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O tema deste mês da nossa revista recai sobre as eleições portuguesas, um tema
que tem gerado uma discussão particularmente notável, dada a espectativa de
continuidade que tradicionalmente é associada ao detentor do cargo - desde 1976
que o Presidente da República em funções serve dois mandatos (o máximo por lei)
antes de ser substituído. Desta feita, o debate transversal à sociedade não se fez
sentir sobre quem será o candidato eleito, mas sim nos outros resultados. Este é o
seguimento lógico de temas que têm vindo a dominar a política portuguesa, com a
emergência de elementos cujos valores não encontram expressão na sociedade
em geral, mas cujo discurso encontrará, em alguns sectores da sociedade, terra
fértil. Valerá a pena questionar os porquês deste fenómeno, em particular porque,
efectivamente, os discursos radicais florescem em tempos conturbados, e
podemos facilmente constatar que existem fracturas na sociedade portuguesa
que criam condições para que tal suceda, ainda que, porventura, a generalidade da
população não o experiência da mesma forma. 

O interesse acrescido nestas eleições presidenciais também resulta de uma
conjuntura política em que novas forças políticas estão a encontrar o seu espaço,
ao passo que grupos antigos perdem força ou se reformulam, ao mesmo tempo
que o grande pêndulo político que é o centro do poder se encontra numa crise de
identidade. A falta de respostas do centro tradicional, num contexto de uma
sociedade em constante mudança em que a tecnologia e as suas implicações
assumem o palco principal, veicula estes desenvolvimentos e dá-nos algumas
explicações para compreender o status quo.

Com tudo isto em mente, iremos abordar a questão de forma mais aprofundada,
entre o contexto e os resultados daí decorrentes, pela mão da Margarida Passos.

RICARDO CARVALHO

EDITOR-CHEFE
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Dia 24 de janeiro decorreram as eleições presidenciais
em Portugal. Ao fim de um período de 5 anos, realizam-

se eleições com o propósito de eleger um novo Chefe
de Estado, todavia as eleições presidenciais podem
ocorrer em condições extraordinárias, seja por
incapacidade de governar, morte, renúncia ou perda
de nacionalidade do presidente, ou seja, caso se
verifique perda de mandato.
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Qualquer cidadão com mais de 35 anos com
capacidade eleitoral ativa e tendo nacionalidade
portuguesa pode candidatar-se ao cargo Presidente
da República, com exceção dos militares em
efetividade de serviço nos quadros permanentes,
sendo que cada candidato tem de recolher no mínimo
7500 assinaturas para que a sua candidatura possa
ser aceite.



É eleito para o respetivo cargo, o candidato que
obtiver maioria absoluta, no entanto, se nenhum dos
candidatos conseguir atingir pelo menos 50% dos
votos, é realizada uma segunda volta entre os dois
candidatos mais votados. Isto aconteceu há 35 anos
nas eleições presidenciais de 1986 entre Mário Soares
e Diogo Freitas do Amaral, a única eleição presidencial
após o 25 de abril de 1974, em que um Chefe de
Estado foi eleito à segunda volta.
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Vitorino Silva, Tiago Mayan Gonçalves, João Ferreira,
Marisa Matias, André Ventura, Ana Gomes e Marcelo
Rebelo de Sousa, Presidente eleito em 2016, são os 7
candidatos deste ano 2021 à Presidência da
República, menos 3 do que há 5 anos, quando houve
um recorde de candidatos às presidenciais.

CANDIDATOS ÀS
PRESIDENCIAIS 2021
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MARCELO REBELO DE SOUSA

Presidente da República eleito em 2016 pelos
portugueses tem 72 anos, foi presidente do PSD,

professor catedrático de direito e comentador
político. Marcelo apresentou a sua candidatura
bastante mais tarde do que os outros candidatos,
todavia este liderava já nas sondagens de intenção
de voto que apontavam para a sua reeleição. Nestas
eleições, Marcelo, procurou manter a mesma postura
e posição de proximidade para com os portugueses
que nos acostumou nestes 5 anos de mandato. O
objetivo principal da sua candidatura é, de combater
as assimetrias sociais, mitigar as desigualdades e a
pobreza, acreditando ser fulcral unir forças e
recursos para combater a pandemia da COVID-19 e
os seus efeitos.  
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Centra-se no papel do Sistema Nacional de Saúde, no
sentido em que deve ser recetor de investimento,
bem como na vacina e acredita que deve haver um
reforço na economia com o propósito de colmatar
esta crise económica cujos efeitos já podem ser
sentidos. Na qualidade de Presidente da República
não tem uma posição tomada acerca da questão da
despenalização da morte assistida, embora admita
ser contra enquanto cidadão religioso e católico.
Marcelo caracteriza-se como sendo um presidente
independente, mas acima de tudo como defensor da
democracia.



Tem 66 anos, é jurista, é ex-eurodeputada e o seu
papel como diplomata destacou-se por ter liderado a
missão portuguesa na Indonésia durante o processo
de independência de Timor-Leste. Ana Gomes
pretende através da sua participação nestas
eleições lutar pela transparência, pelos valores da
democracia, pela justiça efetiva e pelos portugueses. 

Com isto, tem como objetivos principais acabar com
a corrupção, aumentar o emprego sobretudo entre
os mais jovens de forma a reduzir os números de
emigração tão visíveis nos últimos anos, preservar os
direitos laborais, o SNS e o seu reforço e
manutenção. Mas outros temas igualmente
importantes marcam também a campanha de Ana
Gomes nestas eleições, como responder às
alterações climáticas através da transição
energética e descarbonização, integração de
refugiados e o combate a todas as formas de
discriminação.
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ANA GOMES



Tem 44 anos é socióloga e eurodeputada. Anunciou a
sua candidatura com o objetivo central combater as
desigualdades e precariedade social que
aumentaram com a pandemia e, portanto, considera
urgente investir na proteção dos direitos laborais e
na qualidade dos empregos a serem criados.
Acredita, que se deve recuperar, fortalecer o SNS e
melhorar a sua resposta aos desafios que lhe são
colocados diariamente e agora ainda mais com a
pandemia. É defensora dos direitos das mulheres,
direitos humanos, da legalização da eutanásia, têm
lutado acima de tudo para mitigar os efeitos da crise
climática, e tem afirmado a sua posição contra o
racismo, xenofobia, homofobia e machismo.
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ANDRÉ VENTURA

Tem 37 anos, licenciou-se em Direito pela Universidade
Nova de Lisboa é professor universitário, fundador e líder
do Partido CHEGA e deputado desde 2019. Ventura
acredita que deve ser dado um maior apoio aos setores
mais afetados pela pandemia como a restauração,
turismo, cultura, comércio e setor noturno.

Defende também uma restruturação na justiça, para que
se possa modernizar, ser mais célere, mais eficiente, eficaz
e capaz de dar resposta aos problemas dos cidadãos e
das empresas. O líder do CHEGA defende o fim progressivo
do SNS (Sistema Nacional de Saúde), acreditando que o
estado não deve prestar bens e serviços no setor da
saúde, nem em setores como a educação, proclamando
assim a extinção do Ministério da Educação e garantindo a
cada estudante um cheque-ensino. Este é conservador em
temas como a eutanásia, sendo, portanto, contra a
despenalização da morte assistida apesar de aceitar a
eutanásia se os portugueses assim o desejarem. O seu
discurso caracteriza-se por ser um discurso de ódio, que
quer dividir os portugueses, difundindo a narrativa dos
“portugueses de bem” contra aqueles que não trabalham e
não pagam impostos.
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Tem 42 anos, é biólogo de profissão, é eurodeputado

e vereador na Câmara Municipal de Lisboa. A sua

candidatura centra-se num maior investimento do

SNS e nos seus equipamentos e infraestruturas, no

reforço da proteção social e respeito pelos direitos

dos trabalhadores, e nas demais funções do estado

com especial enfoque nas áreas como a habitação e

os transportes.

João Ferreira admite ser prioritário combater as

alterações climáticas, em investir na dinamização

dos setores produtivos nacionais, na criação de

emprego, mas também noutros valores como a

valorização dos salários, direito à habitação e

educação.
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Tem 43 anos, é licenciado em Direito pela

Universidade Católica do Porto, é um dos fundadores

do partido Iniciativa Liberal e atualmente é advogado.

Mayan, apresenta-se como o “primeiro candidato

genuinamente liberal à presidência” e caracteriza-se

por defender essencialmente a soberania, igualdade

individual, liberdade e justiça, que crê que devem ser

respeitadas e garantidas a todos os cidadãos. 

No combate à pandemia defende que deve ser

assegurado um apoio direto às pessoas e micro e

pequenas empresas, com o propósito de permitir um

alívio fiscal imediato aos setores de atividade mais

afetados. Apesar de defender um acesso universal a

cuidados de saúde, acredita numa alteração do

modelo atual do SNS, é a favor do acesso universal à

educação e da despenalização da morte assistida.

CANDIDATOS ÀS
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Também conhecido como “Tino de Rans” tem 49

anos, frequentou o curso de comunicação no ISLA e

é calceteiro, tendo sido também presidente da

Junta de Freguesia de Rans (Penafiel) e em 2019

fundou o partido RIR (Reagir, Incluir, Reciclar). Vitorino

Silva pretende com esta sua candidatura às

eleições presidenciais de 2021, proteger os valores

da democracia. Defende um reforço do

investimento na educação e nos serviços de saúde

públicos e privados, é a favor da legalização da

eutanásia, defende ainda que é premente criar

medidas para a proteção ambiental, de combate à

violência doméstica, racismo e xenofobia.
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Grande parte da campanha dos 7 candidatos à

presidência da república, com exceção de Marcelo

Rebelo de Sousa, passou pelas redes sociais, as

interações nas contas do Twitter, Instagram e

Facebook dos candidatos dispararam nos primeiros

dias de janeiro, devido, sobretudo, aos debates que

ocorreram nos diferentes canais de informação (SIC,

TVI, RTP) entre os diversos candidatos. André

Ventura, foi quem mais se distinguiu nas redes

sociais, sendo que a par do grande aumento de

seguidores e interações em todas as suas redes

sociais tornou ainda mais evidente o seu discurso

considerado populista. 

#VermelhoemBelem foi a Hashtag que marcou o

centro das conversas durante o período da

campanha eleitoral, dando assim destaque a Ana

Gomes e Marisa Matias que ganharam também

muita projeção durante este mês de janeiro.

PRESIDENCIAIS NAS

REDES SOCIAS
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Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito

novamente para o cargo de Chefe

de Estado com a maioria absoluta,

com 60,7% dos votos dos

portugueses, contudo como foi mais

uma vez eleito, Marcelo não poderá

recandidatar-se nas próximas

eleições presidenciais, pelo facto da

Constituição não admitir 3

mandatos consecutivos. 

RESULTADOS

Segue-se Ana Gomes, que alcançou

a maior percentagem de votos até

hoje de uma mulher candidata às

eleições presidenciais, reunindo

12,97% dos votos.

Deste modo, João Ferreira contou

com 4,32% dos votos, Marisa

Matias ficou com 3,95%, Tiago

Mayan com 3,22% e Vitorino Silva

com 2,94%, ficando este último

muito atrás do seu objetivo de

conseguir “mais um voto” do que em

2016, tendo perdido também na

freguesia de Rans. 

André Ventura contou com 11,9%

dos votos tendo ultrapassado João

Ferreira no Alentejo, uma região

tipicamente comunista em que o

PCP é tradicionalmente forte.
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Forecast Este Asiático

Forecast Médio Oriente/Norte de África
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Forecast América do Sul
JANEIRO 19, 2021

Forecast Europa de Leste e
Balcãs, Países do Norte, Báltico e
Rússia
JANEIRO 26, 2021

Forecast Sul da Ásia
JANEIRO 26, 2021

Forecast África Subsaariana
JANEIRO 28, 2021
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