissolver esse governo e exigir novas eleições. E foi assim 
obrigado a nomear o novo governo socialista a 26 de novembro 
de 2015.

Esta nova solução governativa pôs fim a um bloqueio histórico na 
política portuguesa e os partidos de esquerda puderam provar 

2   Esta solução governativa foi apelidada de “Geringonça” no início pelos 
cronistas e políticos de direita de forma pejorativa. Mas. O nome 
generalizou-se e é agora usado pelos seus apoiantes. O nome tentava 
demonstrar que esta união nunca poderia funcionar correctamente, mas, 
como o Primeiro-Ministro disse uma vez, respondendo a uma pergunta da 
direita no Parlamento, “É geringonça, mas funciona!”.

finalmente ser capazes de um diálogo construtivo. Coligações de 
esquerda não são nada de novo e já foram testadas em alguns 
países europeus desde a queda do Muro de Berlim - Chipre, 
Dinamarca, Finlândia, França, Grécia, Itália, Espanha e Suécia 
(Freire, 2017: 68-69) – e vários estudos empíricos demonstram 
que, em Portugal, o eleitorado dos partidos de esquerda se mos-
trou recetivo à ideia de uma coligação de esquerda. Um estudo de 
2012, por exemplo, revelou que 86,7% dos eleitores do Bloco de 
Esquerda, 83,4% dos eleitores comunistas e dos Verdes e 76,3% 
dos eleitores do Partido Socialista concordaram com a ideia de 
que “à semelhança do que acontece com os partidos da direita em 
Portugal, os partidos da esquerda devem estabelecer acordos no 
sentido de gerar alternativas governativas estáveis   “(Freire, 1917: 
99). No entanto, um “governo de coligação de esquerda” como 
este - na prática, um governo socialista com o apoio parlamentar 
de outros partidos de esquerda - só foi possível em Portugal dadas 
as circunstâncias políticas específicas vividas em 2015. E urge colo-
car a pergunta quanto ao que aconteceu em 2015 que fez com 
que todos esses partidos entendessem que deveriam pôr de parte 
o que os divide para se concentrarem antes no que os une. Para 
responder a esta pergunta convém analisar o contexto político do 
governo de direita deste 2011.

O Contexto Anterior: 

O Governo de Direita (2011-2015)

 Como vimos acima, em 2011, as eleições parlamentares 
portuguesas terminaram com a vitória do PSD, que formou um 
governo de coligação com o outro partido de direita no sistema 
político português, o CDS-PP, ambos membros do PPE.
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O programa eleitoral de ambos vinha mostrando nos últimos 
anos uma aproximação ideológica gradual, com o PSD a passar 
do centro-direita para a direita em questões sociais e econômicas 
(Ferreira, 2016). Ambos assumem um posicionamento liberal, acre-
ditando que o Estado deve ter uma intervenção mínima no campo 
económico (nomeadamente no que toca à manutenção de setores 
estratégicos na esfera pública e a promoção do crescimento eco-
nómico através de financiamento e estímulos públicos do lado da 
procura) e na área dos serviços sociais (considerando que a segu-
rança social e a saúde devem ser asseguradas individualmente por 
seguros privados, limitando o papel do Estado a proporcionar uma 
mera rede de segurança para os mais desfavorecidos). O CDS-PP 
tem um ponto de vista mais conservador naquilo que designamos 
normalmente por questões morais - aborto, casamento gay, libera-
lização das drogas -, uma vez que se opõe mais fortemente a esses 
avanços.

Quando os dois partidos formaram a coligação de governo em 2011, 
o país estava já em processo de assistência financeira, negociado 
com a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional - a troika - pelo anterior governo socialista, 
mas assinado também pelo PSD e pelo CDS. No entanto, ao con-
trário do Partido Socialista, o Partido Social Democrata (PSD) e o 
Partido Popular (CDS) estavam em perfeita sintonia face à visão e 
políticas gerais da troika. De fato, os seus quatro anos de governo 
foram marcados por uma vontade de “ir além da troika” (nas pala-
vras do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho), tentando fazer 
mais do que o que as instituições internacionais exigiam. O gover-
no adotou uma narrativa de culpa, repetindo que os portugueses 
“viviam acima das suas possibilidades “ e que tinham que passar 
por um processo generalizado de empobrecimento. A via segui-
da pode ser resumida facilmente da seguinte forma: cortes dos 
salários dos funcionários públicos, pensões e benefícios sociais; 
desinvestimento nos serviços sociais; Aumento de impostos sobre 
o consumo e sobre os rendimentos privados (um “enorme aumen-
to de impostos” em 2012, como o Ministro das Finanças de então 

descreveu); Liberalização do mercado de trabalho; Privatização de 
algumas das empresas públicas mais importantes (a companhia 
nacional de energia elétrica, correios e companhia aérea de ban-
deira, etc.). Os principais objetivos eram, obviamente, a redução 
do défice orçamental – para um patamar abaixo dos 3% do PIB, de 
acordo com as regras europeias - e da dívida pública.

Mas esta linha política não resolveu o problema das finanças públi-
cas. Apesar de uma redução do défice orçamental entre 2010 e 
2015, é bem verdade também que o governo não conseguiu atingir 
o objetivo de 3% do défice e dos demais objetivos iniciais traçados 
pela troika. Em 2015, o défice era ainda de 4,4% do PIB, apesar 
dos vários cortes na despesa pública e de todas as medidas imple-
mentadas para aumentar as receitas durante esses anos. Portugal 
permaneceu assim sujeito ao procedimento por défice excessivo e, 
em 2016, estava ainda em risco de sofrer sanções aplicadas pelas 
instituições europeias. O estado da dívida pública era ainda pior: 
em vez de diminuir conforme planeado, o défice não parou de subir 
ao longo desses anos, atingindo os 129% em 2015.

E se os dados macro do governo de direita já não eram bons, a 
situação económica e social tornara-se trágica durante os anos da 
troika. Por um lado, o crescimento económico diminuíra por três 
anos consecutivos: após um PIB de 1,9%, em 2010, Portugal -1,8% 
em 2011, -4% em 2012 e -1,1% em 2013. Nos anos que se seguiram 
assistimos a uma ligeira recuperação, mas estávamos ainda lon-
ge dos valores dos anos anteriores à crise, tendo em conta que o 
crescimento foi de 0,9% e 1,6% apenas em 2014 e 2015, respetiva-
mente (www.ine.pt). Esta tendência é também visível no mercado 
de trabalho: o desemprego aumentou exponencialmente durante 
o mandato do governo de direita e a ligeira descida no último ano 
de governo não compensou o aumento anterior. A taxa de desem-
prego foi de 11,9% em 2010 e subiu para 16,5% em 2013, taxa nunca 
dantes registada em Portugal (após uma subida de 12,8% em 2011 e 
de 15,8% em 2012). A situação só melhoraria a partir daqui, se bem 
que os níveis elevados tivessem continuado: a taxa de desempre-
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go foi de 14,1% em 2014 e 12,5% em 2015, ainda acima do nível de 
2010 (www.ine.pt).

Do ponto de vista social a situação também era trágica. A desi-
gualdade e a pobreza aumentaram entre 2011 e 2015, após vários 
anos de redução gradual. Os índices S90/ S10 e S95/S5 revelam 
o aumento desse fosso entre os mais favorecidos e os menos 
desfavorecidos: o S90/S10 era de 9,4 em 2010, mas passou a 
10,6 em 2014; O S95/S5 era de 15 em 2010, mas passou a 18,7 em 
2014 (Rodrigues, Figueira e Junqueira, 2016: 36). A taxa de risco 
de pobreza aumentou também durante esses anos - de 18% em 
2010 para 19,5% em 2014, o que significa que o número de pobres 
aumentou – e o grau de pobreza aumentou também - de 23,2% em 
2010 para 26% em 2014, o que significa que os pobres ficaram mais 
pobres após este período (www.pordata.pt). Uma estatística parti-
cularmente preocupante prende-se com a pobreza infantil já que, 
em 2014, um quarto das pessoas com menos de 18 anos (24,9%) 
estava em risco de pobreza (quando a taxa era de 21,8% em 2011). 
Outro indicador importante para entender a situação social e eco-
nómica em Portugal durante o governo de direita prende-se com a 
emigração: entre 2011 e 2015, mais de 100.000 pessoas deixaram 
o país todos os anos, ou seja, quase 600.000 pessoas emigraram 
nesses cinco anos (www.pordata.pt).

As políticas de austeridade do governo de direita não resolveram os 
desequilíbrios e desigualdades portugueses e, ao contrário, agrava-
ram problemas antigos e geraram novos problemas. O radicalismo 
ideológico do executivo teve profundas consequências, tanto do 
ponto de vista económico como social. E, apesar de a coligação 
dos dois partidos de direita ter sido a força política mais votada em 
2015, a maioria do eleitorado dispersou-se claramente, votando numa 
mudança política. Perante a situação dramática que se vivia no país, os 
quatro partidos de esquerda representados no Parlamento foram mais 
pragmáticos do que nunca e entenderam que, desta vez, tinham de 
negociar entre si para responder aos anseios da maioria (expressos 
nas eleições) e mudar o caminho político trilhado no passado.

O acordo entre o Partido Socialista 

e os Partidos de Esquerda 

Depois das severas medidas de austeridade tomadas pela direita 
entre 2011 e 2015 e das devastadoras consequências para a eco-
nomia e para a sociedade portuguesas, seria impossível para o 
Partido Socialista apoiar um governo cujo programa residisse na 
continuação da implementação das mesmas políticas. Os socialis-
tas opuseram-se fortemente a essa linha política e, em 2015, seu 
programa eleitoral apresentou uma via alternativa para a saída da 
crise. A principal ideia era “virar a página da austeridade”, repor os 
rendimentos (que tinham sido cortados), repor os direitos dos traba-
lhadores e sociais (que tinham sido alvo de cortes), reduzir impostos, 
sobretudo aqueles que afetam a classe média e os mais pobres 
(cujo número tinham aumentado), estimular a iniciativa económica 
privada através do recurso a fundos europeus (que fora interrom-
pida) e reverter as privatizações (então por concluir) das empresas 
de transporte público, respeitando sempre os compromissos euro-
peus. Estas políticas correspondem à ideologia social-democrata 
tradicional e estão longe de representar uma rutura com a linha 
histórica do Partido Socialista. Pelo contrário, o diagnóstico à situa-
ção do país e a receita com vista a repor melhores padrões de vida 
estava em absoluta consonância com o que os partidos de cen-
tro-esquerda defendiam no século passado. Este posicionamento 
ideológico só seria considerado “radical de esquerda” á luz de um 
tamanho período de radicalização da direita. No momento histórico 
específico em que vivemos, estas políticas só podem ser tomadas 
com o apoio de outros partidos de esquerda, vistos muitas vezes 
como ideologicamente distantes do Partido Socialista - não só por 
serem mais coletivistas em questões económicas, mas por serem 
críticos do processo de integração europeia, defensores de uma 
renegociação da dívida e opositores à participação de Portugal na 
NATO. Apesar dessas diferenças, todas as partes compreenderam 
a necessidade de estabelecerem uma forma de coligação. Esta foi 
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a razão pela qual, após quase dois meses de negociação, concor-
daram com a solução governativa atual.

O governo socialista com o apoio parlamentar do Bloco de 
Esquerda, do Partido Comunista e do Partido Ecologista - Os Verdes, 
baseou-se em três acordos (ou “posições conjuntas”), que o Partido 
Socialista assinou com cada uma das outras partes. Embora esses 
documentos tenham as suas especificidades próprias, todos têm 
uma base comum sobre a qual devemos centrar-nos. Todos defen-
dem que os resultados eleitorais são um sinal de derrota da direita 
e demostram uma clara vontade de mudança política do eleitorado; 
Todos defendem que a esquerda tinha o dever de interromper essa 
trajetória e formar uma maioria estável e duradoura no Parlamento 
para apoiar o novo governo. Na verdade, para o Partido Socialista, 
era vital que os acordos definissem claramente que as demais 
partes rejeitariam qualquer iniciativa empreendida pela direita mo 
sentido de bloquear o novo governo socialista (ou seja, votariam 
contra qualquer tentativa da direita de chumbar o novo Programa 
do Governo ou contra qualquer moção de censura), mas, e o que 
é mais importante, estavam empenhados nesta solução na “pers-
petiva de uma legislatura”, ou seja, por quatro anos (PS-BE 2015, 
PS- PEV 2015; PS-PCP 2015).

Os três acordos onde essas diretrizes foram enunciadas, reco-
nheciam a existência de diferenças programáticas entre o Partido 
Socialista e cada uma das partes signatárias do respetivo docu-
mento. No entanto, afirmavam também que, apesar de todas as 
divergências, as partes estavam cientes dos pontos de conver-
gência em termos do seu compromisso partilhado de dar resposta 
rápida às aspirações da população. E como se pode ler nessas 
posições conjuntas, as pessoas pretendem recuperar os seus 
rendimentos, ver os seus direitos repostos, melhoria dos servi-
ços sociais, melhores padrões de vida, mais crescimento e mais 
emprego. Neste sentido, as quatro partes concordaram com esses 
objetivos e acordaram um conjunto de soluções pragmáticas e ime-
diatas (PS -BE 2015; PS-PEV 2015; PS-PCP 2015).

Como dissemos acima, esta “solução estável e duradoura” não é 
um cheque em branco ao branco. As três posições conjuntas enu-
meram uma série de medidas a adotar pelo novo executivo para 
garantir a continuação desse apoio. Os principais foram:

• a reposição integral dos salários dos funcionários 
públicos em 2016;

• o aumento do salário mínimo para 600 euros até 
2019;

• o descongelamento das pensões (que foram conge-
ladas nos últimos anos);

• o regresso à semana de trabalho de 35 horas para 
funcionários públicos (que fora substituído por um 
regime de 40 horas pelo governo de direita sem 
aumento de salário);

• reintrodução dos quatro feriados (que o governo 
anterior retirara);

• desbloqueio da progressão de carreira na admi-
nistração pública (que também fora congelada nos 
últimos anos);

• luta contra o trabalho precário (cujos vários mecanis-
mos se alastraram nos últimos anos, prejudicando a 
segurança e os direitos do trabalho), no setor priva-
do, mas também no público;

• o fim do regime de “mobilidade/requalificação” na 
administração pública (já que era um instrumento 
destinado a tornar os funcionários públicos redun-
dantes a longo prazo);
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• a eliminação da sobretaxa de IRS (criado pelo gover-
no anterior);

• a redução do IVA dos restaurantes para 13% (o 
governo anterior aumentou para 23%, com enormes 
consequências para o emprego e o turismo, um 
importante setor económico em Portugal);

• introdução de uma cláusula que impede que o 
imposto sobre o imobiliário aumente mais de 75 
euros de um ano para o outro;

• a proteção da habitação das famílias em caso de 
dívidas fiscais ou de dificuldades de pagamento 
de crédito à habitação (durante os anos da troika, 
muitas famílias perderam suas casas, devido às 
quebras de rendimento que sofreram e que não 
lhes permitiu cumprir o pagamento de impostos e de 
empréstimos);

• o aumento da progressividade do imposto sobre o 
rendimento (os “enormes aumentos de impostos” 
do governo anterior basearam-se principalmente 
na redução dos escalões do IRS, o que tornou este 
imposto muito mais regressivo, prejudicando a clas-
se média);

• alargamento do acesso aos benefícios sociais e o 
aumento dos montantes atribuídos (que foram reduzi-
dos, devido ao endurecimento dos “cálculos médios”);

• a automação do que é conhecido como a tarifa social 
de energia, que permite que os desempregados e 
as pessoas que recebem outros benefícios sociais 
tenham acesso a descontos na contas da eletricida-
de e gás (a automação - possibilitada de transmissão 

de informações da Segurança Social às empresas 
de energia com a obrigatoriedade de fazer valer o 
desconto - nunca foi posta em prática pelo governo 
anterior, impedindo ao acesso de muitos beneficiá-
rios potenciais a esse benefício social);

• a introdução gradual de manuais escolares gratuitos 
para alunos até o final do ensino médio;

• a universalização, até 2019, da educação pré-escolar 
para crianças com mais de três anos de idade;

• o reforço da capacidade do Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), a saber, assegurar cuidados primários 
de saúde para cada cidadão;

• eliminação de alguns pagamentos de taxas modera-
doras no SNS;

• reversão da privatização das empresas rodoviárias 
de transporte urbano (iniciado pelo governo de 
direita, mas ainda não concluída) e  garantia de não 
privatização de qualquer outra empresa pública 
(PS-BE 2015; PS-PEV 2015; PS-PCP 2015).

Estes acordos deixam obviamente de fora propostas anti-euro, 
anti-UE ou anti-NATO, já que nunca poderiam ser aceites pelo 
Partido Socialista. Não há críticas diretas ao sistema capitalista 
- típico dos partidos de esquerda radicais -, já que os socialistas 
continuam a defender a economia de mercado, com intervenção 
pública para mitigar fracassos do capitalismo - como esta família 
política tem feito desde o século XIX. Não preconizam também a 
renegociação da dívida ou o não cumprimento da exigência da UE 
de manter um baixo défice orçamental, como os outros partidos 
de esquerda provavelmente estarão interessados   em fazer. Pelo 
contrário, houve várias medidas que visavam aprofundar o modelo 
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de Beveridge, que os socialistas sempre defenderam fortemente, 
sendo este o seu maior feito histórico. De fato, nenhuma dessas 
medidas foi imposta ao Partido Socialista: já constavam do progra-
ma socialista antes destes acordos e estão incluídos no Programa 
do Governo. Uma das maiores diferenças que notamos quando 
comparamos as propostas eleitorais dos partidos e as medidas que 
contam das “posições conjuntas” prende-se mais com a rapidez de 
implementação das medidas do que com as medidas em si. Estas 
foram as principais propostas do partido socialista no passado e 
seriam implementadas com o apoio da esquerda no presente. E 
todas convergem no sentido de cumprir o compromisso triplo do 
Partido Socialista, tanto na campanha eleitoral como no governo: 
maior crescimento, melhor emprego e mais igualdade.

A Aplicação do Acordo 

 Após a assinatura das posições conjuntas e da tomada 
de posse do novo governo socialista, os quatro partidos começa-
ram a aprender a lidar uns com os outros neste novo cenário de 
cooperação. Nos primeiros dias desta solução política foram apro-
vadas algumas medidas simbólicas no Parlamento – reposição 
dos quatro feriados, aprovação da adoção por casais homosse-
xuais e a inseminação artificial por parte de todas as mulheres (e 
não apenas heterossexuais e casadas) ou a abolição dos exames 
escolares para crianças de 10 e 12 anos (que o governo anterior 
introduzira), por exemplo – medidas importantes para dar um sinal 
desta união à esquerda. O aumento no salário mínimo, a elimina-
ção de alguns pagamentos ao SNS, a reversão da privatização 
das empresas de transporte público (incluindo a TAP, principal 
companhia aérea do país) e o aumento do acesso a benefícios 
sociais foram também decididos pelo governo para reforçar essa 
vontade política de mudança face ao passado político recente.

Mas o maior leque de ações seria tomado no Orçamento de 2016. 
De fato, a reposição dos salários dos funcionários públicos, a redu-
ção do IVA dos restaurantes, a cláusula preventiva sobre o imposto 

sobre o património, a eliminação da sobretaxa sobre de IRS sobre as 
pessoas com rendimentos mais baixos, a automação da tarifa social 
da energia, a introdução de manuais escolares grátis para alunos 
no primeiro ano de escola, por exemplo, foram algumas das medi-
das de posições conjuntas tomadas neste Orçamento. Durante o 
ano de 2016, assistimos também à reposição das 35 horas sema-
nais para funcionários públicos, o fim do sistema de “requalificação” 
na administração pública, o alargamento da educação pré-escolar e 
o aumento do número de médicos no SNS. Isso significa que uma 
grande parte dos acordos entre o Partido Socialista e seus novos 
parceiros foi cumprida até ao final do primeiro ano. 

Mas muito estava ainda por fazer e, neste sentido, o Orçamento de 
2017 era outra peça importante nesta política. As pensões foram 
aumentadas, por exemplo, (a mais baixa acima da taxa de inflação), 
o salário mínimo sofreu um novo aumento, a estratégia contra a 
insegurança no funcionalismo público começou a ser definida, a 
sobretaxa sobre o rendimento será eliminada ao longo do ano (para 
os contribuintes que ainda pagam essa sobretaxa), os manuais 
escolares serão gratuitos durante os primeiros quatro anos e os 
médicos na área dos cuidados primários cobrirão 500 mil cidadãos, 
ou seja 97% da população até o final do ano. O Orçamento de 2017 
permitiu também a concretização de várias políticas que não foram 
fruto de posições conjuntas mas que faziam parte do Programa do 
Governo e implicavam um aprofundamento desse caminho no sen-
tido de virar a página da austeridade. Por exemplo, reintroduziu-se 
o abono de família para famílias pobres que não estavam cobertas 
pelo mesmo nos últimos anos (este benefício social foi cortado para 
todas as famílias, exceto para aqueles que estão no primeiro esca-
lão de rendimentos; e eis que os dois escalões de rendimentos 
estão agora cobertos também de novo) e os pagamentos mais ele-
vados, para crianças até 1 ano de idade, foi alargado para crianças 
até aos 3 anos de idade. Outro exemplo: durante este ano será cria-
do um subsídio único de deficiência para garantir melhores padrões 
de vida e autonomia para pessoas portadoras de deficiência. Outro 
caso de uma medida importante tomada no Orçamento de 2017, 
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que constava do programa socialista e do Programa do Governo, 
embora não constasse dos acordos entre os partidos prende-se 
com o imposto adicional sobre o património para patrimónios aci-
ma dos 600.000 euros. Este é um passo forte no sentido de uma 
maior justiça fiscal, negociado “fora dos acordos”.

No início de 2017, por exemplo, assistimos também à reabertura de 
20 tribunais de comarca (que tinham sido encerrado pelo gover-
no anterior), o lançamento de um novo programa de ensino para 
adultos (para garantir a igualdade de oportunidades para todos e 
lutar contra o défice de qualificação que é um dos maiores proble-
mas sociais e económicos em Portugal), a apresentação de novos 
planos para incentivar a cooperação entre centros de pesquisa e 
empresas e promover a digitalização de empresas tradicionais. 
Todas essas ações, tomadas pelo governo socialista, enquadram-
-se nos objetivos de crescimento económico, emprego e igualdade 
- três objetivos que poderiam ser defendidos e foram defendidos 
por todos os social-democratas ao longo dos tempos. 

Apesar de todas as convergências, esta solução governamen-
tal teve os seus momentos de tensão entre o governo do Partido 
Socialista e os seus parceiros. A crítica mais severa do Bloco de 
Esquerda e do Partido Comunista prende-se com a convicção des-
ses partidos de que os níveis de dívida portugueses impedem a 
implementação de uma estratégia real de promoção do crescimen-
to e, consequentemente, de mais emprego e melhores padrões de 
vida. Para estes partidos, o investimento público necessário para 
acelerar a economia ainda é insuficiente em virtude dos   montantes 
consideráveis que o Estado tem ainda que despender com vista a 
cumprir o serviço da dívida e dadas as respetivas taxas de juros. 
Em sua opinião, a renegociação da dívida não poderia ser evita-
da e deveria ser tomada como uma prioridade. Mas não é esta a 
opinião do Partido Socialista, que sempre disse que o país nunca 
poderia entrar unilateralmente neste processo. Esta questão con-
tinua a gerar assim algumas divergências entre os parceiros. De 
igual modo, os “bloquistas” e os comunistas são de opinião que o 

investimento deve ter prioridade sobre o cumprimento de um défi-
ce de 3% - ou seja, a regra europeia não deve ser cumprida se isso 
constituir um entrave ao desenvolvimento da economia por parte 
do governo. E uma vez mais, o Partido Socialista aceita a regra do 
défice europeu e reafirma, como fez durante a campanha eleitoral, 
o seu compromisso no sentido de manter o défice dentro desses 
limites. Isso também continua a ser um foco de divergência entre 
os partidos, mas não afetou a ação do executivo.

E registaram-se ainda diferendos em questões específicas. Por 
exemplo, em termos de legislação trabalhista, os partidos à esquer-
da dos socialistas pretendem ir mais longe e, embora o governo 
esteja de acordo sobre vários aspetos, o Partido Socialista (e a 
direita) travaram já o aumento do número de dias de férias proposto 
pela esquerda. Por outro lado, por exemplo, o Governo pretendeu 
implementar “cálculos médios” sobre as pensões do regime não 
contributivo, mas os seus parceiros não concordaram com essa 
mudança e mantiveram o esquema universal sobre as pensões 
mais baixas. E tivemos ainda casos de legislação do governo cuja 
avaliação no Parlamento foi exigida pelos partidos da esquerda 
aquando da tentativa de introdução de algumas mudanças. O caso 
mais famoso foi o decreto que instituiu um benefício transitório 
sobre as contribuições para a segurança social para empregadores 
que paguem o salário mínimo, como compensação pelo aumento 
desse salário. Este benefício foi negociado com associações patro-
nais e sindicatos (apenas a CGTP, próxima do Partido Comunista, 
não concordou). Os “bloquistas” e os comunistas pediram que 
subisse ao parlamento e votaram contra. Mas não foi problemático, 
uma vez que esta é a sua posição histórica e todos os agentes 
políticos sabiam que tal aconteceria. Em 2017, o PSD, no entanto, 
decidiu votar ao lado da “esquerda radical”, indo contra seus pró-
prios valores e propostas anteriores, de modo a tentar semear a 
divisão entre os parceiros nesta solução governativa. Todos juntos 
travaram esse decreto e esse benefício não foi implementado. O 
governo não viu isso como uma dificuldade e, no mesmo dia, apre-
sentou outro benefício - um pagamento antecipado do imposto 
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sobre os lucros e que seria reduzido para todas as empresas, inde-
pendentemente de pagarem ou não o salário mínimo. Mas daí não 
resultaria uma cisão.

Outro caso importante foi o das empresas de autocarros de Lisboa 
e do Porto, cujas privatizações foram interrompidas. Os quatro 
partidos concordaram, mas os comunistas opuseram-se à solução 
encontrada pelo governo para essas empresas: devolvê-las aos 
conselhos municipais, em vez de mantê-las nas mãos do Estado. 
Levaram a questão ao Parlamento, mas após a contestação dos 
sindicatos dessas empresas à sua solução, recuaram e optaram 
por não pedir a reversão dessa municipalização das empresas 
de transporte. Em tempos normais teriam mantido a sua posição, 
sabendo que não seria aprovada. Mas com o partido de centro-di-
reita a afirmar que votaria contra qualquer proposta do governo, 
mesmo que estivesse de acordo, os partidos de esquerda enten-
deram que não poderiam assumir esse risco – tornaram.se, sem 
dúvida, mais pragmáticos. 

Naturalmente, todas as partes querem manter suas próprias identi-
dades - e o seu eleitorado tradicional - neste novo equilíbrio político. 
Isso significa que, por vezes, têm que realçar as suas diferenças e 
as questões em questões onde não concordam. No entanto, ao 
mesmo tempo, sabem que eles não podem ir muito longe em deixar 
entrever os seus desentendimentos, uma vez que tal enfraqueceria 
esta solução do governo aos olhos da opinião pública. Na prática, 
as questões que não constam das posições conjuntas são discuti-
das entre o Governo e cada um dos partidos que o apoiam. Todos 
os dias decorrem várias reuniões nos escritórios da Secretaria de 
Estado dos Assuntos Parlamentares, a instituição do governo que 
assume esse papel fundamental na transmissão de informações e 
na condução da maioria das negociações. Quando é necessário 
discutir questões mais problemáticos, o respetivo ministro com-
parece nessas reuniões, geralmente para apresentar a proposta 
do governo. Isso significa que, mesmo quando há existem desen-
tendimentos públicos, os partidos já expressaram previamente e 

em particular a sua posição. O governo raramente é confrontado 
com uma oposição inesperada dos parceiros em relação a uma 
medida específica, assim como raramente os partidos de esquerda 
que apoiam o governo são surpreendidos com uma proposta do 
governo que não conheçam de antemão. É claro que esse diálogo 
permanente entre partidos é uma das chaves para a estabilidade 
demonstrada por esta solução governativa.

E agora?

Esta cultura de negociação deve ser mantida de modo a assegurar 
a viabilidade deste “governo de esquerda”. Como vimos, a maioria 
das medidas fruto de acordos foram já aprovadas. Muitos analistas 
consideram que, por essa mesma razão, as várias partes envolvi-
das nesta aliança já não estão tão interessadas em deixar que este 
governo se mantenha. Especula-se que prefeririam terminar esta 
ligação enquanto ainda estão em posição de reivindicarem méritos 
por terem desempenhado um papel fundamental na implementa-
ção de boas decisões, sem terem que se envolver decisões mais 
difíceis mais tarde. Mas os quatro partidos não parecem estar a 
seguir esta via. Por um lado, os acordos que assinaram ainda estão 
longe de estarem cumpridos na sua totalidade. Por outro lado, os 
resultados da nova política levada a cabo são muito positivos, pelo 
que será difícil antever o fim desta solução governativa por motivos 
meramente táticos ou eleitorais. Na verdade, as posições conjuntas 
ainda não terminaram e todas as partes concordaram recentemen-
te que há muito ainda a fazer. O plano de combate ao trabalho 
precário, por exemplo, será implementado até o final de outubro, 
mas só será concluído - e os trabalhadores terão contratos per-
manentes - até o final de 2018. Existe também toda uma série de 
medidas já assumidas de forma gradual: o aumento do salário míni-
mo, a universalização da educação pré-escolar, a disponibilização 
de manuais gratuitos para todos os alunos, a garantia de médicos 
de cuidados primários para todos os cidadãos, etc., que foram ini-
ciados e serão implementados ao longo de quatro anos. Além disso 
- e quiçá o mais significativo – existem ainda medidas importantes 
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que não foram iniciadas e que se espera venham a constar do pró-
ximo Orçamento de 2018. De realçar duas medidas: a retoma da 
progressão de carreira na administração pública e a reintrodução 
da progressividade no imposto sobre o rendimento (provavelmente 
através da criação de novos escalões que distingam as diferen-
tes “classes médias”). Como dissemos anteriormente, estas duas 
medidas terão um enorme impacto em termos de rendimentos das 
famílias que certamente aumentarão, nomeadamente na classe 
média, e dos funcionários públicos que foram particularmente afeta-
das durante a crise. Mas estas medidas representam sobretudo uma 
reposição da justiça fiscal e social. Assim, seria difícil quebrar esta 
solução do governo antes da tomada de medidas tão importantes. 
Estas duas medidas em matéria de reposição de rendimentos e de 
direitos são a cola que tem mantido unida esta solução de governo 
em conjunto, pelo que não faria sentido que coloca-las em prática. 
Em termos eleitorais, as perdas para aqueles que quebrarem o acor-
do antes provavelmente levá-los-ão a não quebrarem esse mesmo 
acordo. Todas as partes estão de acordo de que há muito a fazer 
em termos de posições comuns, realçando que há muito ainda a ser 
feito, mesmo que não conste dos documentos, como tem sido feito 
até agora. Os sinais políticos indicam que esta solução de governo 
pode ser mais estável do que muitos esperam, nomeadamente com 
a aprovação do terceiro orçamento em outubro.

No entanto, esta estabilidade também é fruto dos bons resultados 
atingidos em 2016. De notar que as maiores críticas que o gover-
no socialista enfrentou durante o primeiro ano foram relacionadas 
essa típica visão da direita - generalizada nos meios de comunicação 
social e na maioria das instituições europeias – de que esta estra-
tégia conduziria Portugal a uma situação catastrófica. Não haveria 
crescimento, défice abaixo dos 3% do PIB, criação de emprego ou 
investimento privado com essa política alternativa. Mas os resultados 
demonstraram que este novo caminho político conduz a melhores 
resultados do que a estratégia anterior, baseada no empobrecimen-
to, na desregulação da economia e nos baixos salários, na redução 
de direitos sociais e na visão de um papel menos interventivo do 

Estado. Contrariando essas ideias - que antes eram vistas como 
óbvias - e adotando o tipo de medidas que descrevemos acima, o 
governo socialista alcançou bons resultados económicos. O PIB por-
tuguês fixou-se em 1,4% em 2016 (atingindo 2% no último trimestre, 
apontando para uma aceleração da economia, crescendo mais que 
a média da zona do euro - 1,7% - e obtendo a terceira melhor taxa 
da zona euro) e a taxa de desemprego situou-se em 11,2% (10,5% no 
último trimestre, a menor taxa desde abril de 2009 e 10,2% apenas 
em dezembro, registando uma redução sustentável e progressiva ao 
longo do ano). Até finais de 2016 havia 73.500 pessoas menos no 
desemprego em relação ao final de 2015 e nesse ano foram criados 
100.000 novos empregos. A confiança dos consumidores atingiu, 
em janeiro passado, o seu nível mais elevado desde o ano 2000, 
após cinco meses ininterruptos de aumento. As perspetivas positi-
vas em matéria de emprego, a situação económica do país e das 
finanças das famílias foram elementos que contribuíram para isso. 
Também em janeiro, o Índice de Conjuntura Económica subiu em 
todos os setores da economia - indústria transformadora, constru-
ção, comércio e serviços - após um ano em que registou uma série 
de aumentos. E por último (mas certamente não menos importan-
te), o governo do Partido Socialista conseguiu um défice de 2,1% em 
2016. Isso quer dizer que o governo cumpriu as regras europeias, 
algo que o governo de direita nunca conseguiu e que todos os ana-
listas consideravam ser impossível de atingir. E, mais do que isso, 
este governo obteve o menor défice público na história democrática 
portuguesa, ao mesmo tempo que tomava medidas no sentido de 
aumentar o rendimento das famílias e investia em serviços públicos. 
Como prometido, o governo “virou a página da austeridade”, man-
tendo os compromissos europeus em matéria de política orçamental. 

As sondagens são unânimes quando refletem o apoio do eleitora-
do à solução de governo. Desde o início do mandato, as intenções 
de voto no Partido Socialista registaram um aumento gradual e 
inequívoco (ver Anexo III e Figura 3). Se em dezembro de 2015, 
o partido obteve 34% das intenções de voto nas sondagens que 
escolhemos, em junho obtinha já 38,5%, em dezembro passado 
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40,1% e em fevereiro 42% das intenções de voto. O principal partido 
de direita na oposição, o Partido Social Democrata, pelo contrário 
tem vindo a registar uma baixa nas intenções de voto: começou 
com 35,3% em dezembro de 2015, 32,1% seis meses depois, 27,4% 
um ano mais tarde e 26,4% em fevereiro deste ano. Estes resulta-
dos reforçam a ideia de que é cada vez maior o número de pessoas 
que apoia as medidas do governo.

Figura 3

      
Fonte: Aximage

Como podemos ver, o Bloco de Esquerda perdeu uma pequena 
parte das suas intenções de voto, mas a coligação que junta o 
Partido Comunista e os Verdes mantém o número de eleitores nas 
sondagens (ver Anexo III e Figura 3) – em parte graças ao facto 
de ter um eleitorado mais fiel e uma atuação mais previsível. As 
sondagens permitem-nos afirmar que, de entre os vários partidos 

que compõem esta solução governativa, o Partido Socialista, o 
único no governo, é o que está melhor posicionado. No entanto, 
os demais partidos não parecem estar ameaçadas pelo apoio que 
decidiram dar ao governo. Pelo contrário, os períodos durante 
os quais o Bloco de Esquerda registou perdas baixas nas son-
dagens correspondem aos períodos de tensão entre os partidos. 
Os níveis de confiança no líder do Partido Socialista e atual pri-
meiro-ministro, António Costa, e no ex-primeiro-ministro e atual 
líder da oposição, Pedro Passos Coelho, apontam também para 
uma avaliação positiva crescente da ação do governo (ver Anexo 
III e Figura 4). Na verdade, em dezembro de 2015, imediatamente 
após o início do novo governo, António Costa obteve 43,2% e 
Passos Coelho continuava a obter um pouco mais - 44,3% - em 
termos de avaliação das suas capacidades como primeiro-minis-
tro. No entanto, com o passar do tempo, a aprovação do atual PM 
socialista aumentou exponencialmente (e não devemos esquecer 
que Passos Coelho esteve nesse papel antes, pelo que a compa-
ração é justa, já que os eleitores podem fazer uma comparação 
com base na experiência). Em junho de 2016, Costa teve 55,2% e 
Passos Coelho 35,2% - uma diferença de 20 pontos percentuais. 
Em dezembro de 2016, obtiveram 61,6% e 26,5%, respetivamente. 
Em fevereiro último, António Costa atingiu 66,1% e Passos Coelho 
caiu para 25% em termos de confiança nas suas capacidades 
como primeiro-ministro – a diferença que os separa é superior a 
30 pontos percentuais. O Índice de Expectativa no Governo refor-
ça essa ideia de que é cada vez maior o número de pessoas que 
apoia o governo socialista (ver Anexo III e Figura 5). Em dezembro 
de 2015, a expectativa era de apenas 9% (costumava ser negativa 
durante o governo de direita), em junho de 2016 já era de 41%, em 
dezembro passado aumentou para 47% e em fevereiro de 2017 
atingiu 54%. Tudo isso diz-nos que a nova solução governativa, 
para além de demonstrar estabilidade «interna», tem também a 
aprovação «externa» da maioria do eleitorado – de uma crescente 
maioria do eleitorado. 
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Figura 4

            
Fonte: Aximage

Se Portugal tivesse novas eleições parlamentares hoje, o Partido 
Socialista provavelmente melhoraria os resultados de 2015. Todos 
os partidos de esquerda, considerados no seu conjunto, obteriam 
uma base política ainda mais forte, mas as sondagens revelam que 
os socialistas estariam perto de uma maioria absoluta. No início 
deste governo, alguns analistas achavam que o Partido Socialista 
sofreria uma perda de votos no futuro por ter seguido esta solu-
ção política. Mas como podemos ver agora, isto não corresponde à 
realidade. As pessoas aprovam o governo socialista e o partido no 
contexto desta solução.

Figura 5

Fonte: Aximage

Conclusão

A Solução Governativa Portuguesa: Uma 

Quarta Via para a Política Democrática?

 A primeira conclusão que devemos salientar é a de que 
a experiência política portuguesa atual mostra que um caminho 
político focado no crescimento económico, no emprego e na luta 
contra as desigualdades é compatível com as regras orçamentais 
europeias. Apesar de algumas restrições, é possível assumir uma 
via social-democrática na UE dos nossos dias. 

A solução do governo português - um governo liderado pelo 
Partido Socialista com o apoio parlamentar do Partido Comunista 
Português, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista - 
Os Verdes - tem vindo a permitir implementar esta política 
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social-democrata. Numa época em que vários analistas proclamam 
a “morte” da social-democracia, é importante analisar esta narrativa 
caso a caso, e especialmente quando casos como o português evi-
denciam claramente que existem exceções a ter em conta. E, como 
vimos acima, as medidas tomadas por este governo e aprovadas 
pelos seus apoiantes correspondem ao que o centro-esquerda 
moderado defendeu durante um século - pelo menos até o adven-
to da Terceiro Via. E se são classificados como radicais (às vezes e 
por alguns) isto acontece apenas em virtude da existência de uma 
hegemonia ideológica que faz com que as pessoas acreditem que 
só há um caminho político a seguir (ou: apenas um caminho político 
legítimo). 

Na verdade, as forças políticas conservadoras-liberas têm sido for-
tes o suficiente para disseminarem seus pontos de vista políticos e 
até mesmo para colonizarem alguns partidos socialistas, social-de-
mocratas e trabalhistas. A necessidade de um Estado providência 
mínimo, com menos intervenção pública e até mesmo desregulação 
económica e de um mercado de trabalho com mais flexibilidade e 
menos segurança tem sido aceite como verdade absoluta por mui-
tos. A social-democracia tradicional opôs-se a essas ideias e o atual 
governo socialista em Portugal mais não faz do que combatê-las, 
de acordo com seu patrimônio histórico, sem ruturas ideológicas.

E como referimos, algumas das ações desta maioria de esquerda 
consistem simplesmente em reverter as medidas do governo de 
direita. O desmantelamento (tanto quanto a Constituição o permita) 
do Estado Providência, a falta de preocupação social com os mais 
desfavorecidos, o empobrecimento da classe média, a privatiza-
ção generalizada de empresas públicas - provocadas pelo governo 
de direita - teve consequências sociais e políticas. Os resultados 
eleitorais de 2015 demostraram que a maioria do eleitorado não 
apoiava essas políticas. Nesse contexto, a opção política alterna-
tiva só poderia ser liderada pelo Partido Socialista. E, é claro, uma 
mudança de política seria impossível com os partidos que con-
duziram o país para esse caminho e que continuam a defender a 

continuação dessas políticas. Isso significa que, quando temos uma 
direita radicalizada em termos sociais e económicos, é impossível 
para o partido de centro-esquerda, não só apoiar suas políticas, 
mas também realizar mudança com essa mesma direita. Nesse 
contexto, a divisão entre esquerda e direita torna-se tão profunda 
que as coligações se tornam assim impensáveis. E, de igual modo, 
as diferentes esquerdas podem convergir e encontrar um terreno 
comum. Foi o que aconteceu em Portugal: os vários partidos de 
esquerda entenderam que havia mais coisas que os uniam do que 
os separavam. 

A experiência portuguesa demonstra que a política social-demo-
crata é perfeitamente viável. E sabemos que, por vezes, vezes 
socialistas, social-democratas e partidos trabalhistas têm de pro-
curar novos meios para alcançar seus fins políticos. Em tempos 
como estes, as coligações com outros partidos de esquerda - que 
ainda não são comuns na maioria dos países da UE - são mais 
propensas a permitir a implementação de políticas social-democra-
tas. Com o eleitorado a afastar-se da Terceira Via – algures entre 
a “velha social-democracia” e “neoliberalismo” (Giddens, 1998) -, 
talvez esta seja uma espécie de quarta via para a política social-
-democrata, uma vez que está, à partida, mais próxima da linha 
ideológica tradicional. É claro que a solução do governo português 
não é “exportável” para todos os contextos políticos nacionais. 
Mas pode ser vista como uma opção (uma entre outras opções) e 
pode ser considerada por partidos de centro-esquerda, particular-
mente nos dias que correm e numa altura em que os partidos de 
esquerda estão a conquistar terreno eleitoral como vimos acima. 
Este tipo de coligação de esquerda pode ter outra consequência 
importante para os sistemas políticos: tornar os partidos radicais de 
esquerda mais pragmáticos e mais responsáveis nas suas propos-
tas e posições nos países onde nunca contribuíram para soluções 
governamentais e onde sempre assumiram um papel de protesto. 
Em Portugal, o Partido Comunista, o Bloco de esquerda e os Verdes 
foram excluídos dos processos de decisão há 40 anos. Esse fato 
empobreceu a democracia portuguesa já que implicava manter 
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mais de 10% do eleitorado (às vezes quase 20%) fora do arco da 
governação. Desde as primeiras eleições legislativas o poder só 
foi ocupado pela direita ou pelo Partido Socialista (sozinho ou em 
coligações de curto prazo com a direita). Mas a democracia foi alar-
gada agora a os outros partidos de esquerda que contribuem com 
soluções para os problemas do país. Isso é muito importante para 
o futuro do sistema político - e é válido para qualquer país onde os 
partidos de esquerda radicais sempre estiveram fora do governo. 

De igual modo, a experiência portuguesa é também um bom 
exemplo de como o centro-esquerda e a esquerda radical podem 
negociar entre si - apesar de uma história política que os separou 
durante anos - e como essa nova cultura de diálogo se pode tradu-
zir numa situação política estável - apesar de todos os prognósticos 
que apontavam para o contrário no início do mandato. 

É claro que a solução do governo português, que permite a imple-
mentação de políticas social-democratas, obteve bons resultados 
até agora. A reposição dos rendimentos das famílias, a revalori-
zação e o aprofundamento do Estado Previdência, as medidas 
de dignificação do trabalho e de estímulo econômico, ao mesmo 
tempo que respeitam as regras europeias em matéria de finan-
ças públicas foram cumpridas e provaram que era possível outro 
caminho político. Os dados do crescimento, emprego e do défi-
ce portugueses em 2016 provam que o NHA (“não há alternativa”) 
foi falso e que a social-democracia ainda é uma ótima maneira de 
resolver problemas sociais e económicos. Os socialistas, os social-
-democratas e os partidos trabalhistas devem tentar encontrar as 
melhores condições no sentido de proporem a sua agenda ao elei-
torado e encontrarem os melhores parceiros para executá-la.
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Recursos online 

Assembleia da República 
www.parlamento.pt

Instituto Nacional de Estatística 
www.ine.pt

Jornal de Negócios 
www.jornaldenegocios.pt

Ministério da Administração Interna 
http://www.eleicoes.mai.gov.pt/legislativas2015/

Bases dados do Parlamento e do Governo: 
http://www.parlgov.org/

Partido dos Socialistas Europeus: 
https://www.pes.eu/oc/en/

Pordata 
www.pordata.pt
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ANEXO I

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS EM 

PORTUGAL DESDE 1990*

* Os resultados constam da base de dados da “ParlGov”, um grupo de investigação 
sobre Parlamentos e Governos que recolhe todos os dados das eleições legislativas 
europeias em 37 países (de todos os países da UE e da maioria dos países da OCDE), 
e podem ser consultados em http://parlgov.org/.
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ANEXO II

ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 

PORTUGUESAS EM 2011 E 2015**

** Para além da base de dados “ParlGov”, os resultados apresentados aqui também 
foram verificados no site oficial do Ministério da Administração Interna: http://www.
eleicoes.mai.gov.pt/legislativas2015/.
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ANEXO III

SONDAGENS PORTUGUESAS ENTRE 

DEZEMBER 2015 E FEVEREIRO DE 2017***

*** As sondagens aqui apresentadas foram conduzidas pela Aximage para vários 
meios. Podem ser consultadas, por exemplo no site do Jornal de Negócios: http://
jornaldenegocios.pt/. 
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"A Fundação dos Estudos Progressistas Europeus (FEPS) e a 

Fundação ResPublica apresentam nesta publicação uma análise à 

forma como Portugal rompeu com o conceito restrito de "arco de 

governação", que tinha marcado a vida política do país nas últimas 

décadas, para ensaiar uma nova solução política de governação à 

esquerda, sem precedentes na democracia portuguesa.

Desde Novembro de 2015, Portugal tem um governo de esquerda, 

do Partido Socialista (PS), liderado pelo Primeiro-Ministro António 

Costa, que conta com o apoio parlamentar não só do PS mas tam-

bém do Bloco de Esquerda (BE), do Partido Comunista Português 

(PCP) e do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV). Esta solução 

política, que tem garantido ao Governo plena legitimidade, tem 

fundamento nas "posições conjuntas" que os demais partidos de 

esquerda subscreveram com o PS no início da legislatura.

Ao de fim de mais de ano e meio, a solução política portuguesa 

tem-se revelado estável e capaz de concretizar um significativo 

"virar de página" da austeridade, provando que é possível uma 

alternativa política na União Europeia e que os partidos de esquer-

da, quando valorizam mais o que os une do que aquilo que os 

separa, podem tornar-se parceiros estratégicos e viabilizar políti-

cas a favor da justiça social.
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