
Presidenciais "Revisão urgente da
Constituição" e "votação em dois dias"
ELEIÇÕES PM garante que não há restrições à atividade política. Mas constitucionalistas admitem que
campanha e dia da eleição possam ser ajustados. E há propostas para evitar concentrações.



O agravamento da pandemia vai complicar a eleição de dia 24

Eleições
Revisão urgente da Constituição
evotação em dois dias,
admitem constítudonalistas
PRESIDENCIAIS O primeiro-ministro garante que não é possível restrições à atividade política,
mesmo com medidas fortes de confinamento. Constitucionalistas admitem que a campanha e o
dia da eleição possam ser ajustados. Existem propostas para evitar concentrações.

TEXTO PAULA SÁ

No
dia que que anunciou

que o país poderá entrar
dentro em breve num
novo confinamento ge-

ral, apenas atenuado pelo funcio-
namento das escolas, o primeiro-
- ministro garantiu também que a
lei que rege o estado de emergência
"não permite qualquer restrição à
atividade política". António Costa

garantiu também que há condi-
ções para que o ato eleitoral, a 24 de

janeiro, "decorra com toda a nor-
malidade".

Mas Costa admitiu que "é uma
questão de imaginação" os candi-
datos superarem os problemas
que as novas restrições vão susci-
tar no contacto com os eleitores.
"Teremos de nos adaptar a esta
nova realidade como em todos os

aspetos da nossa vida, mas fazer
que todas as instituições democrá-
ticas continuem a funcionar com
normalidade", frisou.

A verdade é que a normalidade,
mesmo prevista pela Lei do Estado
de Emergência de 1 986, vai obrigar
as autoridades públicas a determi-
nar as regras sanitárias para que os
candidatos à Presidência daßepú-
blica possam andarem campanha
pelo país.

Constitucionalistas ouvidos pelo
DN estão de acordo quando à ne-
cessidade de no decreto do estado
de emergência que deverá ser re-
novado no dia 15 de janeiro, até já
depois de ter começado a campa-

nha (que oficialmente arranca a 12
de janeiro), definir um conjunto de
medidas adequadas às iniciativas
das presidenciais. Porexemplo, o
número de participantes em comí-
cios e sessões de esclarecimento.

"Pode e deve haver medidas", fri-
sa ao DN o constitucionalista Pau-

•
"Sou contra
o adiamento
das eleições.
Não se sabe quando
a pandemia vai acabar
e o adiamento
iria implicar
com o mandato
presidencial."

Io Otero, mas adverte que "não
devem ser criadas limitações exa-
geradas", porque de outro modo
constrangeria a ação política.

Defende que no próprio dia da
ida às urnas, em vez de horários re-
duzidos para os eleitores consegui-
rem escolher o seu candidato a Be-
lém, deveria era existir um prolon-
gamento de horário de votação, até
as 22.00 ou 23.00 , para que se pos-
sa garantir "um adequado fluxo de

votação" e evitai- concentrações de
eleitores que se dirijam às assem-
bleiadevoto.

Nessa senda da "imaginação" pe-
didapeloprimeiro-ministro, Paulo
Otero avança com uma proposta: a
de distribuição de senhas ntimera-
das aos eleitores precisamente para
evitar as concentrações.

O constitucionalista insiste que
o estado de emergência protege a
atividade política, mas também
prevê a suspensão de liberdades
que se justifiquem para proteger,
no caso, a saúde dos cidadãos.

Pedro Bacelar Vasconcelos,
constitucionalista e deputado do
PS que está envolvido na campa-
nha de Ana Gomes, defende que as
medidas que vierem a ser adotadas
para as campanhas não podem
chegar a p onto de as " invalidar", tal
como o exercício do direito de voto.

Tal como Paulo Otero, entende
que para evitar concentração de

pessoas nas mesas de voto é im-
possível realizar as eleições apenas

numa manhã, mesmo que nos dias
antes de 24 de janeiro, um domin-
go, possa estar a vigorar um reco -

lher obrigatório ou haja confina-
mento mais apertado.

Jorge Reis Novais também não
tem dúvidas de que, dado o esta-
do da pandemia, com as infeções
em números recorde, é impossí-
vel que o estado de emergência
termine no dia 15. E nessa altura,
"quando o estado de emergência
for renovado, os órgãos de sobera-
nia responsáveis -Presidente da
República, Governo e Assembleia
da República - dirão que medidas
serão ajustadas à altura", diz. Reis
Novais não crê "que haja dificul-
dades de ordem jurídica" neste
processo.

Jorge Miranda, considerado um
dos pais da Constituição de 1976,
subscreve o que os outros consti-
tucionalistas dizem sobre as medi-
das adequadas à campanha, por-
que se trata de conjugar os direitos
políticos com "uma situação de
salvação pública".

Mas vai mais longe e desafia o

poder político, no caso o PS e o

PSD, a fazer "umarevisão constitu-
cional urgente" para permitir,
como existe noutros países, que
em vez de um dia de votação haja
dois. Mas isto para a Presidência
da República, para a Assembleia
da República ou até para as autar-
quias locais, ato eleitoral que ocor-
re em outubro deste ano.

A Itália é um dos países onde as

eleições se desdobram em dois
dias, normalmente no segundo
apenas até à hora de almoço.

Já sobre a possibilidade de as

presidenciais serem adiadas, se a

situação pandémica se agravar,
Jorge Miranda manifesta-se con-
tra: "Sou contra o adiamento das

eleições. Não se sabe quando a

pandemia vai acabar e o adiamen-
to iria implicar com o mandato
presidencial", justifica. Mandato
esse que acaba a 9 de março, data
em que Marcelo Rebelo de Sousa

tomouposse, em 2016.
Mesmo com campanhas a de-

correrem, a pandemia poderá ter
um efeito muito marcante nestas
eleições presidenciais. As sonda-

gens já começaram a apontar esse

impacto, ao mostrarem que a abs-

tenção poderá ser um recorde,
mesmo acima dos 60%.

Os constitucionalista também
são unânimes a considerar que do

ponto de vista constitucional não
há fasquias para um Presidente ser
eleito. Mesmo que um só eleitor,



num cenário que é completamen-
te fora da realidade, fosse votar, o
candidato em que ele depositasse
o voto seria eleito, como diz Pedro
Bacelar Vasconcelos.

Se do ponto de vista legal, por
mais absurdo que possaparecer, é

possível eleger a mais alta figura do

Estado com um nível muito baixo
de eleitores a ir às urnas, os custos

políticos podem ser muito altos
com uma subida drástica da abs-
tenção, que todos os constitucio-
nalistas admitem que pode acon-
tecer. "A pandemia pode agravar a
abstenção, mas há também a con-

jugação do fator sanitário com o

político, já que se trata de uma elei-

ções em que há um recandidato, e
o fator psicológico", frisa Paulo
Otero. Ora, tal poderá configurar
uma "situação explosiva" se a taxa
de abstenção for mesmo muito
acima dos 50%.

Se assim acontecer, o constitu-
cionalista considera que se pode
dar mesmo uma alteração nos re-
sultados expectáveis. E sem citar
nomes, profetiza: "Quem quer
contestar é que vai mesmo votar,
os outros podem desmobilizar, e

uma situação dessas até pode
obrigar a uma segunda volta."

Uma eventual abstenção muito
alta "é politicamente grave", diz Pe-
dro Bacelar Vasconcelos, porque
decorre de duas coisas: "De a cam-
panha ter decorrido dentro deste
contexto e de a oportunidade dos
candidatos ficar mais reduzida."
O constitucionalista justifica que,
como um dos candidatos é Presi-
dente da República, e por isso com
maior notoriedade, isso introduz
neste contexto "uma assimetria fla-

grante" em relação aos adversários.
"São inúmeros os efeitos perver-

sos", sublinha, recordando que,
por isso, "noutros países foram
adiados atos eleitorais". O que está
fora de questão para as presiden-
ciais, já que o processo eleitoral
está em curso.

Da abstenção recorde em França ao recorde de votos nos EUA

Os franceses

começaram por insistir

em manter o calendário
das eleições municipais
em plena primeira vaga
da pandemia, em março.
E a primeira volta ficou
marcada por uma
abstenção recorde, em
que grande parte dos

47,7 milhões de eleitores
não quis irás urnas.
Perante isto, o presidente

francês, Emmanuel
Macron, decidiu ainda
em março adiara
segunda volta.
Um mês depois, mas
também em pandemia, a

Coreia do Sul também
teve eleições legislativas.
Os eleitores coreanos
foram às urnas de
máscara, luvas e com
distanciamento social e a

organização do ato

eleitoral correu muito
bem. Mas o número de

infeções naquela altura
na Coreia levou muitos

setoresapediremo
adiamento. Os eleitores

hospitalizados foram
autorizados a votar pelo
correio. Mas as eleições
que tiveram mais

projeção durante a

pandemia, e dado o
número elevado de

infetados no país,
foram as presidenciais
dos Estados Unidos.
Ao contrário do que
aconteceu em França,
houve uma verdadeira
corrida às urnas (mais de
155 milhões de pessoas)
e um enorme aumento
do voto por
correspondência, que
deram a vitória a Joe
Biden sobre Trump.

L° de Maio,
a Festa
do Avante!
e o congresso

Se há partido que nunca abriu
mão de exercer a sua atividade

política mesmo em pandemia, e
com estados de emergência à mis-
tura, foi o PCP e as estruturas que
lhe estão associadas, como a CGTE
O que vale u ao partido de Jerónimo
de Sousa fortes críticas das restan-
tes forças políticas, incluindo do PS

que adiou o seu congresso para evi-
tar novos contágios por covid- 1 9.

Foi no I ,° de Maio que o país se
confrontou com a situação de ex-
ceção que as leis contemplam para
as atividades políticas, mesmo em
situação de emergência nacional.
A CGTP, afeta ao PCP, não abriu
mão de realizar as celebrações do
Dia do Trabalhador na Alameda,
em Lisboa. E num momento em
que a circulação entre concelhos
estava proibida, várias camionetas
com sindicalistas vieram de todos
os cantos do país para aquele lugar
onde todos os anos a central come-
mora a data.

No relvado da Alameda D. Afon-
so Henriques, a CGTP delimitou os

lugares para os sindicalistas, com
espaçamento suficiente para assis-
tirem ao discurso da líder da cen-
tral sindical, Isabel Camarinha. As

regras foram cumpridas, mas a rea-
lização do evento mereceu as mais

rasgadas críticas. Até por paralelo
cora a Igreja Católica que teve a
mesma permissão para celebrar o
13 de Maio e decidiu fazê-lo pela
primeira vez sem os peregrinos no
Santuário de Fátima.

Os comunistas passaram ao lado
das críticas e planearam aFesta do
Avante! para a primeira semana de
setembro, como é hábito. Uma vez
mais tiveram de reduzir muito a lo-

tação da Quinta da Atalaia e os es-

petáculos obedeceram a regras
muito apertadas e obrigaram alu-
gares sentados. Não reza que da-
quela festa tenha surgido qualquer
surto, masoPCPfoi, uma vez mais,
fortemente censurado por ter
mantido afesta de pé.

Repetiu-se a mesma situação
com a realização recente do con-
gresso do partido. Uma vez mais,
reduzido o número de congressis-
tas, o partido de Jerónimo de Sou-
sa reuniu-se em Loures, um dos
concelhos da Área Metropolitana
de Lisboa que tinham uma situa-
ção mais grave em relação ao n li-
mem de contágios por covid- 19. Ao

invés, os socialistas adiaram o seu

congresso até final da pandemia e
as próprias diretas para (re) eleger
o líder ficam suspensas pelo mes-
mo período de tempo.


