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O regime republicano português foi um fenómeno precoce no
quadro europeu, mas a sobrevivência deste ao longo do 
século XX, sobretudo considerando a longa experiência
autoritária, demonstrou a rápida consolidação das instituições
republicanas na sociedade portuguesa e, especialmente, em alguns
segmentos das suas elites.  Os presidentes, ainda que os seus
poderes variassem muito ao longo dos últimos 100 anos,
estiveram muitas vezes no centro da vida política portuguesa.
Este livro tem como objetivo repensar o presidencialismo e o
semipresidencialismo, colocando o caso português em contexto.
Assim, a primeira parte repensa as definições e a prática política
do semipresidencialismo.  A segunda faz um balanço do
presidencialismo na América Latina, em África e em Timor-Leste,
e a terceira concentra-se no caso português, sobretudo nos
dilemas mais recentes do impacto da crise de 2008 no segundo
mandato do Presidente Cavaco Silva e nas eleições presidenciais
de 2016, que deram a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa.
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Prefácio
Este livro reúne as versões revistas de algumas das comunicações apre-

sentadas ao colóquio «Presidents and (Semi)Presidencialism in Contem-
porary Democracies», realizado a 25-26 de Novembro de 2015, no Ins-
tituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS), organizado
pelo Grupo de Investigação «Regimes e Instituições Políticas». O seu
ponto de partida foi uma proposta de Paulo José Canelas Rapaz, então
investigador visitante no ICS com um projecto sobre o semipresidencia-
lismo português, na sequência da sua dissertação de doutoramento em
Ciência Política na Université Panthéon-Assas-Paris II, intitulada Le Pré-
sident de la République Portugaise – la construction de la figure présidentielle por-
tugaise depuis 1986. 

Os organizadores gostariam de agradecer ao Presidente Jorge Sampaio
a excelente Conferência de Encerramento, e aos restantes participantes
com comunicação. Agradecem também à Fundação Calouste Gulben-
kian o apoio à sua organização no quadro do Doutoramento em Política
Comparada do ICS, então dirigido pelo primeiro co-organizador deste
livro. A FCT, através do programa «Fundo de Apoio à Comunidade
Científica. Apoio à organização de reuniões científicas em Portugal» e o
ICS também deram apoio parcial à realização do Colóquio e ainda à tra-
dução de alguns capítulos deste livro.* 

* Este livro é constituído, na sua maioria, por capítulos escritos segundo as normas
do acordo ortográfico em vigor. No entanto, por vontade dos autores, três artigos e a In-
trodução são-no segundo o acordo anterior a 1990.
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António Costa Pinto

Os desafios do semipresidencialismo.
Uma introdução

O regime republicano português foi um fenómeno precoce no quadro
europeu, mas a sobrevivência deste ao longo do século XX, sobretudo
considerando a longa experiência autoritária, demonstrou a rápida con-
solidação das instituições republicanas na sociedade portuguesa e, sobre-
tudo, em alguns segmentos das suas elites. Entre a primeira e curta pre-
sidência de Manuel da Arriaga e a Presidência de Marcelo Rebelo de
Sousa, a vida política portuguesa passou de um regime parlamentar ins-
tável, que sucumbiu perante curtas e longas ditaduras militares e civis, a
uma democracia política consolidada. Os presidentes, ainda que os seus
poderes variassem muito ao longo dos últimos 100 anos, estiveram mui-
tas vezes no centro da vida política portuguesa (Freire e Pinto 2005). 

Este livro tem como objectivo repensar o presidencialismo e o semi-
presidencialismo, colocando o caso português em contexto. Assim, a pri-
meira parte repensa as definições de semipresidencialismo e as tipologias
disponíveis. A segunda faz um balanço do presidencialismo na América
Latina, em África e em Timor-Leste, e a terceira concentra-se no caso
português e sobretudo nos dilemas mais recentes do impacto da crise de
2008 no segundo mandato do do Presidente Cavaco Silva e nas eleições
presidenciais de 2016, que deram a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa.

A terceira vaga de democratizações 
e o semipresidencialismo

O estabelecimento de um regime semipresidencial em Portugal não
foi replicado pelas restantes transições democráticas da Europa do Sul,
nomeadamente pela vizinha Espanha, que estabeleceu um regime mo-
nárquico parlamentar (Freire e Pinto, 2005). Na Grécia, a Constituição
de 1975 deu grandes poderes ao presidente, apesar de este ser eleito pelo
parlamento, mas esta seria rapidamente revista pelos socialistas, dando
lugar a um regime parlamentar. No entanto, o número de regimes semi-
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presidenciais iria crescer significativamente com o fim da Guerra Fria e a
queda de muitas ditaduras comunistas na Europa Central e de Leste, e
ainda nos novos países criados a partir da implosão da União Soviética.

Alguns destes semipresidencialismos não significaram, aliás, a transição
para um regime democrático, mas para novas formas de regimes autori-
tários, como foi o caso de vários países no Cáucaso, ou a novas formas
de regimes semidemocráticos ou híbridos – caso da própria Rússia (Mor-
lino 2009). O mesmo se poderia escrever sobre vários países africanos,
nomeadamente os lusófonos, com processos de mudança de regime nos
anos 90 do século XX, que adoptaram regimes semipresidenciais (Lobo e
Amorim-Neto 2009). Se alguns representam democracias consolidadas,
como Cabo Verde, outros, como Angola, estão próximos do modelo hí-
brido ou autoritário. Os países lusófonos, no entanto, vieram aumentar
globalmente os regimes semipresidenciais, sendo o último a jovem Re-
pública de Timor-Leste (Feijó 2016). A lista de democracias semipresi-
denciais foi assim diminuindo ou aumentando, consoante os regimes se
iam consolidando e, em alguns casos, alterando a sua natureza: da Poló-
nia à Lituânia, da Bulgária à Roménia, ou à Eslovénia – para citar regimes
democráticos. Mas também inclui várias semidemocracias e regimes au-
toritários como a própria Rússia ou a Bielorrússia. De qualquer modo,
estes novos regimes alteraram a balança hegemónica do parlamentarismo
nas democracias europeias a favor do semipresidencialismo, levando al-
guns autores a verem neste o regime político predominante no conti-
nente europeu (Neto e Strom 2006).

A importância dos factores contingentes na escolha de um regime se-
mipresidencialista foi muito grande, mas também diversa nos processos
de transição das ditaduras comunistas, pelo que é difícil encontrar ten-
dências claras. Ao contrário da transição portuguesa para a democracia
(por ruptura), a grande maioria das transições na Europa de Leste foram
realizadas a partir de pactos negociados entre elites autoritárias e elites
pró-democráticas, de que as conhecidas «mesas redondas» na Polónia
foram exemplo, mas não é que estes diferentes tipos de mudança de re-
gime apontem mais para o semipresidencialismo ou para o modelo par-
lamentar. Esta correlação é mais forte nas transições em que a continui-
dade das elites autoritárias foi significativa. Aí, sim, a decisão de escolher
um regime semipresidencial foi dominante, casos iniciais, por exemplo,
da Rússia, da Croácia ou da Sérvia. Mas, mais uma vez, em alguns destes
casos «os sistemas semipresidenciais» foram «ou ditaduras disfarçadas
ou «anocracias» dominadas por presidentes, em que o parlamento não
é um contrapeso efectivo ao poder presidencial» (Beyme 2001, 17). Vá-
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rios politólogos, aliás, também nem sequer incluem a Rússia, após 1993,
na categoria, classificando-a como um «superpresidencialismo» (Fish
2000).

Em transições negociadas, como na Polónia, ou mais próximas da rup-
tura, mas com antigos comunistas reformistas no poder durante este pe-
ríodo, como na Roménia, as forças próximas do antigo regime ditatorial
tentaram utilizar a Presidência da República como uma via de perpetua-
rem a sua manutenção nos órgãos de poder político do novo regime de-
mocrático. O mesmo aconteceu na Bulgária, onde a nova Constituição
foi, no fundamental, um produto dos pós-comunistas. Em casos de tran-
sição por ruptura acompanhados de recuperação de independência,
como foi o caso da Lituânia, a natureza semipresidencial do novo regime
foi uma consequência da recuperação da constituição pré-comunista.

Apesar dos diferentes caminhos que levaram à institucionalização de
regimes semipresidenciais e das mudanças entretanto ocorridas nas rela-
ções de poder entre presidentes, primeiros-ministros e parlamentos, estes
acabaram por estar na base de um número significativo de novas demo-
cracias. Na Polónia, os poderes presidenciais foram reduzidos na nova
Constituição de 1997, mas esta continuou na família, tal como a Romé-
nia, a Bulgária ou a Lituânia. Na Eslováquia, seguiu-se o caminho inverso
e o presidente passou a ser eleito por sufrágio universal a partir de 2001
(Bondel, Muller-Rommel e Malova 2007). Por outro lado os conflitos
entre presidentes, primeiros-ministros e parlamentos foram consideráveis
nas primeiras fases de alguns processos de democratização, sobretudo
perante um sistema partidário fragmentado e fraco. Foi este o caso na
Polónia, ou na Roménia, onde os conflitos entre o Presidente Eliescu e
o primeiro-ministro Roman ficaram célebres.

O conflito intra-executivo é um fenómeno recorrente em regimes se-
mipresidenciais, o que não quer dizer que o tipo de semipresidencia-
lismo explique o tipo de conflito, pois a natureza partidária, ou não,
dos governos e o tipo de sistema partidário é determinante (Protsyk
2006, 239). Aliás, o balanço do funcionamento destes regimes semipre-
sidenciais e de alguns lugares-comuns sobre a instabilidade inerente a
estes não tem fundamento e a queda dos governos pode ser um exem-
plo. É sabido que os regimes semipresidenciais aumentam as possibili-
dades de demissão dos governos por parte dos presidentes, e vários po-
litólogos assinalaram os riscos de colapso ou instabilidade do uso deste
poder. No entanto, o estudo mais completo sobre a queda de governos
nas democracias europeias, escrito aliás por dois autores deste livro, não
detectou diferenças entre regimes parlamentares e regimes semipresi-
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denciais na duração destes (Schleiter e Morgan-Jones 2009). Mas entre-
mos, agora, mais em detalhe nos capítulos sobre a teoria e as tipologias
do semipresidencialismo.

As tipologias do semipresidencialismo

No primeiro capítulo, Robert Elgie revê a literatura sobre semipresi-
dencialismo publicada desde o início dos anos 90 e identifica três vagas
de estudos. A primeira vaga focava-se no conceito de semipresidencia-
lismo, como se deveria definir e que países deveriam ser classificados
como semipresidenciais. A segunda vaga examinou o efeito das institui-
ções semipresidenciais nos países recentemente democratizados, interro-
gando se o semipresidencialismo ajuda ou impede o processo de conso-
lidação democrática. A terceira vaga analisa sobretudo os efeitos das
instituições semipresidenciais tanto nas democracias recentes, como nas
consolidadas. Os estudos da terceira vaga caracterizam-se por levantarem
três questões: em que medida é que a eleição direta do presidente faz di-
ferença nos resultados; em que medida é que as variações nos poderes
presidenciais podem fazer diferença; que outros factores interagem com
o poder presidencial na produção de resultados diferentes? Robert Elgie
defende que o conceito de semipresidencialismo permanece taxonomi-
camente válido, mas que os estudos empíricos nos países com institui-
ções semipresidenciais necessitam de responder aos desenvolvimentos
da disciplina para se manterem relevantes.

No segundo capítulo, Edward Morgan-Jones e Petra Schleiter, tentam
responder à seguinte questão: O que determina o sucesso eleitoral dos
primeiros-ministros nos regimes parlamentares e semipresidenciais? 
A resposta habitual tem-se centrado quase inteiramente na forma como
os eleitores avaliam o desempenho dos primeiros-ministros e dos gover-
nos, sobretudo moldado pelo estado da economia. Mas esta ênfase no
voto baseado no desempenho e no estado da economia ignora o facto de
a maioria dos regimes parlamentares e semipresidencialistas terem um
chefe de Estado directa ou indirectamente eleito e que quase sempre tem
a capacidade de influenciar se são convocadas, ou não, eleições antecipa-
das. Estes presidentes podem determinar a altura em que os primeiros-
-ministros são responsabilizados pelos cidadãos. Entre os dezoito países
europeus examinados neste capítulo, a esmagadora maioria concede, ao
presidente, um certo grau de influência sobre a dissolução do parlamento.

Os autores defendem que os presidentes com poder para influenciar
a marcação de eleições antecipadas usam estas prerrogativas como ex-
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tensão dos seus objectivos partidários, com consequências para o desem-
penho eleitoral dos primeiros-ministros, e apuraram que os presidentes
com maiores poderes de dissolução afectam a incidência de eleições an-
tecipadas e escolhem as circunstâncias que mais favorecem os seus aliados
políticos. Governos que incluam os partidos destes presidentes tendem
a ter um desempenho melhor quando são convocadas eleições anteci-
padas do que aqueles que não têm representação presidencial. Deste
modo o relacionamento político entre o presidente e o governo, bem
como o alcance dos poderes constitucionais do presidente sobre a disso-
lução parlamentar, afectam de facto o sucesso eleitoral do primeiro-mi-
nistro. 

Foi em França – e principalmente para descrever o sistema político
francês – que a noção de regime semipresidencial foi criada por Maurice
Duverger. Contudo, paradoxalmente, como assinala Bastien François no
capítulo seguinte, a França é o país onde os especialistas têm mais reti-
cências a utilizar esta categoria. É nesta perspectiva que ele debate uma
eventual melhoria das tipologia sobre o semipresidencialismo, propondo
a construção de um subtipo de regime semipresidencial susceptível de
integrar mais objectivamente o caso francês.  Como ele sublinha, se é
necessário voltar aos poderes presidenciais para definir os subtipos dos
regimes semipresidenciais e se a questão crucial é o controlo do governo
como avançam Petra Schleiter e Edward Morgan-Jones (2010), existirá
então uma boa solução para definir um subtipo de regime semipresiden-
cial facilitando a integração do caso francês?

Bastien François ensaia uma hipótese a partir dos «poderes partilhados»
que define como os poderes de governo que o primeiro-ministro não
pode constitucionalmente exercer sem o presidente, tornando operacio-
nalisável esta noção de «poderes partilhados» como uma variável sintética
dicotómica. Segundo ele esta concepção dos «poderes partilhados» – que
acentua a autonomia formal do primeiro-ministro perante o presidente
e os poderes presidenciais – poderá permitir a construção de um indica-
dor dos poderes do presidente.

Presidentes e (semi)presidencialismo 
no mundo

Entramos a seguir no capítulo dedicado ao presidencialismo latino-
-americano. Com uma longa continuidade, os regimes presidencialistas
foram reconfirmados após a terceira vaga das democratizações, e o debate
sobre as suas vantagens perante o parlamentarismo, fica confinado aos
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politólogos, sobretudo a Juan Linz. De facto se, no parlamentarismo, o
governo, muitas vezes, não se constitui nas eleições, sendo formado nas
negociações partidárias posteriores, o que acontece quando o voto po-
pular escolhe directamente o chefe de governo, sem possibilidade de mo-
deração parlamentar por via de vetos e coligações? Esta, segundo Andrés
Malamud e Marcello Camerlo, é a situação na América Latina, nos quais
o presidencialismo apresenta um isolamento muito mais estreito entre o
voto e a formação do governo. Assim, as crises podem provocar mudan-
ças políticas mais rápidas e mais profundas. Este capítulo concentra-se
nas crises económicas que sucederam às reformas neoliberais dos anos
1990. Dadas as diferenças institucionais entre o parlamentarismo europeu
e o presidencialismo que abrange toda a América Latina, o seu foco con-
centra-se no topo do poder executivo e na sucessão de governo, estu-
dando as sucessões de governo no contexto de pós-crise em doze países
do cone sul.

No capítulo seguinte, dedicado às experiências africanas, Edalina San-
ches parte da crítica de Mainwaring e Shugart (1997) a Juan Linz, defen-
dendo que o presidencialismo não é inerentemente negativo e que é a sua
combinação com elevados níveis de fragmentação partidária e de etnici-
dade que é prejudicial ao desempenho das democracias, sobretudo nas
mais recentes. Para Mainwaring e Shugart, onde os poderes dos presidentes
forem limitados, os partidos disciplinados e as divisões políticas e sociais
pouco salientes, os presidencialismos podem funcionar bem. 

No seu capítulo, Edalina Sanches procura testar esta proposição em
19 países africanos que fizeram a sua transição para uma democracia no
mínimo eleitoral e que têm mantido eleições legislativas regularmente.
A variável independente principal deste estudo são os poderes presiden-
ciais e não as formas de governo. Esta escolha é sustentada por estudos
empíricos que demonstraram que em África os poderes dos presidentes
são elevados independentemente do tipo de regime. Este estudo confir-
mou justamente isso com base nos dados de Doyle e Elgie (2015) que
usou para medir os poderes presidenciais. Com efeito, encontramos pre-
sidentes fortes tanto nos regimes presidenciais como nos parlamentares
ou semipresidenciais. 

Os seus resultados principais são os seguintes. Em primeiro lugar não
se confirmou a hipótese segundo a qual em África os poderes presiden-
ciais influenciem negativamente a democracia. Em segundo lugar, os seus
resultados corroboram os argumentos teóricos de Mainwaring e Shugart
(1997) de que os perigos do presidencialismo advêm da sua combinação
com elevados níveis de fragmentação partidária e de etnicidade, como
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foi dito acima. De um modo geral, o seu estudo indicia que Mainwaring
e Shugart (1997) estavam certos no seu argumento: as condições em que
elevados poderes presidenciais prejudicam a democracia são específicas
e contingentes ao contexto político e social em que são mobilizados, o
que permite uma compreensão mais fina da paisagem política africana
que é habitualmente caracterizada pelo Big men rule e por instituições for-
mais fracas (e. g., partidos da oposição e parlamentos). Por outro lado,
Edalina Sanches conclui que vale a pena estudar os poderes em si em
lugar das formas de governo, no sentido em que estudar as formas de
governo presidencial, parlamentar e semipresidencial por si só obscurece
importantes variações e um dado empírico importante: os presidentes
africanos são presidentes fortes independentemente do tipo de consti-
tuição. 

A volta ao mundo do (semi)presidencialismo termina em Timor-Leste,
um caso muito  interessante de transição simultânea à independência e
para a democracia, onde o semipresidencialismo representou quer um
compromisso interpartidário quer um processo de difusão do modelo
lusófono. Após o Referendo de 30 de Agosto de 1999, Timor-Leste ini-
ciou um processo caracterizado pela conjugação da construção de bases
materiais e institucionais de um estado moderno com a vontade de se
dotar de um regime democrático. O debate em torno dos poderes presi-
denciais foi importante, com a Fretilin, o partido histórico da luta pela
independência, a propor um leque reduzido de poderes presidenciais, e
outro partido a apresentar uma solução com um presidente forte. O re-
sultado das negociações acabou por ditar uma solução intermédia que,
atribuindo a mais fraca posição do chefe de Estado no contexto lusófono,
ainda assim reserva ao presidente um significativo naipe de competências. 

Rui Feijó, autor do capítulo sobre o semipresidencialismo timorense,
não segue a maioria do analistas, que classificam Timor-Leste como
exemplo de premier-presidencialismo, mas antes os que consideram tra-
tar-se de um exemplo de presidencial-parlamentarismo. O seu balanço
final sobre o caso timorense é positivo, demonstrando que, ainda com
afinações, o semipresidencialismo foi importante na institucionalização
da democracia.

O semipresidencialismo português, a crise 
de 2008, e as eleições presidenciais de 2016

A Parte II deste livro abre com uma reflexão do constitucionalista Do-
mingos Farinho sobre a famosa alínea g) do artigo 133.º da Constituição
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Portuguesa, segundo a qual o presidente da República pode demitir o
Governo desde que a demissão seja necessária para «assegurar o regular
funcionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de Es-
tado». Face a esta formulação, o poder do presidente da República parece
surgir, na Constituição, segundo Farinho, como um poder-dever, uma
vez que é invocada a necessidade, algo que o presidente da República de-
tecta e que o leva, inexoravelmente, a demitir o Governo. Tomando esta
interpretação como adequada, a condição para a verificação do requisito
do n.º 2 do artigo 195.º torna-se formalmente da maior importância: é a
sua verificação que desencadeia a demissão do governo por parte do pre-
sidente da República. Importa, por isso, considerar com particular aten-
ção o que se pretende significar na Constituição com »regular funciona-
mento das instituições democráticas». Segundo o autor, a leitura política
deste mecanismo sendo excepcional, abre, contudo, a porta a considera-
ções importantes sobre as relações que se estabeleçam em cada momento
entre presidente e parlamento e o modo como a demissão de um go-
verno pelo primeiro pode precipitar e justificar a recomposição dos
apoios à formação de um governo sem perda de legitimidade parlamen-
tar. Para isso contribuirá, em muito, o modo como os eleitores olhem
para o seu papel e o papel do parlamento na formação de um governo,
algo que veio para a ribalta nas eleições legislativas de 2015. Ampliou-se
assim a excepcionalidade deste mecanismo, que de outro modo, como
dissemos, ficaria limitado apenas àqueles casos em que um presidente
da República considerasse a atuação de um governo tão inaceitável que
o demitiria abstraindo da manutenção ou não de apoio parlamentar. 

Ainda assim, quer na sua excepcionalidade institucional, quer conju-
gado com a leitura política deste capítulo, a utilização do n.º 2 do artigo
195.º da Constituição não se verificou em 34 anos de vigência do semi-
presidencialismo em Portugal, dada a dificuldade de verificação quer da
necessidade de superar o irregular funcionamento das instituições demo-
cráticas quer da convicção e persuasão presidencial de alteração do qua-
dro de apoio parlamentar ao Governo demitido.

O capítulo 8, de Paulo José Canelas Rapaz, aborda o chamado »veto
político» e tenta densificar o adjectivo que não está tipificado na Cons-
tituição, durante as presidências de Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal
Cavaco Silva (até 2013). Contrariamente a estudos anteriores, o capítulo
exclui o »veto por inconstitucionalidade». Da mesma forma, o estudo
do veto político não tem somente em conta os vetos presidenciais, mas
também o fluxo normativo, Decretos da Assembleia da República e do
Governo, recebidos pela Presidência da República. Na conclusão o autor
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sublinha a escassez de utilização da prerrogativa presidencial bem como
a ausência de uma linearidade do uso do veto por cada Presidente e entre
eles.

Com o capítulo seguinte, de André Freire e José Santana Pereira, entra-
mos directamente no impacto da crise de 2008 sobre o modo de funcio-
namento do semipresidencialismo português neste período. Entre 2011
e 2014, Portugal esteve sob uma intervenção externa resultante do acordo
de resgate financeiro assinado com a Comissão Europeia, o Banco Central
Europeu e o Fundo Monetário Internacional. O seu objectivo é o de ana-
lisar o papel do Presidente Cavaco Silva durante o seu segundo mandato,
de 2011-2016, tentando aferir para que lado da balança penderam as suas
atitudes e acções – para o cumprimento dos compromissos internacionais
(responsabilidade internacional), para o cumprimento dos compromissos na-
cionais (responsabilidade nacional: cumprimento da Constituição) e para
responder às dos eleitores (responsividade) – ou se houve um equilíbrio
entre as duas dimensões.  As suas conclusões apontam para  que durante
o período de vigência do programa de assistência, as sucessivas declarações
e actuações do PR, bem como dos governantes e parlamentares da maioria
de centro-direita, indicam que estes agentes parecem ter deixado de se
preocupar com os seus constituintes nacionais para se preocuparem quase
exclusivamente com as organizações internacionais.

Apesar de Cavaco Silva ter expressado alguma preocupação com os
portugueses vis-à-vis o respeito perante a Troika, houve uma clara pre-
ponderância para maior ênfase na responsabilidade internacional face
à responsividade (perante os eleitores) e na responsabilidade (perante a
Constituição) nacionais. Este desequilíbrio relativo, já visível no nível
do discurso, foi ainda mais claro no baixo nível de activismo presiden-
cial, por exemplo quando comparado o activismo de Cavaco com o
exercício dos poderes legislativos (vetos e pedidos de fiscalização cons-
titucional) dos presidentes anteriores em segundo mandato. Ou seja,
concluem os autores, se as preferências expressas por Cavaco no se-
gundo mandato já o pareciam inclinar mais para a responsabilidade in-
ternacional do que para atender à vontade dos eleitores portugueses 
(responsividade) e às suas responsabilidades nacionais (perante a Consti-
tuição), as suas actuações como presidente neste período, em matéria
de uso dos poderes legislativos, colocam-no claramente mais do pri-
meiro lado do que do segundo.  

Em 2016, Portugal conhece umas eleições presidenciais com níveis de
inovação muito consideráveis. A saber: dão-se num contexto de quebra
acentuada de popularidade de um presidente (Cavaco Silva no seu se-
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gundo mandato). Em segundo lugar, as eleições presidenciais realizaram-
-se escassos meses após as eleições legislativas de 4 de Outubro de 2015,
as quais estiveram na origem de um impasse político no processo de for-
mação de governo, apenas resolvido no final de Novembro. Este impasse
pós-eleitoral enfatizou a discussão sobre os poderes presidenciais em ma-
téria de formação de governo e nas relações entre governo, presidente e
parlamento. 

Jorge Fernandes e Carlos Jalali analisam no capítulo seguinte as elei-
ções presidenciais de 2016, no contexto geral da prática presidencial em
Portugal e nomeadamente pelo aparente esvaziamento da função presi-
dencial, em larga medida devido ao resgaste internacional havido em
Portugal durante esse período, o que ajuda a explicar a estratégia eleitoral
do candidato vencedor das eleições presidenciais de 2016, Marcelo Re-
belo de Sousa, assim como o estilo adoptado no primeiro ano do seu
mandato.  No seu capítulo eles salientam um aspecto por vezes subesti-
mado: o facto de a capacidade política do presidente para influenciar as
políticas públicas depender largamente da sua popularidade. Quanto
mais elevado o nível de popularidade do presidente, maior a sua capaci-
dade de ampliar os seus poderes de agenda-setting, assim como reforçar o
seu uso (ou ameaça) de poderes legislativos e não-legislativos na sua re-
lação com o governo. 

Apesar da fraca mobilização, do baixo envolvimento partidário e da
baixa competitividade, as eleições presidenciais de 2016 permitiram uma
renovação da legitimidade política da presidência. O grande destaque
mediático de Marcelo Rebelo de Sousa foi determinante. Como sublinha
Susana Salgado no último capítulo, dedicado à relação entre os media e
as campanhas eleitorais presidenciais, «durante a longa pré-campanha e
a campanha eleitoral [...]  a candidatura presidencial de Marcelo Rebelo
de Sousa foi aliás muito bem recebida por grande parte da classe jorna-
lística, que tratou o candidato como se fosse um dos seus».

Numa análise superficial, sublinham Jorge Fernandes e Carlos Jalali,
Marcelo diferia pouco do seu antecessor: tanto Marcelo como Cavaco
Silva foram líderes do PSD; ambos foram apoiados na corrida eleitoral
por PSD e CDS, ganhando-a com uma vantagem de cerca de 30 pontos
percentuais em relação ao segundo classificado. No entanto, o primeiro
ano da presidência de Marcelo mostra que os dois mandatos serão bas-
tante diferentes, quanto mais não seja devido ao desejo do Presidente
Marcelo Rebelo de Sousa de se distanciar o mais possível do legado po-
lítico do seu antecessor. Marcelo tem mantido uma relação estreita com
a opinião pública, cultivado uma imagem suprapartidária e evitado ten-
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sões com o Partido Socialista de António Costa. O Presidente Marcelo
parece pois querer restabelecer a importância da presidência depois de
um período de esvaziamento, concluem Jorge Fernandes e Carlos Jalali.
Os altos indicadores de popularidade no fim do primeiro ano de man-
dato estão em clara consonância com este objectivo. 
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Robert Elgie

Capítulo 1

As três vagas de estudos 
sobre semipresidencialismo

Introdução

Nos anos 90, o colapso do comunismo trouxe ao longo debate sobre
regimes presidenciais e parlamentares uma nova urgência e um novo en-
foque.1 Esta discussão ficou também marcada pelo início de uma nova
vaga de estudos sobre regimes semipresidenciais. Este artigo revê os es-
tudos realizados desde então nesta área e identifica três vagas. Sem sugerir
que o trabalho consistente com uma vaga teria de ter terminado antes
que outra se iniciasse, demonstramos que a primeira vaga se focou no
conceito de semipresidencialismo, como deve definir-se, e que países se
adequam a esta classificação. A segunda vaga examinou o efeito das ins-
tituições semipresidenciais nos países recém-democratizados. O semipre-
sidencialismo ajuda ou impede o processo de consolidação democrática?
A terceira vaga analisa os efeitos dos sistemas semipresidenciais tanto nas
democracias recentes, como nas consolidadas, focando-se em aspetos
como a formação e a cessação de governos. Além de proporcionar uma
visão geral das três vagas de estudos sobre regimes semipresidenciais, este
artigo também identifica três desafios à investigação contemporânea
nesta área. O primeiro reflete a transição do estudo do semipresidencia-
lismo para o estudo dos efeitos dos poderes presidenciais; o segundo dá
conta de um ceticismo global relativo à importância adscrita às institui-
ções – formais – políticas centrais no processo de democratização; o ter-
ceiro resulta de preocupações sobre a melhor forma de analisar, de modo
global, os efeitos causais das instituições. Após a discussão destes três de-
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1 Tradução do inglês de Joana Rebelo Morais com apoio financeiro da FCT através do
projeto UID/SOC/50013/2013.
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safios, o artigo sugere, na conclusão, que o conceito de semipresidencia-
lismo continua taxonomicamente válido, mas que os estudos empíricos
nos países onde existem instituições semipresidenciais necessitam de dar
resposta aos desenvolvimentos dentro desta disciplina, para poderem
manter-se relevantes.

A primeira vaga: definições e classificação

O conceito de semipresidencialismo foi introduzido na 11.ª edição da
obra de Maurice Duverger sobre sistemas políticos de 1970. O autor iden-
tificou um conjunto de regimes que incluía a França, a Áustria, a Finlândia
e a extinta República de Weimar (Duverger 1970, 279). Durante a década
seguinte, Duverger refinou a definição e alargou-a à Islândia, à Irlanda e
a Portugal. Este trabalho culminou no livro Échec au Roi (Duverger 1978),
resumido num artigo em inglês, publicado na revista European Journal of
Political Research, em 1980 (Duverger 1980). A definição formulada por
Duverger em 1970 e popularizada em 1980 gerou um debate sobre como
o conceito de semipresidencialismo deve ser definido e, por extensão, que
países devem ser classificados como semipresidenciais.

Duverger define, como semipresidencialista, um regime político:

[...] se a constituição que o estabeleceu combina três elementos: (1) o pre-
sidente da república é eleito por sufrágio universal; (2) possui poderes bastante
consideráveis; (3) tem, à sua frente, um primeiro-ministro e ministros que
possuem poderes executivos e governamentais e que se mantêm no poder
apenas enquanto o parlamento não se opõe à sua permanência [Ibid., 166].

No início da década de 90, Duverger era o único autor a ter criado
uma definição formal do conceito.

Nos primeiros anos, contudo, a definição foi contestada. O’Neil ar-
gumentou que o regime de um país pode ser classificado como semipre-
sidencialista mesmo que o presidente não tenha sido eleito diretamente,
desde que a instituição seja relativamente poderosa (O’Neil 1993). Esta
interpretação não foi, porém, amplamente adotada. Sartori, contraria-
mente, preferiu reformular totalmente a definição de Duverger (Sartori
1997, 131-132). Embora o trabalho de Sartori tenha sido extensamente
citado, a sua interpretação de semipresidencialismo não o foi. Em suma,
a definição de Duverger manteve-se como padrão durante os anos 90.

Esta posição foi desafiada no final da década. Elgie alegou que o pro-
blema da definição de Duverger era o facto de assentar numa proposição
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ambígua (Elgie 1999). Para Duverger, um dos elementos definidores do
conceito são os «poderes bastante consideráveis» que o presidente tem
de deter. Contudo, o que um autor classifica como bastante considerável
difere do que outro considera ser. A ambiguidade deste elemento levan-
tou duas questões. Em primeiro lugar, a lista de países com sistemas se-
mipresidenciais varia de um autor para outro. Os especialistas nacionais
defendiam que os seus países eram, ou não, semipresidenciais por con-
siderarem que o seu presidente tinha ou poucos ou demasiados poderes
tendo em conta os que poderiam ser corretamente contabilizados como
«bastante consideráveis». Em segundo lugar – e mais importante – gerou
um problema de endogeneidade na investigação comparativa entre paí-
ses. Frequentemente, os investigadores classificaram como semipresiden-
ciais apenas os países onde observaram o exercício dos poderes bastante
consideráveis. Depois, analisaram a prática política nesses países e apu-
raram que o semipresidencialismo era problemático porque os poderes
exercidos pelo presidente geraram tensão com o executivo. Concluíram,
posteriormente, que o semipresidencialismo era problemático por gerar
tensão com o governo. A lógica deste argumento era inevitavelmente cir-
cular (ver, por exemplo, o capítulo sobre os problemas da coabitação na
Polónia em Linz e Stepan 1996).

A solução encontrada para este problema foi a remoção de qualquer
referência aos poderes presidenciais da definição do conceito. Assim,
Elgie propôs a seguinte definição:

O semipresidencialismo é a situação em que a constituição prevê a exis-
tência tanto de um presidente eleito diretamente e com um mandato fixo,
como de um primeiro-ministro e restantes ministros coletivamente respon-
sáveis perante o poder legislativo [Elgie 1999, 13].

A vantagem desta definição assentou no facto de permitir que os países
fossem classificados como semipresidenciais com base em documentos
disponíveis publicamente, ao invés de basear-se essencialmente num co-
nhecimento local que podia ser contestado. Isto significa que a lista de
países com constituições semipresidenciais podia ser consensual. Tam-
bém permitiu que os países fossem classificados sem referência a qualquer
condição comportamental, o que significou que o problema da endoge-
neidade poderia ser evitado (Elgie 2011).

Segundo Schleiter e Morgan-Jones, esta definição de semipresidencia-
lismo foi adotada pela «maioria» dos académicos, substituindo efetiva-
mente a definição de Duverger (Schleiter e Morgan-Jones 2009a, 874). 
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É agora a forma-padrão de definir o termo e é usada por quase todos os
maiores comparatistas, como Samuels e Shugart (2010). Ainda assim,
como qualquer conceito das ciências sociais, mantém-se aberto a críticas.
Magni-Berton (2013) apresentou, recentemente, uma forma alternativa
de identificar países com sistemas semipresidenciais. Adicionalmente, al-
guns especialistas nacionais ainda se regem pela ideia de o seu país ser
classificado como semipresidencialista e retomam uma interpretação »du-
vergeriana» do termo. Clark (2010), por exemplo, rejeitou explicitamente
a classificação da Rússia como regime semipresidencialista por considerar
que o poder presidencial é demasiado forte. Da mesma forma, Munkh-
-Erdene (2010) argumentou que a Mongólia deveria ser classificada como
parlamentar, uma vez que os poderes presidenciais são demasiado redu-
zidos. Embora a forte influência de Duverger se mantenha e os especia-
listas nacionais continuem a adaptar a aplicação do termo aos casos par-
ticulares, há hoje muito menos debate sobre a definição do conceito de
semipresidencialismo do que anteriormente. Além disso, o desacordo
entre comparatistas relativamente à lista dos regimes semipresidenciais é
muito reduzido. Podemos razoavelmente concluir, portanto, que este
elemento de controvérsia na primeira vaga de estudos sobre semipresi-
dencialismo está praticamente resolvido. Há uma definição-padrão e uma
listagem relativamente consensual de países. 

Existe, contudo, uma segunda controvérsia relacionada com a defini-
ção. Uma breve análise à lista de países com constituições semipresiden-
ciais, baseada na definição pós-duvergeriana, revela a inclusão de países
com presidentes com poderes muito fortes (como a Rússia), muito fracos
(a Eslovénia, por exemplo) e outros onde o presidente possui poderes re-
lativamente fortes, mas ainda assim limitados (como a Roménia). Em-
bora os comparatistas estejam geralmente dispostos a classificar estes paí-
ses como semipresidenciais, esta variação coloca um problema para a
análise empírica comparativa. Não há vantagens na operacionalização
do semipresidencialismo como variável explicativa quando a variação
dentro do conjunto de regimes semipresidenciais é tão extrema. Como
tal, mesmo que a definição pós-duvergeriana inclua uma forma de go-
verno constitucional essencialmente diferente do presidencialismo e do
parlamentarismo, os académicos interessados em explorar empiricamente
os efeitos do semipresidencialismo veem-se obrigados a encontrar uma
forma de operacionalizar a variação dentro deste conjunto de países. 
O trabalho desenvolvido na primeira vaga de estudos gerou, portanto,
uma lógica em duas fases. A primeira compreende o processo de classi-
ficação taxonómica baseado na interpretação de determinadas regras
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constitucionais – é o presidente eleito diretamente e são o primeiro-mi-
nistro e respetivos ministros coletivamente responsáveis perante o poder
legislativo? Este processo permite aos países com constituições semipre-
sidenciais distinguir-se dos que são presidenciais ou parlamentares, mas
nada revela sobre a distribuição concreta do poder presidencial. O se-
gundo passo é um processo subsequente de classificação que procura
gerar distinções básicas dentro do conjunto de países, de forma a captar
as variações de poderes presidenciais. Na segunda fase deste processo há
um debate em curso sobre a melhor forma de captar a variação. Aqui
ficam as três opções básicas.

A primeira opção é incidir em termos descritivos. Elgie, por exemplo,
distingue, no conjunto dos países semipresidenciais, entre os altamente
presidencializados, os que têm presidentes com poderes cerimoniais e
primeiros-ministros fortes e aqueles em que há um equilíbrio do poder
executivo (Elgie 2005, 102). Tsai (2008) e Wu (2011) propuseram tipolo-
gias semelhantes. Esta opção é problemática porque reintroduz a ambi-
guidade inerente à formulação original do conceito de Duverger. Por
exemplo, o conceito de sistema de poder presidencial forte pode ser di-
ferente de pessoa para pessoa. Assim, esta opção foi rejeitada pela maioria
dos comparatistas. A segunda opção é evitar debates em torno de defini-
ções e recorrer simplesmente a uma métrica para o poder presidencial.
Atualmente existem várias formas de gerar tais métricas, como sugerem
Metcalf (2000), Shugart e Carey (1992) e Siaroff (2003). Estas medições
permitem classificar, através da atribuição de valores, a extensão do poder
presidencial em vários países. O efeito da variação no poder presidencial
poder ser empiricamente testado. Os valores são normalmente gerados
através da codificação das constituições nacionais. A maior vantagem
destas medições é que são, na teoria, replicáveis. Mas também há duas
desvantagens a destacar. A primeira é o facto de os poderes constitucio-
nais nem sempre corresponderem a poderes reais, o que significa que os
valores de países específicos podem ser enganadores. A Islândia, por
exemplo, pode conseguir uma classificação elevada em termos de poder
presidencial, uma vez que o presidente é uma figura cerimonial. Da
mesma forma, ao presidente francês é atribuída uma classificação baixa,
embora os presidentes franceses tenham frequentemente sido muito 
poderosos (Cheibub e Chernykh 2008). A segunda desvantagem é o facto
de as próprias medições captarem, muitas vezes, diferentes dimensões
do poder presidencial e, por essa razão, não terem validade (Fortin 2013).
Ao invés da medição do poder do presidente, a terceira opção assenta
na distinção entre países semipresidenciais com base numa regra consti-
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tucional adicional. Neste âmbito, a distinção definida por Shugart e
Carey (1992), entre duas formas de semipresidencialismo – president-par-
liamentary e premier-presidential – tem sido dominante. Para Shugart: «No
premier-presidentialism, o primeiro-ministro e respetivos ministros têm de
responder exclusivamente à maioria parlamentar, enquanto no president-
-parliamentarism os mesmos são duplamente responsabilizáveis, perante
o presidente e perante o parliamento» (2005, 333). De forma geral, pode
dizer-se que os países president-parliamentary têm presidentes mais fortes
do que os premier-presidential. A vantagem desta opção é que, tal como a
atual definição padrão de semipresidencialismo, a distinção entre estes
dois subtipos pode basear-se em textos constitucionais e não requer o
aval de especialistas nacionais. A desvantagem é que, tal como as medi-
ções do poder presidencial, as divisões constitucionais dos poderes nem
sempre correspondem nitidamente às divisões reais. De forma geral, a
segunda e a terceira opções de distinção entre países semipresidencialistas
são utilizadas, mas ambas levantam problemas.

A primeira vaga de estudos sobre semipresidencialismo gerou um vo-
lume de trabalho considerável e debates acessos. A discussão sobre a de-
finição de semipresidencialismo está neste momento encerrada, pelo
menos para a satisfação da maioria dos comparatistas, embora mesmo
entre este grupo de académicos ainda exista debate sobre a melhor forma
de distinguir entre países com constituições semipresidencialistas, em ter-
mos de poderes presidenciais. Contudo, a substituição do enfoque do
debate levanta outra questão. Se o conceito de semipresidencialismo é
de interesse puramente taxonómico, será redundante? Dado que os con-
ceitos são fundamentais para a investigação científica e particularmente
importantes no âmbito das ciências sociais, a resposta é não. A definição
pós-duvergeriana de semipresidencialismo constitui uma base para uma
taxonomia dos tipos de regime mais fiável do que a definição original
de Duverger. Como tal, se o propósito for identificar as diferenças insti-
tucionais entre o semipresidencialismo, o presidencialismo e o parlamen-
tarismo, a um nível conceptual, apenas a definição pós-duvergeriana
cumprirá o propósito. Contudo, se o objetivo for captar o efeito das di-
ferenças institucionais entre países, em termos empíricos, operacionalizar
o semipresidencialismo como uma variável explicativa discreta não re-
sultará. Pelo menos, a distinção entre premier-presidencial e presidencial-
-parlamentar de Shugart e Carey servirá de base a conclusões potencial-
mente válidas sobre o efeito da variação dos poderes presidenciais no
semipresidencialismo. Uma solução ainda melhor poderia ser, talvez, a
utilização de uma medida mais rigorosa para os poderes presidenciais.
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Há, afinal, diferenças transversais aos países presidenciais e semipresiden-
ciais e há, de facto, diferenças nos poderes presidenciais nas repúblicas
parlamentares, como Tavits (2009) claramente demonstrou. Assim, o se-
mipresidencialismo continua a pertencer ao arsenal de conceitos políticos
à disposição dos cientistas políticos, mas, empiricamente, deve ser cui-
dadosamente operacionalizado, com enfoque no efeito da variação dos
poderes presidenciais. Analisaremos, agora, os estudos empíricos realiza-
dos desde o início dos anos 90.

A segunda vaga: democratização

O debate sobre a definição de semipresidencialismo e a respetiva clas-
sificação dos países tornou-se importante devido ao rápido aumento do
número de países com constituições semipresidenciais registado na década
de 1990. Este aumento já seria, por si só, suficiente para gerar interesse
académico, mas a alteração da distribuição destes países encorajou uma
agenda de investigação específica. Ao invés de estar confinado sobretudo
às democracias europeias, ricas e consolidadas, o regime semipresidencia-
lista foi introduzido em muitas democracias emergentes, incluindo os paí-
ses recém-estabelecidos na ex-URSS e na ex-Jugoslávia. Esta distribuição
levou a que os investigadores se focassem no impacto do semipresiden-
cialismo na democratização e deu origem à segunda vaga de estudos se-
mipresidenciais, que teve início nos primeiros anos da década de 1990.

Retrospetivamente, o livro  Presidents and Assemblies, de Shugart e Carey
(1992) foi o primeiro estudo da segunda vaga. Os autores contrariaram
as críticas gerais apontadas ao presidencialismo argumentando que os
países com presidentes diretamente eleitos não são necessariamente pre-
judiciais à democracia se as instituições presidenciais forem cuidadosa-
mente trabalhadas. Como parte deste argumento, os autores apontaram
os potenciais benefícios do premier-presidentialism, em contraste com o
president-parliamentarism, que englobam no conjunto das configurações
constitucionais potencialmente perigosas. Os autores basearam-se em
elementos meramente circunstanciais, mas cujo volume assumiu uma
influência extrema. À época, Shugart e Carey rejeitaram a designação de
semipresidencialismo. Em alternativa, defenderam que «o que Duverger
refere como semipresidencialista, nós designamo-lo por premier-presiden-
tialism» (Shugart e Carey 1992, 23). Os autores também destacaram que
o conceito de presidential-parliamentarism seria independente do de pre-
mier-presidentialism, sugerindo que também não seria uma forma de se-
mipresidencialismo (ibid., 24). Em resultado, embora Shugart e Carey fa-
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vorecessem o premier-presidentialism como configuração constitucional
para as novas democracias, a sua posição raramente era interpretada
como argumento a favor nem do semipresidencialismo, nem de ne-
nhuma forma em particular. Só mais tarde Shugart (2005) classificou, ex-
plícita e sistematicamente, os conceitos de premier-presidencialism e presi-
dent-parliamentarism como subtipos de semipresidencialismo. Este é, de
facto, o padrão com que Shugart agora apresenta estes conceitos (Sa-
muels e Shugart 2010).

Com Shugart e Carey a rejeitarem explicitamente o rótulo semipresi-
dencialista, não havia, em meados dos anos 90, muitos defensores deste
sistema. Em 1994, por exemplo, Linz publicou um longo ensaio que rei-
terava os seus argumentos sobre os perigos do presidencialismo (1990a) e
as virtudes do parlamentarismo (1990b) e que incluía, também, a discussão
do semipresidencialismo (1994). Baseado também em dados circunstan-
ciais, Linz mostrou-se disposto a reconhecer que algumas formas de semi-
presidencialismo podem conduzir à democratização, particularmente
onde o presidente diretamente eleito é cerimonial e onde o sistema fun-
ciona à semelhança de um sistema parlamentar. Contudo, o autor expres-
sou a sua oposição ao semipresidencialismo de tipo francês, em que o pre-
sidente tinha poderes bastante consideráveis, que corporificava a forma
como o conceito era compreendido na altura, já que, como vimos ante-
riormente, a definição de Duverger ainda era dominante. Este argumento
foi reiterado no volume comparativo de Linz e Stepan (1996). Também
baseados em estudos qualitativos nacionais e circunstanciais, os autores
destacaram os problemas específicos da coabitação dentro dos regimes se-
mipresidencialistas. Isto ocorre quando o presidente e o primeiro-ministro
pertencem a partidos ou coligações opositoras e o partido ou a coligação
do presidente não estão representados no governo. Apontando a Polónia
como exemplo, defendem que esta situação criou condições para lutas de
poder dentro do executivo suscetíveis de ameaçar as frágeis novas demo-
cracias. Sendo que o trabalho de Shugart e Carey não foi interpretado
como argumento favorável ao semipresidencialismo ou, pelo menos, a
uma das formas de semipresidencialismo, a interpretação negativa de Linz
sobre o efeito do semipresidencialismo na democratização acabou por do-
minar o pensamento. Entre académicos e constitucionalistas, as recomen-
dações apontavam no sentido de evitar os regimes semipresidencialistas.

Esta posição foi contestada por Giovanni Sartori (1997), que abordou
a questão da coabitação. Enquanto Linz enfatizou a probabilidade de
ocorrerem conflitos dentro do executivo quando a maioria legislativa se
opõe ao presidente, Sartori apontou o caso francês e destacou o facto de
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a coabitação ter causado uma transição de poder para o primeiro-minis-
tro, tendo o presidente permanecido como uma figura cerimonial. Esta
transição, sugere Sartori, é fonte de flexibilidade institucional, o que o
levou a sugerir que a coabitação pode levar a um »reequilíbrio» no seio
do executivo (Ibid., 125). Com base neste argumento, Sartori é visto
como um dos primeiros a apoiar o semipresidencialismo. Contudo, dois
pontos necessitam de ser destacados. O primeiro é o facto de o apoio de
Sartori ao semipresidencialismo ser equívoco. O autor preferi-lo-ia, cer-
tamente, ao presidencialismo, mas recusou-se a escolher entre semipre-
sidencialismo e parlamentarismo como forma de governo de eleição
(Ibid., 135-137). Mais do que isso, Sartori também destacou os potenciais
problemas advindos da estrutura de autoridade dual de tipo francês (ibid.,
125). Portanto, embora o livro de Sartori tenha tido grande influência,
pouco alterou a perceção geralmente negativa de semipresidencialismo.
A maioria dos académicos continuaram relutantes em recomendá-lo
como escolha constitucional para as novas democracias. O segundo
ponto prende-se com o facto de, tal como em Shugart e Carey e em Linz,
antes dele, o argumento de Sartori sobre o semipresidencialismo se basear
quase totalmente em exemplos circunstanciais retirados de democracias
consolidadas. As opções seriam reduzidas, à data do estudo, porque a
experiência semipresidencialista nas democracias jovens eram muito re-
cente. Simultaneamente, este facto destaca as limitações, naquela altura,
do trabalho empírico sobre este tema.

O principal desenvolvimento na segunda vaga de estudos pode ser li-
gado ao artigo de Roper (2002) sobre Política Comparada. Este artigo clas-
sifica explicitamente premier-presidentialism e president-parliamentarism como
duas formas de semipresidencialismo, o que significa que o trabalho então
desenvolvido passou a ser consistente com a obra de Shugart e Carey.
Este artigo também frisou a importância da variação institucional, não só
no âmbito do semipresidencialismo, mas também no que diz respeito ao
premier-presidentialism. Para o fazer, Roper mediu o poder dos presidentes
num conjunto de países de regime premier-presidentialism através de uma
variação do índice de poder presidencial de Shugart e Carey (1992). Esta
medição foi importante porque transformou os termos do debate que até
então era dominado por Linz e Sartori. Ambos os autores sugeriam que
os efeitos do semipresidencialismo eram unidirecionais, ao passo que
Roper destacou que a variação dentro destes regimes estaria provavel-
mente associada a variações nos resultados. Isto é o equivalente ao pro-
cesso de dois passos que analisámos no capítulo anterior, respeitante ao
debate sobre a definição e a classificação dos sistemas semipresidencialis-
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tas. Importa salientar que Roper também aplicou este argumento a um
conjunto variado de democracias europeias, jovens e consolidadas. Desta
forma, fez mais do que apenas extrapolar a partir da experiência das de-
mocracias consolidadas. A partir daqui, ficou estabelecida a agenda de in-
vestigação da segunda vaga de estudos sobre regimes semipresidencialistas.
O objetivo era explicar até que ponto estas instituições afetavam o sucesso
ou o fracasso das novas democracias; esta questão foi abordada tendo em
conta o princípio de que há variações de poder presidencial dentro do se-
mipresidencialismo; e testar empiricamente o efeito da variação necessária
para incluir, em consideração, as novas democracias.

Com a definição da agenda, os trabalhos mais recentes da segunda
vaga de estudos semipresidencialistas caracterizaram-se por dois grandes
desenvolvimentos. O primeiro prende-se com o facto de, embora os tra-
balhos anteriores sobre semipresidencialismo e democratização – refe-
rentes às novas democracias – tenderem a tecer conclusões com base em
provas circunstanciais retiradas de estudos feitos com base em apenas
um país ou num pequeno número de países, se ter assistido a uma vira-
gem para as comparações de n médio ou grande. Moestrup apresentou
o primeiro teste estatístico ao desempenho dos países com regimes pre-
sidenciais, parlamentares e semipresidenciais, distinguindo, nesta última
classificação, entre os efeitos de premier-presidentialism e president-parlia-
mentary (2007). Desde então, vários autores levaram a cabo estudos com
n grande para testar os efeitos e/ou a variação do semipresidencialismo
(Cheibub e Chernykhn 2008; Cheibub e Chernykhn 2009; Elgie 2011;
Elgie e Schleiter 2011; Hiroi e Omori 2009; Maeda 2010; Svolik 2008).
Devemos sublinhar, contudo, que alguns estudos ainda operacionalizam
uma variável de tipo de regime «mista» que podemos considerar corres-
ponder ao semipresidencialismo, mas que não compreende nenhuma
das variações dentro deste tipo de regime (Hiroi e Omori 2009; Maeda
2010; Svolik 2008). O segundo desenvolvimento está relacionado com
o facto de, anteriormente, a pergunta de a investigação se focar no pre-
sidencialismo, no parlamentarismo ou no semipresidencialismo e na pro-
pensão de cada um destes regimes para o sucesso das novas democracias,
e posteriormente passou a orientar-se a pesquisa com base nas diferentes
formas de semipresidencialismo e nas respetivas consequências a nível
da democratização. Elgie e Schleiter focaram-se, portanto, apenas nos
efeitos da variação institucional dentro do semipresidencialismo, pro-
vando que o premier-presidentialism é mais favorável à democratização do
que o president-parlamentarism (Elgie 2011; Elgie e Schleiter 2011). Estes
estudos não pretendem inferir sobre o desempenho do semipresidencia-
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lismo relativamente a outros tipos de regime, mas antes confrontar o de-
sempenho de vários países com regimes semipresidencialistas. No geral,
a transição de estudos circunstanciais sobre democracias consolidadas
para estudos comparativos de grande dimensão sobre novas democracias,
muito mais rigorosos, melhorou a probabilidade de traçar conclusões
mais amplas sobre os efeitos mais comuns da variação na democratiza-
ção. Mesmo assim, apesar do aparente aumento do rigor científico, con-
tinuamos a não ter certezas sobre os efeitos do semipresidencialismo e a
respetiva variação relativamente aos efeitos das instituições presidenciais
e parlamentares. Moestrup (2007), por exemplo, descobriu que os siste-
mas parlamentares têm um desempenho significativamente superior ao
do sistema semipresidencialista e que não há diferenças significativas
entre o semipresidencialismo e o presidencialismo. Contrariamente,
Hiroi e Omori (2009) defendem que o parlamentarismo tem um desem-
penho inferior ao presidencialismo, embora apresentem algumas provas
de que o semipresidencialismo tem um desempenho superior ao do pre-
sidencialismo. Cheibub e Chernykh (2008 e 2009), por sua vez, con-
cluem que o semipresidencialismo não tem nenhum efeito significativo,
relativamente a outros tipos de regime. Os estudos de Maeda (2010) e
Svolik (2008) podem ser interpretados como tendo conclusões semelhan-
tes. Em suma, quando o enfoque recai somente nos estudos mais recen-
tes da segunda vaga, pode ser perigoso traçar conclusões definitivas sobre
os efeitos gerais do semipresidencialismo e respetivas variações relativa-
mente ao presidencialismo e ao parlamentarismo. Os resultados são sen-
síveis ao período temporal do estudo, aos países incluídos, à forma como
a democracia e o colapso da democracia são definidos, às variáveis in-
cluídas nas estimativas, às proxies usadas para os conceitos medidos por
essas variáveis, à técnica de estimativa usada, entre outros. Não obstante
a inerente falta de validade das conclusões que alguns investigadores con-
tinuam a querer destacar sobre os efeitos do semipresidencialismo na de-
mocratização, devemos manter um grau saudável de ceticismo sobre
qualquer conclusão que diga respeito ao impacto das variações do semi-
presidencialismo, bem como ao efeito dessas variações face ao presiden-
cialismo e ao parlamentarismo. Em suma, ainda não há certezas sobre
os efeitos causais das instituições em particular.

Esta conclusão gera dois outros desafios ao estudo do semipresiden-
cialismo. O primeiro é referente ao enfoque dos estudos. Em parte, por-
que tem sido difícil identificar conclusões robustas sobre os efeitos das
instituições na democratização, e alguns investigadores privilegiam pes-
quisas bottom-up, centradas na sociedade, ao invés de estudos institucio-
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nais top-down (Bratton e Van de Walle 1997). Em vez de analisar o efeito
das instituições formais, os investigadores estão a estudar cada vez mais
o impacto das instituições informais e dos fatores não-institucionais.
Como resultado, o estudo dos riscos do semipresidencialismo está a ser
afastado da agenda de investigação. O segundo desafio é referente ao
método de investigação. A ciência política positivista foi atingida pela
revolução «identificationista» (Imai 2014). Preocupações relativas à iden-
tificação das relações causais levantaram problemas mais amplos à análise
política, particularmente ao estudo das instituições. Uma das respostas
assenta no enfoque em métodos experimentais. As instituições centrais
são, contudo, difíceis de analisar através deste método, sobretudo devido
a questões fundamentais relativas à ausência de distribuição aleatória.
Consequentemente, há um risco real de a atenção dos investigadores se
transferir para tópicos mais fáceis de estudar, no laboratório ou no ter-
reno, como os comportamentos eleitorais ou a ideologia, afastando-se
de instituições como o presidencialismo, o parlamentarismo ou o semi-
presidencialismo.

O estudo do semipresidencialismo precisa de responder a ambos os
desafios. Para este fim, ainda há espaço para análises qualitativas, a um
único país ou com n pequeno, que procurem apurar os efeitos das insti-
tuições políticas centrais na democratização. Contudo, estes estudos ne-
cessitam de se basear em desenhos de pesquisa rigorosos. O estudo de
Lydia Beuman (2014) sobre o semipresidencialismo em Timor-Leste é
um excelente exemplo. Estas análises também precisam de comparar di-
retamente os efeitos das instituições políticas centrais relativamente às
instituições informais e aos fatores não-institucionais. Por outras palavras,
os investigadores que se apoiam no método qualitativo precisam de iden-
tificar a importância relativa de diferentes fatores explicativos e não as-
sumir, apenas, que as instituições políticas centrais são importantes ig-
norando as informais e os fatores não-institucionais ou controlando-as
através do uso judicioso da seleção de casos. Além disso, os académicos
positivistas do semipresidencialismo precisam de responder ao desafio
«identificationista». Foi realizado, por exemplo, muito trabalho em la-
boratório sobre os efeitos dos sistemas eleitorais. Com um certo grau de
imaginação, os princípios básicos deste trabalho podem ser aplicados ao
estudo dos efeitos do presidencialismo, do parlamentarismo ou do se-
mipresidencialismo, incluindo as respetivas variações. No geral, houve
desenvolvimentos profundos do estudo do semipresidencialismo e 
da democratização desde o início dos anos 90. Para manter-se relevante,
o trabalho nesta área deve responder aos desenvolvimentos mais amplos
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dentro da disciplina. De outra forma, incorre-se no risco de a investigação
sobre semipresidencialismo e democratização ser marginalizada e tornar-
-se cada vez mais irrelevante.

A terceira vaga: partidos, poder e parlamentos

O estudo do semipresidencialismo nas democracias consolidadas co-
meçou muito cedo. Duverger procurou, muito antes da vaga de demo-
cratizações do final dos anos 80 e princípio dos anos 90, explicar o porquê
de países com a mesma estrutura constitucional operarem de formas dis-
tintas. Porque seria o poder presidencial tão determinante em França,
quando na Áustria, na Islândia e na Irlanda o sistema operava segundo a
lógica parlamentar, embora o presidente fosse diretamente eleito? Para
responder a esta questão identificou quatro fatores: «o conteúdo real da
constituição, a combinação da tradição e das circunstâncias, a composição
da maioria parlamentar e a posição do presidente em relação a esta maio-
ria» (Duverger 1980, 177-186). Como veremos adiante, estes factores con-
tinuam centrais para a análise dos estudos semipresidenciais da terceira
vaga. Por um lado, isto significa que aquilo a que chamamos «ter ceira vaga»
é anterior ao início da segunda vaga. Por outro lado, contudo, com a
atenção focada na questão da democratização, o estudo sistemático do
semipresidencialismo nas democracias consolidadas foi amplamente ig-
norado durante os anos 90. Agora, porém, tornou-se o principal foco de
atenção. É neste sentido que a identificamos como a terceira vaga de es-
tudos. De forma geral, a terceira vaga caracterizou-se por três questões:
em que medida pode a eleição direta de um presidente fazer diferença
nos resultados; em que medida faz diferença a variação no poder presi-
dencial; e que outros fatores interagem com o poder presidencial para
ajudar a produzir resultados diferenciais?

Samuels e Shugart (2010) defendem que a eleição direta do presidente
faz diferença. Em particular, afeta a política partidária, que por sua vez
tem impacto em outros aspetos do processo político. Os autores afirmam
que «na medida em que a estrutura constitucional separa a origem e/ou
sobrevivência executiva e legislativa, os partidos tenderão a ser presiden-
cializados» (ênfase no original) (ibid., 37). A ideia de «origem separada»
refere-se à situação em que há uma eleição presidencial direta que é rea-
lizada separadamente das eleições legislativas, embora talvez em simul-
tâneo. Já a expressão «sobrevivência separada» significa que «um partido
ou uma maioria legislativa não podem remover um presidente em fun-
ções» (ibid., 15). A origem separada do executivo e do legislativo significa
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que aquilo que é necessário para que o presidente seja eleito não é exa-
tamente o mesmo que é necessário para os deputados serem eleitos ou
para o partido, como um todo, conquistar a maioria. É provável que os
candidatos presidenciais adotem uma estratégia para a obtenção de votos
que enfatize public goods, porque necessitam de conquistar uma grande
proporção do eleitorado nacional (ibid., 50). Em contraste, os candidatos
dos partidos podem adotar uma estratégia policy-seeking ou podem focar-
-se em constituency goods. A sobrevivência separada do executivo e do le-
gislativo também tem implicações. Neste aspeto, os presidentes »têm
pouco a temer dos seus próprios colegas» porque não podem ser dispen-
sados (ibid., 15). Assim, Samuels e Shugart afirmam que:

Como a captura de uma presidência eleita separada é importante para a
distribuição dos spoils ou o controlo do processo político, o comportamento
e a organização dos partidos tenderão a imitar a estrutura constitucional, ge-
rando assim partidos «presidencializados» [ibid., 15-16].

Contrariamente, sob o parlamentarismo, os partidos podem dispensar
os seus próprios líderes, o que significa que, potencialmente, os líderes
têm muito mais a temer dos seus próprios colegas, o que, por sua vez,
significa que os partidos se mantêm parlamentarizados. No geral, mos-
tram que a variação nos sistemas em que há separação de poderes, in-
cluindo a eleição direta do presidente, tem efeitos consideráveis nos par-
tidos políticos e no processo político, no geral.

Esta posição foi desafiada por Tavits (2009). A autora defende que,
por si só, a introdução de eleições diretas não influencia os resultados
políticos. Para ilustrar este argumento, a autora seleciona uma amostra
de democracias parlamentares europeias e democracias semipresidencia-
listas com presidentes fracos. Através da quota de ministros independen-
tes no governo como proxy para o ativismo presidencial, a autora de-
monstra que não há relação estatística significativa entre a eleição direta
ou indireta de presidentes e o nível de ativismo presidencial (ibid., 50).
De forma qualitativa, Tavits demonstra que alguns presidentes, em de-
terminados sistemas parlamentares, como a Hungria, têm mais poder do
que outros em sistemas semipresidencialistas, como a Irlanda. Através
do exemplo da Eslováquia, a autora também demonstra que a introdução
de eleições presidenciais diretas num sistema parlamentar não serve ne-
cessariamente para dar poder ao presidente. Em alternativa, com base no
conceito de estruturas de oportunidades políticas, Tavits defende que «os
poderes constitucionais são o aspeto mais importante da estrutura de
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oportunidades» (ibid., 52), mas reconhece que os incentivos para o ati-
vismo presidencial são maiores quando o consenso político é reduzido,
particularmente durante períodos de coabitação ou de governação divi-
dida e quando as restantes instituições são fracas, particularmente durante
períodos de coligação ou governo minoritário. Esta formulação é remi-
niscente do pensamento de Duverger sobre o efeito da relação entre o
presidente e a maioria parlamentar apresentado 30 anos antes. Posto isto,
o facto de Tavits questionar a ideia de que as eleições presidenciais diretas
têm influência nos resultados políticos leva pelo menos um investigador
a concluir que a análise da autora desafia o «uso continuado do conceito»
de semipresidencialismo (Gallagher 2010, 405).

O que podemos concluir sobre o debate em torno do efeito das elei-
ções presidenciais diretas? Em primeiro lugar, podemos certamente man-
ter a posição de que a eleição direta do presidente representa uma dife-
rença taxonómica. Como vimos, num mundo pós-duvergeriano, a
presença ou a ausência de eleições presidenciais têm implicações taxo-
nómicas consideráveis, mas não têm as implicações empíricas necessárias.
Os que defendem a definição pós-duvergeriana não afirmam que, por si
só, a eleição direta faça alguma diferença nos resultados políticos. Afirmam
apenas que influencia a classificação taxonómica de um país. Para estes
investigadores, quando a República Checa introduziu a eleição direta do
presidente, transitou de um regime parlamentar para um regime semi-
presidencialista, sem sugerir que teria alguma implicação nos resultados
empíricos. Assim, podemos rejeitar a ideia de que o trabalho de Tavits
desafia o próprio conceito de semipresidencialismo. Esta ideia baseia-se
numa leitura errónea da investigação pós-duvergeriana. Em segundo
lugar, podemos concluir que, embora o assunto seja taxonomicamente
claro, ainda resta provar empiricamente se a introdução da eleição direta
tem, ou não, um efeito nos resultados políticos. Este é o equivalente, para
a terceira vaga, do processo de dois passos que identificamos anterior-
mente. Samuels e Shugart, por sua vez, defendem que há uma diferença
empírica, enquanto Tavits argumenta que não há. Em terceiro lugar, em-
bora Samuels e Shugart e Tavits pareçam imensamente distantes nas suas
respostas à questão da influência das eleições presidenciais diretas, não
se opõem tão radicalmente quanto possa parecer. Por um lado, Tavits
compara os presidentes parlamentares com um subconjunto limitado de
presidentes premier-presidential, nomeadamente aqueles que têm poderes
constitucionais muito reduzidos. Na verdade, a autora truncou a amostra.
Se tivesse considerado todo o conjunto de países premier-presidential, in-
cluindo os que têm presidentes fortes, poderia ter apurado que a eleição
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direta era um preditor significativo do ativismo presidencial. Além disso,
Samuels e Shugart estabelecem uma argumentação probabilística, ao
invés de determinista. Os autores podem perfeitamente alegar que, no
geral, a eleição direta tem influência, mas que nem sempre ocorre.
Podem, portanto, concluir que alguns presidentes parlamentares podem
ser mais fortes do que outros semipresidenciais, como mostra Tavits, sem
que isto signifique que, no geral, as eleições diretas não têm efeito. Mais
importante ainda, embora Samuels e Shugart enfatizem a importância
empírica da origem separada dos poderes executivo e legislativo, focam-
se em mais do que apenas a importância das eleições diretas. Como
vimos, demonstram que há variação nos resultados entre o presidencia-
lismo e o premier-presidentialism e, particularmente, entre estes dois regi-
mes de separação de poderes e o premier-presidentialism, apesar de os três
terem presidentes diretamente eleitos. A eleição direta não pode, assim,
explicar por si só a variação. De facto, podemos interpretar a frase de Sa-
muels e Sugart atrás citada como afirmação de que a sua teoria se aplica
apenas a presidentes relativamente fortes (2010, 15-16). Podemos até in-
terpretá-los dizendo que quando um presidente eleito separadamente
não é importante, que é quando há presidentes fracos de acordo com a
classificação de Tavits, então não esperam que a eleição direta faça uma
diferença. No geral, embora seja certa a diferença de enfoque entre Shu-
gart e Carey e Tavits, o debate sobre o efeito das eleições presidenciais
diretas não é tão polarizado quanto poderia parecer inicialmente.

Desta forma, podemos ver como o debate entre Shugart e Carey e Ta-
vits é, pelo menos parcialmente, um debate sobre os efeitos do poder
presidencial. Mais genericamente, o impacto da variação do poder pre-
sidencial foi um dos enfoques específicos dos estudos da terceira vaga.
Este trabalho tem sido aplicado tanto à população das democracias se-
mipresidenciais, como a uma população mais ampla de países semipre-
sidenciais e usualmente parlamentares. Há vários estudos distintos que
incluem países semipresidenciais nas análises de n grande. Hicken e Stoll
(2013), por exemplo, demonstram como o tamanho do prémio presi-
dencial – ou seja, a variação do poder do presidente em regimes presi-
denciais e semipresidenciais – afeta o sistema partidário legislativo, em
interação com a sequência das eleições presidenciais e legislativas e com
o número efetivo de candidatos à presidência. Elgie e Fauvelle-Aymar
(2012) demonstram como a variação do poder presidencial nos sistemas
semipresidenciais afeta a participação eleitoral nas eleições presidenciais
e legislativas, que tende a ser mais elevada nas primeiras do que nas se-
gundas, quando ultrapassado um certo nível de poder presidencial. Em-
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bora existam variações individuais à semelhança destas, a atenção tem-
se focado na relação entre o poder presidencial e a formação e cessação
de governos.

Em termos de formação de governos, Protsykh demonstra que, nos
regimes premier-presidential, é «muito mais previsível» do que no presiden-
tial-parliamentary (2005, 742). Sob o president-parliamentarism, a escolha
do primeiro-ministro «reflete de forma mais consistente as preferências
da maioria parlamentar» (Ibid.). Com base no trabalho de Amorim Neto
e Strøm, Schleiter e Morgan-Jones demonstram que a variação nos po-
deres constitucionais do presidente afeta os resultados do processo de for-
mação do governo sob o semipresidencialismo (Amorim Neto e Strøm
2006; Schleiter e Morgan-Jones 2010). Tendo optado por operacionalizar
uma medida mais fina para o poder presidencial do que a dicotomia sim-
ples president-parliamentary/premier-presidential, os autores demonstram
que quanto mais poderoso for o presidente, mais controlo terá sobre a
composição do governo. Da mesma forma, quanto maior for a fragmen-
tação dos grupos parlamentares, maior será o controlo do presidente
sobre os resultados da formação. Contudo, se o processo de formação do
governo se seguir imediatamente a uma eleição parlamentar, então a in-
fluência do presidente será reduzida. Schleiter e Morgan-Jones (2009a)
também comparam o outcome da formação de governo no semipresiden-
cialismo com o do parlamentarismo. Os autores apuraram que o número
de ministros independentes é mais elevado no primeiro do que no se-
gundo. Schleiter e Morgan-Jones explicam a variação no número de mi-
nistros independentes tendo como referência as diferenças nos poderes
presidenciais no semipresidencialismo e a natureza mais complexa do
processo de formação de governo neste tipo de regime devido ao envol-
vimento do presidente.

No que diz respeito à cessação de governos, Sedelius e Ekman (2010)
recorreram a uma combinação de relatórios secundários e a uma análise
especializada para determinar se há, ou não, uma ligação entre os confli-
tos dentro dos executivos na Europa de Leste e a instabilidade governa-
tiva. Os autores apuraram que há uma associação e que estes conflitos
são particularmente desestabilizadores nos países de regimes president-
-parliamentary relativamente aos países premier-presidential. Contraria-
mente, num estudo comparativo de regimes parlamentares e semipresi-
dencialistas na Europa, Schleiter e Morgan-Jones (2010) não encontraram
qualquer relação entre o tipo de regime semipresidencialista e a sobrevi-
vência do governo. Contudo, os autores descobriram que se o presidente
tiver poder de dissolução do legislativo, há uma maior probabilidade de
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os governos serem substituídos entre eleições. Contrariamente a esta des-
coberta, Cheibub e Chernykh (2009) demonstram que a variação na es-
tabilidade governativa nos países semipresidencialistas e parlamentares é
mais afetada pelo sistema eleitoral do que pelo facto de o presidente ser,
ou não, diretamente eleito ou pelos poderes presidenciais. No geral, em-
bora pareça existir um consenso básico sobre o efeito do poder presiden-
cial no processo de formação de governos, o mesmo consenso não existe
em relação à cessação.

Como demonstra o trabalho realizado por Duverger nos anos 70, o
poder presidencial não é a única variável relevante. Em particular, os in-
vestigadores enfatizaram a relação entre o presidente e a maioria parla-
mentar, o que deu origem a trabalhos sobre os efeitos tanto da coabita-
ção, como dos governos minoritários, nos resultados presidenciais. 
O padrão de pensamento sobre a coabitação foi estabelecido por Pierce
(1991). Com base num estudo sobre o caso francês, o autor demonstrou
que a coabitação reduz o poder do presidente e aumenta o nível de con-
flito dentro do executivo entre o presidente e o primeiro-ministro. Estu-
dos mais recentes, da terceira vaga, desenvolveram este trabalho. Pro -
tsykh, por exemplo, focando-se nos governos semipresidencialistas da
Europa de Leste, demonstrou que a coabitação incrementa o nível de
conflito dentro do executivo (Protsyk 2005 e 2006). O autor mediu a ex-
tensão desses conflitos através da contagem dos exemplos que eram re-
gistados na publicação East European Constitutional Review. Usando uma
amostra de países semelhantes, mas baseando-se num conjunto mais
amplo de fontes para os dados, Sedelius e Mashtaler (2013) também apu-
raram um grau mais elevado de conflitos no executivo em condições de
coabitação do que sob governação unificada. Os resultados destes estu-
dos comparativos são corroborados e estendem-se aos estudos de caso
sobre um único país.  Beuman (2014), por exemplo, descobriu, na sua
análise ao caso de Timor-Leste, que o grau de conflito entre o governo e
o presidente é superior quando há coabitação. No estudo sobre o caso
português, Amorim Neto e Costa Lobo (2009) também detetaram um
nível mais elevado de conflito quando há coabitação. Contudo, ao con-
trário do conhecimento comum, os autores também demonstram que a
coabitação está associada a um aumento no poder presidencial, ao invés
de um declínio. Isto ocorre porque, quando existe um governo unificado,
o primeiro-ministro é o líder da maioria parlamentar. Isto significa que a
autoridade do presidente é menor do que a do primeiro-ministro. Sob a
coabitação, contudo, o presidente tornar-se líder «de facto» da maioria
do executivo, dando ao presidente maior legitimidade. O caso português
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exemplifica nitidamente a teoria de Duverger de que não é só a presença
ou a ausência de uma maioria parlamentar que importa, mas também a
relação do presidente com a maioria.

Em relação ao efeito dos governos minoritários na atividade presiden-
cial, o argumento mais comum é que a atividade aumenta. Há, por exem-
plo, estudos consideráveis sobre a situação da Rússia no início e meados
dos anos 90. Foi um período democrático, embora a Rússia ainda não
fosse, à data, uma democracia consolidada, como vários eventos subse-
quentemente demonstraram. Por essa razão, há estudos sobre o caso
russo referentes a este período, mas com uma perspetiva concordante
com a segunda vaga (Schleiter 2003). Todavia, antes do colapso da de-
mocracia sob o regime Rússia Unida do presidente Putin, havia instabi-
lidade considerável causada pela ausência de uma maioria coesa na
Duma. Vários autores demonstraram como este período estava associado
a um nível elevado de atividade de decreto presidencial (Troxel 2003) e
de veto (Chandler 2001). Esta descoberta é consistente com o trabalho
de Skach (2005) sobre os perigos dos governos minoritários divididos.
Mais uma vez, este trabalho é mais associado aos da segunda vaga, mas
inclui um capítulo sobre os primeiros anos da V República francesa,
quando o sistema era democrático e quando o presidente recorria a uma
variedade de poderes constitucionais para proporcionar os resultados de-
sejados. De uma perspetiva comparativa, Protsyk (2005) confirmou esta
intuição comum. O autor descobriu que, nos países semipresidenciais
da Europa de Leste, os presidentes são mais propensos a iniciar conflitos
do que o primeiro-ministro e é mais provável que o façam quando o pri-
meiro-ministro lidera um governo minoritário, sugerindo que os presi-
dentes pressentem as fraquezas dos primeiros-ministros e movem-se no
sentido de tentar capitalizar essa fraqueza. Contrariamente, perante go-
vernos tecnocráticos, o nível de conflito entre presidentes e primeiros-
-ministros decresce.

Em suma, podemos concluir que a agenda de investigação da terceira
vaga é vibrante. Este trabalho baseia-se apenas em estudos de países se-
mipresidencialistas, bem como de comparações transnacionais mais am-
plas. Embora ainda decorram debates e controvérsias, pudemos ver que
as conclusões retiradas de estudos nacionais puramente semipresidencia-
listas e de análises comparativas mais alargadas não estão necessariamente
em desacordo. Este é um sinal de que devemos continuar a levar a cabo
os três tipos de estudo para chegar a conclusões tão robustas quanto pos-
sível. Posto isto, embora as técnicas de análise sejam hoje muito mais so-
fisticadas do que antes e embora estas técnicas tenham sido aplicadas a
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um conjunto de temas muito mais amplos do que anteriormente ocorria,
os investigadores ainda regressam, frequentemente, às variáveis identifi-
cadas por Duverger há cerca de 30 anos para explicar os resultados do se-
mipresidencialismo. Assim, embora a definição de semipresidencialismo
de Duverger tenha já sido ultrapassada, os seus insights sobre o trabalho
prático dos sistemas semipresidencialistas mantêm-se atuais. Dito isto,
devemos também notar que o desafio «identificacionista» se aplica tam-
bém à terceira vaga de estudos. Como tal, quando se exploram os efeitos
de variáveis como o poder presidencial e a relação do presidente com a
maioria parlamentar, os investigadores necessitam de conduzir a sua aná-
lise de forma a refletir os desenvolvimentos metodológicos mais amplos.
Este desafio não está de forma alguma confinado ao estudo do semipre-
sidencialismo, mas os académicos de países com este tipo de constituição
devem estar atentos e ser capazes de lhe dar resposta.

Conclusão

O estudo sistemático do semipresidencialismo começou no início dos
anos 90. Desde então, o enfoque da investigação mudou. É notória a
transição dos debates sobre a definição do conceito e a classificação dos
países para trabalhos empiricamente ricos sobre os efeitos do semipresi-
dencialismo na democratização e, mais recentemente, uma série de ou-
tros temas. Também podemos ver que há, hoje, um processo básico de
dois passos para os estudos sobre semipresidencialismo. O primeiro passo
é a classificação taxonómica dos países semipresidencialistas com base
numa definição pós-duvergeriana do termo. O segundo é a identificação
da variação dentro deste conjunto de países e a investigação empírica
dos efeitos dessa variação. Este processo de dois passos também encora-
jou a realização de diferentes tipos de análises empíricas. Anteriormente,
a ênfase recaía nos estudos de caso sobre um único país. Estes estudos
ainda existem e têm o seu mérito, por contribuírem com pormenor em-
piricamente rico. Contudo, a ideia de que os efeitos do semipresidencia-
lismo não são unidirecionais e que a variação dentro dos países semipre-
sidencialistas tem resultados diferenciais encorajou a investigação
comparada. Um desenvolvimento bem visto, uma vez que ajuda a chegar
a conclusões mais amplas sobre as consequências do semipresidencia-
lismo, bem como oferece a oportunidade de aplicar, ao estudo dos países
semipresidencialistas especificamente, desenvolvimentos teóricos mais
amplos em termos de política comparada. Assim, os estudiosos do se-
mipresidencialismo podem beneficiar das análises comparadas para me-
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lhor compreender as políticas semipresidencialistas e para contribuir para
os estudos comparados com um entendimento mais profundo do semi-
presidencialismo,

Há, contudo, desafios nesta área de estudo. Os primeiros trabalhos
foram céleres na produção de conclusões sobre o semipresidencialismo,
com base nas assunções, mais ou menos implícitas, de que estes países
compreendiam uma categoria discreta, distinta do presidencialismo e do
parlamentarismo. Contudo, a variação institucional dentro do semipre-
sidencialismo demonstra claramente que não. Como tal, ainda que o
conceito de semipresidencialismo tenha um valor taxonómico conside-
rável, tem pouca validade empírica quando é operacionalizado como va-
riável discreta. O enfoque na variação do poder presidencial é mais útil
neste âmbito. Para alguns, esta transição questiona a utilidade empírica
do conceito. De forma geral, o interesse na análise institucional, que teve
origem em meados dos anos 80, está agora indiscutivelmente em declí-
nio. O estudo do semipresidencialismo beneficiou amplamente da exis-
tência de um enquadramento teórico já existente que permitiu estudar o
incremento no número de países com constituições semipresidencialistas
no início dos anos 90. Conforme o estudo das instituições progrediu
com o desenvolvimento das abordagens principal-agent, também o traba-
lho sobre semipresidencialismo e respetivas variações progrediu. Agora,
porém, houve profundos desenvolvimentos ideacionais. Quando os in-
vestigadores discutem temas como a democratização, há uma tendência
crescente para adotar uma análise bottom-up focada no impacto dos atores
sociais, dos novos media, e assim por diante. Os académicos do semipre-
sidencialismo precisam de demonstrar a importância dos efeitos institu-
cionais relativos a estes outros fatores para que a pesquisa realizada nos
últimos anos possa manter-se relevante. Finalmente, o estudo do semi-
presidencialismo corre o risco de ser minado pela revolução «identifica-
tionista». Como se adaptará o estudo do semipresidencialismo à tendên-
cia para uma ciência política positivista mais experimental? A resposta
não é imediatamente percetível, mas para se manterem relevantes, os es-
tudiosos do semipresidencialismo devem adotar estes desenvolvimentos
metodológicos.

Posto isto, o estudo das instituições políticas não desaparecerá tão
cedo. O trabalho sobre presidencialismo de coligação realizado na Amé-
rica Latina tem potencial de aplicação mais ampla, e o semipresidencia-
lismo é uma das áreas de interesse óbvias. A este respeito, o trabalho
sobre as ferramentas presidenciais tem potencial para uma aplicação
muito mais vasta e adequar-se-ia muito bem ao estudo dos países semi-
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presidencialistas (Chaisty, Cheeseman e Power 2014). O trabalho em
curso sobre constituições comparadas desafia algumas ideias sobre o se-
mipresidencialismo, mas também incita ao debate, bem como à realiza-
ção de novos estudos baseados em dados (Cheibub, Elkins e Ginsburg
2014). Por sua vez, o estudo do semipresidencialismo tem muito a ofe-
recer ao trabalho sobre a presidencialização e/ou personalização de sis-
temas parlamentares. No geral, embora possamos identificar três vagas
de estudos sobre semipresidencialismo após 20 anos de investigação,
também podemos esperar mais trabalho e novas vagas de estudos nos
próximos anos.
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Edward Morgan-Jones
Petra Schleiter*

Capítulo 2

Presidentes, calendário 
e desempenho eleitoral 
dos primeiros-ministros

Há, nos sistemas parlamentares e semipresidencialistas, influência dos
presidentes no desempenho eleitoral dos primeiros-ministros incumben-
tes? Há uma vasta literatura que analisa de que forma os primeiros-mi-
nistros são responsabilizados pelo desempenho no exercício do cargo,
mas prestou-se pouca atenção ao papel exercido pelos presidentes eleitos
direta ou indiretamente. Contudo, os chefes de Estado presidenciais têm
poderes constitucionais que os permitem dissolver o parlamento 
e podem, portanto, exercer influência quando os primeiros-ministros são
responsabilizados pelo eleitorado. Argumentamos que os presidentes
usam estes poderes para conquistar vantagens partidárias, com efeitos di-
retos no desempenho eleitoral dos primeiros-ministros. Para testar este
argumento, recolhemos dados de dezoito democracias europeias. Os re-
sultados demonstram que os poderes presidenciais de dissolução moldam
a frequência e o tipo de eleições que ocorrem, bem como o sucesso elei-
toral dos primeiros-ministros. Os presidentes com poder para influenciar
a dissolução do parlamento representam, como tal, um papel crítico, mas
negligenciado, na mediação da responsabilização de governos e primei-
ros-ministros nas democracias europeias. 

O que determina o sucesso eleitoral dos primeiros-ministros nos regi-
mes parlamentares e semipresidencialistas? A resposta da literatura cen-
tra-se quase inteiramente na forma como os eleitores avaliam o desem-
penho dos primeiros-ministros e dos governos. O fator primário que
molda esta avaliação é o estado da economia, entre outros indicadores
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de policy performance (Lewis-Beck e Stegmaier 2000; Anderson 2007; Duch
e Stevenson 2008). Esta ênfase no voto baseado no desempenho e no
estado da economia ignora o facto de a maioria dos regimes parlamen-
tares e semipresidencialistas terem um chefe de Estado direta ou indire-
tamente eleito e que quase sempre tem a capacidade de influenciar se
são convocadas, ou não, eleições antecipadas (Schleiter e Morgan-Jones
2009). Estes presidentes podem determinar a altura em que os primei-
ros-ministros são responsabilizados pelos cidadãos. Entre os dezoito paí-
ses europeus examinados neste capítulo, a esmagadora maioria concede,
ao presidente, um certo grau de influência sobre a dissolução do parla-
mento.

Os poderes presidenciais que permitem influenciar a marcação de elei-
ções legislativas antecipadas são politicamente consequentes: em Itália,
em 1994, o Presidente Scalfaro, originalmente membro do partido de
centro Democracia Cristã (Democrazia Cristiana, DC), que depois se
juntou ao Partido Popular Italiano (Partito Popolare Italiano, PPI), de
centro-esquerda, e depois ao La Margherita (Democrazia e Libertà – La
Margherita, DL), recusou o pedido de dissolução do parlamento apre-
sentado pelo primeiro-ministro de direita, Silvio Berlusconi (Grimaldi
2011, 112; Pasquino 2012, 850). Consequentemente, Berlusconi foi for-
çado a abandonar o cargo. Outro exemplo bem documentado foi a de-
cisão de Jorge Sampaio, presidente português socialista, de dissolver o
parlamento em 2004. À data, Sampaio coabitava com uma coligação de
centro-direita liderada pelo primeiro-ministro Pedro Santa Lopes. Du-
rante esse ano, a austeridade económica e as políticas sociais do governo
tornaram-se cada vez menos populares e as disputas no seio da coligação
governativa colocaram em causa a competência e a estabilidade do go-
verno. Quando o Partido Socialista (PS) elegeu um novo líder, José Só-
crates Carvalho Pinto de Sousa, que provou ser muito popular entre o
eleitorado, Sampaio aproveitou a crescente impopularidade do governo
e as divisões internas para dissolver o parlamento um ano antes do pre-
visto. Nas eleições seguintes, o presidente do PS assegurou a maioria ab-
soluta no parlamento, enquanto o partido do primeiro-ministro (Partido
Social Democrata, PSD) registou uma elevada perda eleitoral de 11,4%
(Magone 2005; 2006).

Neste capítulo defendemos que os presidentes com poder para in-
fluenciar a marcação de eleições antecipadas usam estas prerrogativas
como extensão dos seus objetivos partidários, com consequências para
o desempenho eleitoral dos primeiros-ministros. Empiricamente, apurá-
mos que os presidentes com maiores poderes de dissolução afetam a in-
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cidência de eleições antecipadas e escolhem as circunstâncias que mais
favorecem os seus aliados políticos. Governos que incluam os partidos
destes presidentes tendem a ter um desempenho melhor quando são
convocadas eleições antecipadas do que aqueles que não têm represen-
tação presidencial. Assim, o relacionamento político entre o presidente
e o governo, bem como o alcance dos poderes constitucionais do presi-
dente sobre a dissolução parlamentar, afetam o sucesso eleitoral do pri-
meiro-ministro. 

A elaboração destes argumentos baseia-se na literatura sobre respon-
sabilisação  eleitoral e ativismo presidencial. A investigação na área da
responsabilização eleitoral frisa, tipicamente, o desempenho do próprio
governo como fator crítico para a determinação do sucesso eleitoral
(Lewis-Beck e Stegmaier 2000; Anderson 2007; Duch e Stevenson 2008).
Com base na literatura sobre ativismo presidencial (Amorim Neto e
Strøm 2006; Tavits 2009; Kang 2009; Schleiter e Morgan-Jones 2009;
Schleiter e Morgan-Jones 2010), defendemos que os presidentes mode-
ram este relacionamento regularmente, influenciando o momento em
que se convocam as eleições antecipadas de forma a adequá-las aos seus
próprios interesses políticos. Este argumento traz novas formas de pensar
sobre o modp como os presidentes moldam e canalizam a forma como
a responsabilização opera nos regimes parlamentares e semipresidencia-
listas. Ao fazê-lo, contribuímos também para o trabalho na área do ati-
vismo presidencial, na qual se mantém ainda por explorar a forma como
os presidentes influenciam a relação de responsabilização entre os elei-
tores e os governos.

Eleições e desempenho dos incumbentes

Para a construção do nosso argumento, baseámo-nos em três literaturas
distintas. A primeira foca-se na responsabilização eleitoral e questiona
até que ponto os eleitores responsabilizam os incumbentes pelos resul-
tados das políticas públicas (Anderson 2007). Esta corrente literária con-
sidera que a escolha eleitoral é moldada pelas observações dos eleitores
do desempenho passado dos incumbentes, que, por sua vez, informarão
sobre as expectativas para o desempenho futuro (Fiorina 1981; Fearon
1999; Duch e Stevenson 2008). Empiricamente, estes estudos examina-
ram, em primeiro lugar, a responsabilização pelos resultados económicos
(Fiorina 1981; Nannestad e Paldam 1994; Manin 1997; Lewis-Beck e
Stegmaier 2000; Powell 2000). Uma das principais descobertas desta cor-
rente de estudo é o facto de os eleitores se orientarem pelo desempenho:
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«Quando os cidadãos têm uma perceção negativa do desempenho ma-
croeconómico, votam contra o governo» (Roberts 2008, 534) e quando
a perceção do estado da economia é positiva, vão recompensá-lo. A prova
da ligação entre as condições económicas e o apoio eleitoral aos incum-
bentes é particularmente bem documentada por dados recolhidos em
inquéritos (Duch e Stevenson 2008; Nadeau et al. 2013). Como expuse-
ram Duch e Stevenson, «O voto económico é pervasivo... não só é es-
magadoramente orientado pelo desempenho do incumbente (i. e., uma
economia pobre prejudica o incumbente e favorece os partidos da opo-
sição) mas também afeta mais o partido do leader do executivo do que
outros incumbentes» (Duch e Stevenson 2008, 338).

O reconhecimento do que o voto económico varia consoante o país,
o contexto e o tempo (ver Paldam 1991, mas também Lewis-Beck 1990;
Cheibub e Preworski 1999) levou os investigadores a analisar as estruturas
institucionais e governamentais que afetam a capacidade dos eleitores de
atribuir responsabilidades pelos resultados e de recompensar ou punir os
incumbentes (Powell e Whitten 1993; Anderson 2000; Duch e Stevenson
2008, Hobolt et al. 2013). A ideia é que o voto económico e de desem-
penho é mais significativo quando é mais fácil identificar os responsáveis
pelas decisões políticas. Vários estudos sugerem que, mesmo tendo em
conta o apuramento da responsabilidade, o primeiro-ministro e respetivo
executivo são os mais responsabilizados pelos resultados económicos
(Anderson 2000; Duch e Stevenson 2008; Hellwig e Samuels 2007;  Leigh
2009; Kayser e Peress 2012). Esta descoberta não é surpreendente, uma
vez que os primeiros-ministros têm responsabilidades políticas e admi-
nistrativas primárias nas decisões dos seus governos (Duch e Stevenson
2008). Assim, o consenso na literatura sobre o voto económico assenta
no facto de os cidadãos identificarem os primeiros-ministros e os seus
partidos como os atores mais responsáveis pela governação e de os re-
compensarem ou sancionarem pelo seu desempenho. Assim, para estu-
dar a forma como os presidentes afetam a responsabilização eleitoral na
Europa, focamo-nos no desempenho eleitoral dos primeiros-ministros.

Em segundo lugar, baseamo-nos na literatura de economia política
sobre calendários eleitorais oportunistas, que destaca o facto de a relação
de responsabilização entre governos e eleitores ser condicionada institu-
cionalmente. Estes trabalhos documentam o facto de os incumbentes
anteciparem regularmente as eleições para obterem vantagens partidárias,
quando as condições são favoráveis (Balke 1990; Chowdhury 1993; Ito
1990; Ito e Park 1988; Kayser 2005, 2006; Palmer e Whitten 2000; Roy
e Alcantara 2012; Schleiter e Tavits, no prelo). Contudo, os governos in-
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cumbentes não são os únicos atores constitucionalmente autorizados
para ditar o calendário eleitoral. Contrariamente, a maioria dos regimes
parlamentares e semipresidencialistas são repúblicas em que o presidente
é chefe de Estado e tem um determinado nível de poder constitucional
que permite influenciar a realização de eleições antecipadas (Strøm e
Swindle 2002; Schleiter e Morgan-Jones 2009). A influência destes pre-
sidentes no desempenho dos incumbentes continua totalmente por ex-
plorar, até à data, e procuramos preencher esta lacuna, neste capítulo. 

Baseamo-nos, em terceiro lugar, na literatura sobre ativismo presiden-
cial, que documenta as muitas áreas em que os presidentes chefes de Es-
tado provaram ter influência, incluindo a formação de governos, a com-
posição dos ministérios e a cessação de funções (Amorim Neto e Strøm
2006; Tavits 2009; Kang 2009; Schleiter e Morgan-Jones 2009; Schleiter
e Morgan-Jones 2010; Glasgow et al. 2011). Dois estudos investigaram
diretamente o papel do chefe de Estado e os respetivos poderes sobre a
dissolução prematura do parlamento: Strøm e Swindle (2002) estudaram
até que ponto os chefes de Estado determinam a frequência de eleições
legislativas antecipadas. Schleiter e Morgan-Jones (2009) analisaram o
efeito dos poderes presidenciais que permitem convocar eleições anteci-
padas na cessação prematura de governo. Estes estudos são importantes
na medida em que demonstram que o poder do chefe de Estado de an-
tecipar eleições é importante, mas não analisam as consequências eleitorais
destes poderes. Apresentamos, de seguida, o primeiro estudo do género.
Exploramos a forma como os presidentes usam o seu poder de dissolução
parlamentar como extensão das suas motivações partidárias e questiona-
mos de que forma podem estes poderes ter impacto no desempenho elei-
toral do primeiro-ministro incumbente.

Presidentes, poderes de dissolução 
e desempenho eleitoral dos incumbentes

Na construção do nosso argumento, baseamo-nos no «quadro de
oportunidade política» de Margit Tavits’ (2009) para explicar o ativismo
presidencial. De seguida, ampliamos e desenvolvemos este enquadra-
mento para analisar a forma como os presidentes podem usar os seus
poderes de dissolução parlamentar para influenciar a performance elei-
toral dos incumbentes.

Os presidentes podem ser vistos como policy seeking politicians empe-
nhados em usar o seu poder e a sua influência política para promover os
seus objetivos políticos (Tavits 2009, 35). Na procura destes objetivos, os
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presidentes preferem trabalhar com um primeiro-ministro e um governo
que partilhem as mesmas preferências em termos de políticas públicas
(Tavits 2009, 35). A sua capacidade de reunir um governo assim depende
dos poderes constitucionais e do contexto político mais amplo em que
os presidentes habitualmente operam. Neste capítulo, focamo-nos nos
poderes constitucionais dos presidentes para influenciar a dissolução pre-
matura do parlamento e defendemos que estes poderes são postos em
prática tendo em mente preocupações partidárias. Quando os presidentes
pertencem ao mesmo partido que os governos, espera-se que atuem no
sentido de apoiar o governo e incrementar as suas expectativas eleitorais.
Quando os presidentes não partilham, com o executivo, a orientação po-
lítica, é mais provável que atuem em detrimento eleitoral do governo.

Para analisar a forma como os presidentes recorrem aos seus poderes
de dissolução para moldar o destino eleitoral dos governos incumbentes,
baseamo-nos na distinção entre eleições comuns e dois tipos de eleições
antecipadas: as que são convocadas em benefício político do incumbente
e as que resultam de uma falha do incumbente (Schleiter e Tavits, no
prelo). Todos os governos têm um mandato fixo, no final do qual têm
de enfrentar eleições obrigatórias e regulares. Em contraste com as elei-
ções regulares, as democracias parlamentares e semipresidencialistas per-
mitem, habitualmente, a marcação de eleições antecipadas como forma
de resolver conflitos e para consultar o eleitorado (Linz 1994; Laver 2006;
Müller et al. 2000). Estas eleições podem ser realizadas em contextos van-
tajosos ou desvantajosos para o governo incumbente. Baseamo-nos na
distinção de Schleiter e Tavits (no prelo) entre dois tipos de eleições an-
tecipadas: as surfing elections definem-se como eleições antecipadas que
são convocadas para maximizar o sucesso eleitoral do governo incum-
bente. Estas eleições surgem, tipicamente, em períodos temporais que
favorecem o governo, como, por exemplo, picos no apoio da opinião
pública ou períodos de bom desempenho económico. As surfing elections
contrastam com as eleições antecipadas resultantes de falhas do governo,
a perda de apoio pelas políticas governamentais, a perda de apoio parla-
mentar, a demissão do primeiro-ministro ou a desintegração do partido
ou da coligação. Como Schleiter e Tavits (no prelo) demonstram, estes
dois tipos de eleição têm diferentes implicações no desempenho eleitoral
do incumbente. Os primeiros-ministros tendem a beneficiar de bónus
consideráveis de votos e mandatos nas surfing elections, comparativamente
às eleições regulares ou às failure elections (Schleiter e Tavits, no prelo). Dis-
cutiremos, no final deste capítulo, como operacionalizamos, empirica-
mente, ambos os tipos de eleição.
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Os presidentes com poderes de dissolução significativos podem in-
fluenciar a antecipação das eleições como forma de moldar a incidência
de eleições surfing e failure e, consequentemente, o sucesso eleitoral dos
governos incumbentes. Alguns presidentes têm total liberdade para con-
vocar eleições e pode esperar-se, em relação a estes chefes de Estado, que
tenham maior impacto no desempenho eleitoral dos governos. Mesmo
os presidentes com níveis intermédios de poderes de dissolução têm, ti-
picamente, autoridade de gate-keeping, veto ou agenda setting no que diz
respeito a eleições antecipadas. Embora estes presidentes tenham de ne-
gociar com outros atores políticos, a sua influência no processo pode ditar
a ocorrência, ou não, de eleições surfing e failure. Ceteris paribus, presidentes
mais fortes, isto é, os que podem exercer efeitos significativos na dissolu-
ção parlamentar, têm mais oportunidades de ter alguma influência e de
conquistar os seus objetivos políticos do que os seus pares. Se estes presi-
dentes usam os seus poderes em benefício ou detrimento do primeiro-
-ministro incumbente, isso dependerá provavelmente do seu relaciona-
mento político com o governo. Temos em conta os efeitos dos poderes
constitucionais e a pertença partidária para formular as expectativas sobre a
influência dos presidentes em três cenários: (i) o tipo de eleições antecipadas
que o governo enfrenta, (ii) o desempenho do partido do primeiro-ministro
em eleições antecipadas, (iii) o desempenho do partido do primeiro-ministro
em eleições antecipadas, em comparação às eleições regulares.

A nossa primeira hipótese foca-se no tipo de eleição antecipada. É ex-
pectável que os presidentes poderosos exerçam a sua influência na ante-
cipação das eleições para permitir aos seus aliados to surf, enquanto an-
tecipam as falhas dos seus oponentes.

Hipótese 1: Os presidentes com poderes significativos de dissolução parlamentar
aumentam a incidência das eleições surfing elections quando o governo pertence
à mesma fação partidária. Quando o governo não pertence, aumenta a frequência
das failure elections.

No que diz respeito ao sucesso eleitoral dos primeiros-ministros, pre-
vemos que os presidentes com influência constitucional significativa na
dissolução parlamentar vão usá-la para assegurar que o calendário eleito-
ral suporte o desempenho eleitoral dos seus aliados e prejudique os opo-
nentes.

Hipótese 2: Os presidentes com poderes significativos de dissolução parlamentar
influenciam o calendário eleitoral para beneficiar o desempenho eleitoral do pri-
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meiro-ministro que pertencer ao mesmo partido político, em detrimento daquele
que se lhes opõe.

A terceira hipótese compara o desempenho dos primeiros-ministros
em eleições regulares e eleições antecipadas. Se presidentes poderosos in-
fluenciarem o calendário eleitoral para permitir, aos seus aliados, captar
bónus eleitorais, ao mesmo tempo que asseguram que os seus opositores
são penalizados nas urnas, devemos observar o seguinte padrão: compa-
rativamente às eleições regulares, os primeiros-ministros que pertencem
ao mesmo partido do presidente deverão ter um desempenho eleitoral
melhor em eleições antecipadas, enquanto os que pertencem a fações
políticas diferentes devem ter resultados piores.

Hipótese 3: Quando os presidentes têm poderes significativos de dissolução par-
lamentar, o primeiro-ministro da mesma fação política tem melhor desempenho
em eleições antecipadas do que aqueles que pertencem a uma fação diferente, com-
parativamente a eleições regulares.

Dados e medição

Para testar as nossas expectativas baseámo-nos numa base de dados
que inclui 194 eleições em democracias parlamentares e semipresiden-
cialistas europeias, com presidentes, desde 1945 a junho de 2013 (a lista
das democracias incluídas neste estudo está disponível no Anexo). Os
dados estão organizados em painéis país/ano.

Medimos os poderes presidenciais de dissolução parlamentar com base
num índice desenvolvido por Goplerud e Schleiter (2016). O índice es-
quematiza os poderes constitucionais (i. e., de jure) de que os presidentes
dispõem para a dissolução prematura do parlamento. Está ancorado,
num extremo, no valor mínimo de 0, referente aos presidentes que não
têm qualquer influência na dissolução (i. e., Eslovénia) e, no extremo
oposto, no valor máximo de 10, referente à discrição completa de um
presidente para a dissolução do parlamento (i. e., Finlândia 1919). O ín-
dice procede de um valor máximo ao qual aplica penalizações por dife-
rentes tipos de restrições à capacidade do presidente de convocar eleições
antecipadas, incluindo (i) restrições ao papel de agenda setting do presi-
dente na iniciação e progressão do processo de dissolução, (ii) restrições
à capacidade de decidir e desencadear a dissolução, (iii) restrições tem-
porais na marcação de eleições antecipadas, como, por exemplo, a proi-
bição da dissolução durante parte dos mandatos parlamentar ou presi-
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dencial, (iv) a capacidade presidencial para iniciar, fazer progredir ou de-
cidir a dissolução com parecer vinculativo ou não de um (ou mais) atores.
A classificação exata de cada uma destas penalizações está detalhada em
Goplerud e Schleiter (2016). O seu índice aplica estas penalizações 
cumulativamente até um máximo de 10 pontos para cada presidente.
Quando uma constituição prevê múltiplos caminhos para a dissolução,
Goplerud e Schleiter (2016) focam-se na pontuação máxima atribuída a
um presidente, transversal a todas as possibilidades que têm à disposição.
Seguimos a mesma abordagem assumindo que os presidentes vão recor-
rer à opção de dissolução que mais facilmente conseguirem influenciar
(ver pontuações no Anexo).

Para classificar as eleições como regulares, surfing e failure elections, ba-
seámo-nos na investigação de Schleiter e Tavits (no prelo). A recolha ex-
tensiva de dados que levaram a cabo emprega fontes primárias e secun-
dárias para classificar o tipo de eleição. Nestes dados, as surfing elections
são codificadas quando há indícios de oportunismo favorável ao governo
incumbente, como o aproveitamento do apoio da opinião pública, o de-
sempenho forte do governo ou a fraqueza da oposição (impopularidade,
divisões, falta de liderança). As failure elections são codificadas quando as
eleições antecipadas são acionadas para gerir uma falha atual ou iminente
do governo, como a perda de apoio ao programa legislativo do governo,
a perda de confiança parlamentar, a retirada de um parceiro de coligação, a
demissão do primeiro-ministro ou a ocorrência iminente de algum destes
eventos (ver Schleiter e Tavits, no prelo, para mais detalhes e exemplos
de codificação).

Para medir o desempenho eleitoral do incumbente, recorremos a duas
medidas alternativas para os resultados eleitorais, a quota de votos e a
quota de mandatos obtida pelo partido do primeiro-ministro nas eleições
para a câmara baixa (ou única) do parlamento.

Finalmente, medimos a relação política do presidente com o governo
registando se o partido do presidente está, ou não, no executivo, e dis-
tinguimos estes casos de exemplos em que o presidente ou o governo
não têm afiliação partidária (ver Fernandes e Magalhães 2016).

Análise

Tipo de eleição antecipada
O quadro 2.1 avalia a nossa primeira hipótese, respeitante à influência

do presidente no tipo de eleição antecipada. Recorde-se que esperamos
que os presidentes que podem exercer influência sobre a dissolução par-
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lamentar aumentem a incidência de surfing elections quando os seus alia-
dos estão no governo e que aumentem a incidência de failure elections
quando o seu partido não está no executivo. Presidentes fracos, sem po-
deres de dissolução significativos, não deverão poder interceder pelo seu
partido político desta forma. 

O painel superior do quadro 2.1 foca-se nos presidentes fortes (i. e., os
que registam uma classificação igual ou superior a 5 no índice de poder
presidencial) e demonstra que estes presidentes duplicam a frequência
de surfing elections, de 6,5% para 13%, quando o seu partido está no go-
verno, face a quando não está. Inversamente, quando o partido do pre-
sidente não está no governo, as failure elections são mais frequentes: 39%
face a 34%, quando o executivo é da mesma cor política. Estes resultados
são exatamente os que se tinham antecipado na hipótese 1.

O painel inferior do quadro 2.1 foca-se nos presidentes fracos (i. e., os
que registam uma classificação inferior a 5 no índice de poder presiden-
cial) e sugere que estes presidentes não são suficientemente poderosos
para concretizar os seus objetivos partidários. Parecem ser amplamente
incapazes de ajudar os governos e precipitar surfing elections (apenas três
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Quadro 2.1 – Influência presidencial na dissolução e tipo 
                      de eleições antecipadas

                                          Partido do PR            Pres./gov.        Partido do PR
                                        fora do governo      não partidário      no governo          Total
                                               
Presidente forte (poderes de dissolução > = 5)                                                                                                                      
Eleição regular                       17                       19                    41                 77
                                          (54,8)                  (63,3)               (53,2)            (55,8)

Surfing election                              2                         2                     10                 14
                                                    (6,5)                    (6,7)                (13,0)            (10,1)
Failure election                             12                        9                     26                 47
                                           (38,7)                  (30,0)               (33,8)            (34,1)
Total                                      31                       30                    77                138
                                          (100,0)                (100,0)             (100,0)          (100,0)                                               
Presidente fraco (poderes de dissolução < 5)                                                                                                  
Eleição regular                       10                       16                    15                 41
                                           (76,9)                   (66,7)               (83,3)            (74,5)
Surfing election                              1                         2                      0                   3
                                                    (7,7)                     (8,3)                 (0,0)              (5,5)
Failure election                               2                         6                      3                  11
                                          (15,4)                  (25,0)               (16,7)            (20,0)
Total                                      13                       24                    18                 55
                                                  (100,0)                (100,0)             (100,0)          (100,0)

Nota: os números entre parentes são percentagens.
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eleições deste tipo ocorreram neste conjunto de casos, nenhuma delas
com o partido do presidente no governo). Ademais, a frequência das fai-
lure elections não varia com a inclusão (ou exclusão) do partido do presi-
dente no governo.

O desempenho eleitoral do primeiro-ministro em eleições antecipadas
O quadro 2.2 testa a segunda hipótese, que referia que os presidentes

poderosos influenciam o calendário eleitoral para favorecer os seus alia-
dos no governo e para prejudicar os seus opositores. Como tal, quando
os presidentes têm poderes de dissolução significativos, é expectável que
os primeiros-ministros cujos governos incluem o partido do presidente
tenham um desempenho significativamente superior, em eleições ante-
cipadas, ao daqueles cujos governos não incluem a cor partidária do pre-
sidente. Presidentes mais fracos não deverão ser capazes de promover os
interesses dos seus companheiros partidários da mesma forma. O quadro
2.2 testa esta expectativa. 

O painel superior do quadro 2.2 foca-se nos presidentes fortes e com-
para o desempenho médio, em eleições antecipadas, dos primeiros-mi-
nistros que lideram governos que incluem, ou não incluem, o partido
do presidente. As duas últimas colunas da tabela demonstram a difference-
-of-means entre estes dois grupos e o valor p dos difference-of-means tests.
Como o painel demonstra, a proporção média de votos e mandatos dos
primeiros-ministros cujos governos incluem o partido do presidente é
entre 12% a 13% mais elevada do que a dos primeiros-ministros cujos
governos pertencem a uma fação partidária distinta. Os difference-of-means
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Quadro 2.2 – Influência presidencial na dissolução e desempenho eleitoral
                      do primeiro-ministro em eleições antecipadas

                                                N      Partido do PR      N   Partido do PR   Difference-
                                                                 fora do governo                no governo        -of-means         

Valor p
                                            
Presidente forte (poder de dissolução > = 5)                                                                            
Percentagem eleitoral 

do partido do PM           25          25,90          36        38,10          –12,20         0,00
Percentagem de lugares 

do partido do PM           25          28,92          36        41,91          –12,99         0,00                                                                            
Presidente fraco (poder de dissolução < 5)                                                                                                                               
Percentagem eleitoral 

do partido do PM           11          26,56           3         35,47           –8,90          0,12
Percentagem de lugares 

do partido do PM           11          30,22           3         35,70           –5,47          0,38
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tests indicam que estas diferenças são estatisticamente significativas a nível
do 1% ou melhor.

O painel inferior do quadro 2.2 foca-se nos presidentes fracos. En-
quanto os primeiros-ministros que convivem com estes presidentes apa-
rentam ter melhores resultados nas eleições antecipadas quando está pre-
sente no governo o partido do presidente, a diferença no desempenho
médio é menor (9% para a quota de votos e 5% para quota de mandatos)
e nunca chega a níveis convencionais de significância estatística.

Note-se, também, que os companheiros partidários dos presidentes
fortes têm um desempenho melhor, em média, nas eleições antecipadas
do que os seus pares junto de presidentes fracos, enquanto os opositores
de presidentes fortes têm um desempenho pior, em média, do que os
seus pares que coabitam com presidentes com reduzidos poderes. Assim,
os presidentes fortes parecem ser capazes de promover melhor os inte-
resses eleitorais dos seus aliados, em detrimento dos opositores, a um
grau superior ao dos presidentes cujos poderes de dissolução são mais
reduzidos. Estes resultados suportam a segunda hipótese, que previa que
os presidentes mais poderosos usassem as suas prerrogativas para anteci-
par as eleições com vantagem para os seus aliados partidários e em des-
vantagem para os seus opositores.

Comparar o desempenho eleitoral dos primeiros-ministros em eleições regulares
e antecipadas

A nossa terceira hipótese focava o contraste entre o desempenho dos
primeiros-ministros em eleições regulares e eleições antecipadas. Esperá-
vamos que os presidentes fortes tivessem influência no calendário elei-
toral para permitir aos seus aliados melhores resultados eleitorais, en-
quanto asseguravam que os seus opositores eram penalizados nas urnas.
Assim, esperamos que o desempenho dos governos que são compostos
pelo partido do presidente seja melhor em eleições antecipadas, compa-
rativamente às regulares, enquanto o desempenho dos governos que ex-
cluem o partido do presidente deverá ser pior em eleições antecipadas.
O quadro 2.3 testa esta hipótese.

O painel superior do quadro 2.3 foca-se nos governos que têm a
mesma cor política do presidente e demonstra que os primeiros-ministros
à frente destes governos beneficiam da antecipação das eleições. As quo-
tas de votos e de mandatos são, em média, 3% e 2% superiores, respeti-
vamente, em eleições antecipadas, embora as diferenças não sejam esta-
tisticamente relevantes. Devem comparar-se, a estes números, os do
painel inferior do quadro 2.3, referentes aos governos que excluem o par-
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tido do presidente. Como estes números demonstram, estes primeiros-
-ministros são, em média, penalizados em eleições antecipadas. A pro-
porção média de votos e mandatos é perto de 4% inferior quando as elei-
ções se realizam antes da data normal, face às eleições realizadas na altura
prevista. Novamente, estas diferenças não são estatisticamente relevantes.
Não obstante, estes resultados sugerem que as estratégias presidenciais
que ditam a antecipação do calendário eleitoral são de natureza partidária
e suportam a hipótese 3.

Em suma, as nossas descobertas demonstram que os presidentes dão
uso aos seus poderes de dissolução de forma partidária. Parecem influen-
ciar não só o tipo de eleição antecipada que ocorre, mas também mol-
dam o calendário eleitoral em benefício dos governos que são da mesma
cor política, enquanto prejudicam os governos dos opositores.

Discussão e conclusão

Os nossos resultados fornecem as primeiras provas comparativas sis-
temáticas de que os presidentes influenciam o desempenho eleitoral dos
primeiros-ministros incumbentes. Dois fatores, sugerem os nossos resul-
tados, são importantes para compreender o alcance e a natureza da in-
fluência presidencial nos resultados eleitorais: os poderes constitucionais
do presidente para a dissolução do parlamento e a relação política do
presidente com o governo.

Os presidentes que têm a capacidade de influenciar a dissolução par-
lamentar e que são representados no governo têm maiores probabilidades
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Quadro 2.3 –Influência dos presidentes fortes no desempenho eleitoral 
                     dos primeiros-ministros em eleições regulares e antecipadas
                     (poder presidencial de dissolução > = 5)

                                                N            Eleições          N         Eleições        Difference-
                                                                        regulares                      antecipadas        -of-means         

Valor p
                                            
Partido do presidente no governo                                                                                                              
Percentagem eleitoral 

do partido do PM           41          35,37           36        38,10           –2,73          0,22
Percentagem de lugares 

do partido do PM           41          39,65          36        41,91           –2,26          0,37                                            
Partido do presidente no governo                                                                                                              
Percentagem eleitoral 

no partido do PM           36          30,13          25        25,90            4,23           0,24
Percentagem de lugares 

do partido do PM           36          32,52          25        28,92            3,60           0,34
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de permitir a realização de surfing elections em alturas vantajosas para o
primeiro-ministro incumbente. Contrariamente, quando o presidente
não está politicamente alinhado com o governo, a incidência das failure
elections aumenta. Também demonstramos que a influência presidencial
na escolha do momento e da natureza das eleições antecipadas está cor-
relacionado com as diferenças no desempenho eleitoral do incumbente.
Primeiros-ministros que liderem governos com representação presiden-
cial conquistam quotas de votos e mandatos em média superiores em
eleições antecipadas às dos primeiros-ministros cujos governos não têm
ligação partidária ao presidente. Ademais, os primeiros-ministros que têm
a mesma cor política do presidente têm desempenhos melhores nas elei-
ções antecipadas do que nas regulares, enquanto o oposto se aplica no
caso dos primeiros-ministros cujos governos não incluem o partido do
presidente. Em conjunto, estes resultados sugerem que os poderes presi-
denciais de dissolução podem ser encarados como possibilitadores de
uma influência direta sobre a responsabilização eleitoral do primeiro-mi-
nistro, de uma forma que ainda não tinha sido identificada.

Estas descobertas têm implicações em duas áreas importantes na polí-
tica comparada. Em primeiro lugar, contribuem para uma compreensão
mais aprofundada da importância política dos poderes de dissolução pre-
sidencial na crescente literatura sobre ativismo presidencial. Enquanto
muito deste trabalho se tem focado na influência presidencial sobre a for-
mação, composição e cessação de governos, damos o primeiro passo para
demonstrar como os presidentes podem afetar os resultados eleitorais.

Em segundo lugar, as nossas descobertas abrem novas formas de pen-
sar a responsabilização eleitoral dos governos incumbentes nas repúblicas
parlamentares e semipresidencialistas europeias. A literatura sobre o voto
económico e outras formas de voto baseado no desempenho prestou
pouca atenção ao contexto institucional em que as eleições ocorrem (a
grande exceção são os estudos que se focam sobre os fatores institucionais
que determinam a atribuição da responsabilidade). Ainda assim, em
quase todas as repúblicas europeias, os presidentes têm alguma influência
sobre a antecipação das eleições. Os nossos resultados destacam o facto
de a influência presidencial moldar as condições sob as quais os governos
são responsabilizados pelos eleitores, que, por sua vez, modera a relação
de responsabilização e que, consequentemente, também poderá afetar a
força do voto económico. Este facto institucional básico permaneceu to-
talmente inexplorado na literatura sobre o voto económico. Em suma,
o nosso trabalho tem implicações para investigadores que trabalham
num conjunto amplo de áreas distintas. 
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Anexo
Países e poderes presidenciais de dissolução

País                                    Poderes presidenciais de dissolução

Alemanha                                                   2,50
Áustria                                                           10
Eslováquia (1992)                                        2,38
Eslováquia (1999)                                        3,09
Eslovénia                                                         0
Estónia                                                            5
Finlândia (1919)                                             10
Finlândia (1991)                                          4,75
França (1958)                                              9,03
Grécia (1975)                                               9,50
Grécia (1986)                                              2,50
Hungria (1989)                                            2,48
Hungria (2011)                                            4,78
Irlanda                                                             5
Islândia                                                          10
Itália                                                            9,03
Letónia                                                            5
Lituânia                                                      2,38
Polónia (1989)                                             5,23
Polónia (1992)                                             5,23
Polónia (1997)                                             4,75
Portugal (1976)                                            9,50
Portugal (1982)                                            8,10
República Checa (1992)                              3,17
República Checa (2009)                              3,17
Roménia                                                     2,02

Nota: Fonte Goplerud e Schleiter (2016).
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Bastien François

Capítulo 3

Uma exceção francesa? 
A noção de regime semipresidencial 
à luz do caso francês*

Foi em França – e principalmente para descrever o sistema político fran-
cês – que a noção de regime semipresidencial foi inventada por Maurice
Duverger. Mais, muitos analistas explicam a disseminação mundial do se-
mipresidencialismo pela estabilidade do sistema político francês (por
exemplo, Shugart 2005, 332). Contudo, paradoxalmente, a França é o
país no mundo onde os especialistas das questões institucionais têm mais
reticências a utilizar esta categoria (Bahro, Bayerlein e Veser 1998). Se esta
constatação merece ser explicada, os escassos investigadores que conti-
nuam a interessarem-se pelas questões institucionais têm, porém, uma
boa razão para considerar com desconfiança a abordagem do caso francês
feita pelos especialistas das questões semipresidenciais. Com efeito, estes
últimos consideram quase unanimemente que a França pertence a um sub-
tipo do regime semipresidencial, designado por Shugart e Carey (1992)
por premier-presidential, baseado na grande autonomia do primeiro-ministro
relativamente ao presidente da República. Como escreve – por exemplo,
Steven D. Roper (2002, 254): «poli tical scientists [...] often regard the pre-
mier-presidencial model as the french model». Ora, para um investigador
francês, se este subtipo é sem dúvida pertinente por si, não pode de al-
guma maneira ser descrito como o «modelo francês», tão importante é a
distância entre o funcionamento real 1 das instituições francesas e as ca-
racterísticas do subtipo premier-presidential.

Todavia, esta constatação não invalida a própria noção de regime semi-
presidencial. De um ponto de vista comparatista, os regimes semipresiden-
ciais existem e são cada vez mais numerosos e, como diz, com razão, Matt-
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hew Shugart (2005, 344): «semi-presidentialism apparently is a regime
whose time has come». Mais, nomeadamente pelas razões apresentadas
por Robert Elgie – que serão vistas –, a construção de uma tipologia de re-
gimes não pode apoiar-se sobre o funcionamento real dos sistemas políticos
que se inscrevem em cada um dos tipos. Mas pode também ocorrer que o
desvio entre o funcionamento real de um sistema político particular – aqui
a V República francesa – e o quadro teórico que permite colocá-lo numa
categoria de regime – ou num subtipo – indique uma falha nesse quadro
teórico, ou a necessidade de uma melhoria. O objeto deste capítulo é, por-
tanto, debater uma eventual melhoria da tipologia existente à luz do caso
francês. Num primeiro momento, voltar-se-á às causas do «desinteresse»
dos investigadores franceses pela noção de regime semipresidencial; depois,
serão apresentadas as principais características do atual consenso interna-
cional sobre esta noção para propor finalmente um caminho que permita
construir um subtipo de regime semipresidencial suscetível de integrar mais
objetivamente o caso francês (ou outros casos similares) no quadro do atual
consenso internacional sem modificar este último. 

As razões do «desinteresse» francês          

Todos os especialistas franceses descrevem o sistema institucional fran-
cês como singular. Escaparia às categorias usuais de classificação dos re-
gimes políticos (por exemplo, Duhamel 2008), e, por conseguinte, de
uma certa forma, à comparação. De facto, a noção de regime semipresi-
dencial não é quase utilizada em França; e, quando o é, é num sentido
metafórico, muito afastado do sentido exato e rigoroso que dois decénios
de debates internacionais na literatura produziram. Esta situação para-
doxal explica-se por razões tanto políticas como académicas.

Muitas hipóteses serão possíveis, de um ponto de vista político, para ex-
plicar o aparecimento da noção de regime semipresidencial pela mão de
Maurice Duverger; Pasquale Pasquino (1997, 130) considera ser o reconhe-
cimento académico da V República por Duverger após a sua longa oposição
ao regime. No entanto, é seguro que a noção se inscreve de imediato nos
debates políticos franceses relativos à qualificação do regime. Se estes são
menos virulentos nos meados dos anos 1970 – Olivier Duhamel (1987, 583)
fala de «tempos apaziguados» – ainda são importantes, tanto mais que a
publicação de Echec au roi2 em 1978, verdadeiramente o primeiro livro de Mau-
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rice Duverger sobre o tema, ocorre em vésperas das eleições legislativas de
1978 que os comentadores viam ganhas pelos adversários da V República.
Consequentemente, o uso da noção não pode ser percebido, em França,
separadamente das lutas políticas para definir o regime da V República –
lutas que conheceram alguma acalmia durante o primeiro mandato de Fran-
çois Mitterrand (1981-1988), mas que voltaram a ser mais vivazes nos anos
1990. Em França, a questão institucional mantém-se como uma questão
política central há mais de cinquenta anos, e a qualificação do regime tem
sempre uma dimensão política – inclusive nos trabalhos académicos. Se,
internacionalmente, a controvérsia sobre os «perigos» do presidencialismo
iniciada por Juan J. Linz (1990, 1994) acelerou as análises e a inovação con-
ceitual – Petra Schleiter e Edward Morgan-Jones (2009) puderam assim falar
de um «semipresidencialismo para além de Duverger e Linz –, em França a
noção nunca pôde livrar-se da sua conotação política, como se descrever a
V República francesa enquanto regime semipresidencial contribuísse para
«normalizar» uma prática que muitos analistas e comentadores consideram
– criticamente ou prezadamente  – fora do direito comum. 

A explicação académica remete para o cisma que veio separar o direito
e a ciência política no decorrer dos anos 1970 e 1980, e sobretudo a partir
dos anos 1990. Por um lado, o direito constitucional abandona quase de
todo a análise das instituições para concentrar-se na análise das decisões
do Conseil Constitutionnel, numa aspiração por um reconhecimento de
«verdadeiro direito» pela comunidade dos juristas universitários (François
1993). Por outro lado, a ciência política francesa conhece uma viragem
sociológica, fruto de um trabalho de importação sistemática dos métodos
e das teorias saídos da sociologia (mas também da história), que a afasta-
ram das instituições constitucionais quando, noutros lugares e antes de
tudo nos Estados Unidos, a ciência política conhece uma viragem «neo-
institucionalista» (Hall e Taylor 1997) que a conduz novamente ao inte-
resse pelos efeitos da arquitetura constitucional dos sistemas políticos. Daí
resultou que, em França, Maurice Duverger tenha acabado por desapare-
cer por completo – demasiado politólogo para os juristas e demasiado ju-
rista para os politólogos – das referências em direito, mas também da ciên-
cia política (salvo sobre a relação entre os sistemas eleitorais e os sistemas
partidários), e que os seus trabalhos sobre o regime semipresidencial vie-
ram a deixar de ter eco (François 2010a), enquanto internacionalmente a
«agenda duvergeriana» conhecia um interesse renovado.3
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3 Por exemplo, em língua francesa, Revue Internationale de Politique Comparée (17(1)), edi-
tado por Bernard Dolez, Bernard Grofman e Annie Laurent em 2010, inteiramente con-
sagrada a Maurice Duverger.  
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A «purificação» da noção de regime 
semipresidencial 

Contrariamente ao rápido abandono da noção pelos investigadores
franceses, o debate internacional acelerou nos anos 90, quando muitos
países do Leste europeu passaram por uma fase de transição democrática
após o desaparecimento do bloco soviético. Mesmo que não seja neces-
sário debruçar-se sobre a toda a história das discussões científicas à volta
do semipresidencialismo, há que relembrar um dos elementos cruciais
do debate no seio da comunidade politóloga internacional: a forma de
qualificar e de integrar (ou não) os poderes presidenciais na definição do
regime semipresidencial. Na sua definição seminal mundialmente reco-
nhecida, Maurice Duverger (1980, 166) fixa três elementos: um presi-
dente eleito por sufrágio universal, que detém poderes bastante conside-
ráveis, um primeiro-ministro e ministros que detêm o poder executivo e
que só podem manter-se em funções com o assentimento do parlamento.
Nesta definição tudo é discutível – e foi discutido – mas o mais incomo-
dativo é sem dúvida a expressão, particularmente imprecisa, «poderes
bastante consideráveis».4

Perante esta imprecisão, a «purificação» mais radical, mas também a
mais razoável, foi proposta por Robert Elgie (1998). Confrontado com a
multiplicação das taxinomias dos regimes democráticos, quanto à con-
fusão e às ambiguidades subsequentes, Robert Elgie sustentou que a di-
ficuldade provinha da mistura de dois tipos de propriedades quanto à
classificação dos sistemas políticos: as propriedades primeiras (dispositional
properties) e as propriedades relacionais (relational properties). As primeiras
são disposições constitucionais que podem ser descritas independente-
mente dos usos. Nada dizem, nomeadamente, do poder efetivo dos ti-
tulares das funções políticas; podem ser apreciadas independentemente
das relações de força políticas (ou eleitorais) ou das circunstâncias histó-
ricas. Por exemplo, a eleição do presidente por sufrágio universal direto
nada diz sobre a potência real do presidente eleito. Ao invés, as proprie-
dades relacionais remetem para os poderes efetivos dos titulares das fun-
ções institucionais: isto é, a práticas efetivas dos titulares destas funções
(e que podem também ser diferenciadamente analisadas). Consequente-
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4 Como mostrado por Steven D. Roper (2002), Maurice Duverger não é mais preciso
noutros textos e utiliza uma grande variedade de expressões – todas imprecisas – para ca-
racterizar os poderes presidenciais num regime semipresidencial. 
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mente, Robert Elgie defende que só as propriedades primeiras podem con-
duzir a um resultado objetivo na classificação dos regimes: a utilização das
propriedades relacionais depende excessivamente da subjetividade do
analista,5 como o próprio demonstra pelos profundos desacordos exis-
tentes na literatura francesa e internacional sobre o funcionamento do
sistema político francês (e sobre a sua classificação). Deve notar-se – esta
precisão é particularmente importante – que a distinção entre proprie-
dades primeiras e propriedades relacionais não se sobrepõe totalmente à
distinção entre poderes constitucionais e poderes reais (ou efetivamente
exercidos). Assim, alguns poderes constitucionais, como o poder de dis-
solução ou o poder presidencial de exonerar o seu primeiro-ministro,
participam, segundo Robert Elgie (1998, 225), nas propriedades relacio-
nais porque a sua prática está muito dependente do contexto político.
Então, para classificar os regimes políticos, Robert Elgie só considera três
propriedades correspondentes ao critério das propriedades primeiras: 
a existência distinta (ou não) de um chefe de Estado e de um chefe de
governo, a eleição direta (ou não) dos titulares destas funções e a exis-
tência (ou não) de um termo predeterminado para o exercício destas fun-
ções.

Baseando-se nesta distinção, é possível chegar a uma definição «pu-
rificada» do semipresidencialismo: «Semi-presidentialism is the situation
where a constitution makes provision for both a directly elected fixed-
-term president and a prime minister and cabinet who are collectively
res ponsible to the legislature» (Elgie 1999, 13). Esta definição, que já não
faz referência ao critério duvergeriano dos «considerable presidential po-
wers» (Elgie 2007, 2-6), foi rapidamente adotada pela maior parte dos es-
pecialistas, podendo ser considerada hoje como a definição estandarte
da literatura internacional (Schleiter e Morgan-Jones 2009, 875). 

Porém, esta definição tem uma fragilidade de um ponto de vista compa-
rativo. Conduz à reunião de sistemas políticos que, embora distintos dos
dois outros ideais-tipos (parlamentarismo e presidencialismo), têm carac-
terísticas extremamente diferentes. A «purificação» da definição duver-
geriana poderá assim conduzir a um efeito perverso: construída uma ca-
tegoria demasiado abrangente, proíbe a análise dos efeitos das diferentes
configurações institucionais semipresidenciais (nomeadamente quanto
ao desempenho democrático). A grande variedade dos regimes semipre-
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5 «The nature of political science is such that country-specialist are almost bound to
disagree as to the nature of executive power relations in their country of study» (Elgie
1998, 229)
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sidenciais conduziu, portanto – até, antes da tarefa de «purificação» le-
vada a cabo por Robert Elgie – a propor critérios para distinguir vários
subtipos. A obra de Matthew Shugart e John Carey (1992) foi seminal
quando distinguiu dois tipos de configurações: a primeira, na qual o pri-
meiro-ministro e o governo são coletivamente responsáveis perante o
parlamento e o presidente (president-parliamentarism); a segunda, onde o
primeiro-ministro e o governo são somente responsáveis perante o parla-
mento (premier-presidentialism), cujo arquétipo – o que não deixa surpreen-
der um leitor francês – será a França (Shugart 1993, 30).

Originalmente, esta distinção foi titubeante. Com efeito, os autores
(1992) parecem primeiro indicar que só o premier-presidencialismo corres-
ponde verdadeiramente ao regime semipresidencial. Mas, logo nas pu-
blicações subsequentes de Matthew Shugart (Shugart 2005; Samuels e
Shugart, 2010), estas duas configurações participam ambas no regime se-
mipresidencial. É verdade que, entretanto, estas duas categorias foram
igualmente «purificadas»: se o direito presidencial de dissolução foi pri-
meiro uma das características do president-parliamentarism, este critério
acabou por desaparecer, merecendo, depois, segundo Matthew Shugart,
um tratamento particular (2005, 334). Esta distinção tornou-se, por sua
vez, um padrão da literatura internacional, porque é indubitavelmente
conforme ao imperativo determinado por Robert Elgie (2011), isto é,
fundar-se exclusivamente sobre os «termos da Constituição», e porque
se apoia numa das suas três variáveis para construir a sua tipologia (Elgie
1998, 226).

É neste quadro que a questão dos poderes presidenciais foi reintrodu-
zida (Metcalf 2000; Roper 2002; Siaroff 2003), não como um critério da
definição do regime semipresidencial, mas consoante a distinção pro-
posta por Matthew Shugart et al., e segundo o imperativo avançado por
Robert Elgie, a exclusiva tomada em conta das disposições constitucio-
nais. É – por exemplo – o caso da publicação de Lee Kendall Metcalf
(2000, 663): se aceita que os presidentes possam ter poderes que não es-
tejam definidos na constituição, o mesmo considera que estes «poderes
informais» são secundários – e, portanto, podem ser descartados na cons-
trução de uma tipologia – porque só aumentam ou diminuem os «pode-
res formais».    

O modelo foi igualmente afinado de um ponto de vista conceitual.
Numa importante revista da literatura existente, Petra Schleiter e Edward
Morgan-Jones (2009) mostram que, aplicada à democracia representativa,
a teoria do mandante-mandatário (principal-agent theory) permitia trans-
crever – de forma elegante e parcimoniosa – a peculiaridade do regime
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semipresidencial. Nesta perspetiva, que tem por objetivo descrever os di-
ferentes modos de delegação política, considera-se que o eleitorado (o
mandante) dá um mandato de representação a um ou dois mandatários
de primeira linha (o presidente e/ou o parlamento), que, por sua vez, de-
legam o seu mandato ao governo, mandatário de segunda linha. Os re-
gimes constitucionais podem então ser descritos segundos duas dimen-
sões. A primeira é o número de mandatários de primeira linha: um
(como nos regimes parlamentares) ou dois (como nos regimes presiden-
ciais e semipresidenciais). A segunda dimensão considera o número de
mandatários de primeira linha que delegam o seu mandato ao mandatá-
rio de segunda linha: um só nos regimes presidenciais (o presidente) e
nos parlamentares (o parlamento); um e/ou dois nos regimes semipresi-
denciais (o parlamento e/ou o parlamento e o presidente).

A teoria do mandato-mandatário descreve, portanto, diferentes estrutu-
ras de delegação política que talham as relações entre os diferentes atores
institucionais. Ora, é de salientar que as diferenças constitucionais – por
vezes, importantes – nos regimes semipresidenciais (nomeadamente
quanto à formação e exoneração, ou ao controlo da agenda parlamentar)
são sempre dependentes da estrutura de delegação política própria do re-
gime semipresidencial. Dito de outra forma, as relações entre os diferentes
atores institucionais são explicadas por esta dupla delegação a mandatários
de primeira linha e pela capacidade destes em delegar (ou não) num man-
datário de segunda linha. Esta peculiaridade distingue fundamentalmente
e especificamente os regimes semipresidenciais dos outros dois regimes.6

Deste ponto de vista, o semipresidencialismo distingue-se univocamente
pela «possibilidade de dois mandatários do eleitorado – o Presidente e o
Parlamento – poderem exercer uma autoridade, mesmo que muitas das
vezes assimétrica, sobre o governo» (Schleiter e Morgan-Jones 2009, 891).

Conceitualmente, definir os regimes desta forma permite acabar com
uma discussão prolongadamente viva – animada nomeadamente por
Arend Lijphart (1997, 1999) no seguimento do texto seminal de Maurice
Duverger (1980, 186) – que via no regime semipresidencial uma combi-
nação dos dois outros tipos de regimes, aproximando-se ou do regime
presidencial ou do parlamentar em função das relações de forças políticas.
Mais que uma combinação, o regime semipresidencial é uma soma (Shu-
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6 Petra Schleiter e Edward Morgan-Jones (2009) mostram igualmente que a teoria do
mandante-mandatário permite analisar o desempenho democrático do semipresidencia-
lismo e discriminar os seus efeitos, quer do ponto de vista da qualidade da representação,
quer do ponto de vista da responsabilidade dos governantes, da composição e da duração
dos governos e das políticas públicas legislativas.
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gart 2005, 327): o que permite aliás igualmente – o que a literatura não
notou – distinguir os regimes semipresidenciais do fenómeno contem-
porâneo de «presidencialização» do governo nos regimes parlamentares
(Poguntke e Webb 2005). Mesmo com um governo «presidencializado»,
os regimes parlamentares não deixam de ser diferentemente estruturados
pela mesma cadeia de delegação política e, portanto, de funcionar muito
diferentemente.

Rapidamente, a perspetiva neomadisoniana proposta por Mathhew
Shugart (2005) aproxima-se muito da análise em termos mandante-man-
datário pela centralidade ocupada pelo duplo circuito de delegação polí-
tica, mas com outro objetivo. Na sua análise das combinações constitu-
cionais entre as duas dimensões das relações institucionais – as relações
hierárquicas (uma instituição é subordinada a outra) e as relações transa-
cionais (as instituições são obrigadas à coordenação) – podem então ser
incorporadas as características informais ou extraconstitucionais (por
exemplo, o sistema de partidos) que formam os modelos comportamen-
tais (Shugart 2005, 328; Samuels e Shugart 2010b). Trata-se, portanto,
menos de uma definição do regime semipresidencial do que de uma des-
crição dos jogos possíveis dentro do mesmo sistema constitucional (Shu-
gart 2005, 334: por exemplo, no caso francês, é impossível transcrever o
domínio presidencial sobre governo através do sistema de partidos tendo
somente em conta una definição institucional). Mas, subsequentemente,
torna-se difícil restringir-se a uma perspetiva meramente constitucional:
David Samuels e Matthew Shugart (2010a, 88-89) defendem a ideia de
uma exceção austríaca devido à «distância entre o direito e a prática»
quando – curiosamente – esta distância não é explorada no caso francês...

Com uma definição «purificada», dotada de um quadro conceitual ro-
busto e estabilizado na literatura, a noção de regime semipresidencial já
parece não levantar problemas. A partir daí, os especialistas em análise
comparada das instituições em ciência política podem deslocar a sua
atenção.  Se a questão do «desempenho» democrático continua na atua-
lidade (Elgie 2011), muitas outras estão agora a ser feitas neste quadro,
relativamente a todos os aspetos de um sistema político – por exemplo,
a análise do diferencial de participação eleitoral nas eleições presidencial
e legislativas (Elgie e Fauvelle-Aymar 2012) –, não obstante uma atenção
particular sobre os poderes presenciais, aos efeitos da eleição presidencial
(Hicken e Stoll 2013; Elgie, Bucur, Dolez e Laurent 2014) e à presiden-
cialização do sistema de partidos (Samuels e Shugart 2010b).
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Será possível melhorar a tipologia existente 
dos regimes semipresidenciais?

Voltando às reticências dos especialistas franceses em instituições po-
líticas relativamente à utilização da noção de regime semipresidencial,
uma análise de tipo mandato-mandatário é completamente aceitável,
desde de que seja de um ponto de vista comparativo. Com um vocabu-
lário diferente – os regimes «birrepresentativos» –, Marie-Anne Cohendet
(2006) – por exemplo – descreve os regimes semipresidenciais europeus.
No entanto, o imperativo de Robert Elgie – basear-se unicamente nas
disposições constitucionais – é, contudo, muito mais problemático.
Todos os especialistas franceses – juristas ou politólogos – consideram,
com efeito, mais ou menos explicitamente, que em França existirão duas
constituições: a Constituição formal (que, de certa forma, nunca foi apli-
cada) e a Constituição «real» que sempre esteve em vigor (o que é discu-
tido), composta pelas «convenções da Constituição» (Avril 1997) tão só-
lidas quanto o próprio texto constitucional (segundo estas «convenções»,
o presidente pode sempre pedir e obter a demissão do primeiro-ministro).
Ora, mesmo se, por vezes, jurisdições superiores (Conseil d’État, Conseil
Constitutionnel) parecem validar as «convenções da Constituição»
apoiando-se numa leitura da Constituição resultante da sua prática, não
existe acordo sobre o que é a referida Constituição «real».   

O problema desta distinção entre Constituição «formal» e Constitui-
ção «real» é que recai na aporia denunciada por Robert Elgie (1998), de-
vido às muito numerosas interpretações quanto à significação e às con-
sequências da Constituição «real». É particularmente visível no caso da
«coabitação» (Cohendet 1993), cujas interpretações podem divergir ra-
dicalmente. Alguns dirão que é um regresso à «normalidade», à leitura
literal do texto, enquanto segundo outros é somente um «parêntesis» ne-
cessariamente temporário, ou outros, ainda, que muitos dos poderes
constitucionais «reais» do presidente não mudam durante a coabitação,
eventualmente menos de um ponto de vista positivo que negativo, isto
é, o poder de impedir. Considerar as «convenções da Constituição» só
dificilmente pode alicerçar uma tipologia com um objetivo comparativo.
Com efeito, este problema não tem solução desde que se queira pensar
uma tal tipologia alicerçada nas «propriedades primeiras» de um sistema
institucional. 

Porém, o que é verdadeiramente incompreensível para um investiga-
dor francês é o lugar da França num dos dois subtipos elaborados por
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Matthew Shugart e John Carey (1992), e retomado pela literatura inter-
nacional: o premier-presidentialism. Claro que os especialistas em politica
comparada não se deixam enganar, sabem que a «prática» francesa difere
muito do quadro ideal-típico do subtipo. Assim, por exemplo, Alan Sia-
roff (2003, 293) refere que «na prática, [a V República francesa] é mais
president-parliamentary que premier-presidential, mas não explora este ponto
particular. É verdade que a distinção proposta por Matthew Shugart e
John Carey se alicerça num dos elementos mais difíceis de apreender na
análise dos regimes semipresidenciais, mesmo que as normas constitu-
cionais quanto à responsabilidade governamental sejam, por regra, claras.
Mas, como dizem – com razão – Petra Schleiter e Edward Morgan-Jones
(2010, 1418), «a característica essencial das constituições semipresiden-
ciais é a de não identificarem tão claramente como nos regimes presi-
denciais ou parlamentares quem do presidente ou do parlamento tem o
poder de controlar o governo».

Será então possível reintroduzir a França na análise comparativa dos
regimes semipresidenciais, respeitando a instrução de Robert Elgie para
que os especialistas franceses se revejam nela, ou dever-se-á contentar
com este estado de coisas?

Alan Siaroff tenta responder: se a questão dos poderes presidenciais
não é necessária – e pode mesmo constituir um obstáculo – para erigir
um ideal-tipo de regime semipresidencial especificamente comparativo,
é, porém, necessário tomá-la em conta para estabelecer subtipos (2003,
292).7 O autor propõe que se meçam os poderes presidenciais segundo
nove variáveis dicotómicas,8 apoiando-se no texto da Constituição e na
prática política real (2003, 303). Mas, quando Alan Siaroff considera os
países com um presidente eleito por sufrágio universal direto e um pri-
meiro-ministro responsável perante o parlamento, desemboca num con-
junto completamente heteróclito (2003, 299-300, 306),9 ao ponto de pre-
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7 Ver a análise de Jessica Fortin (2013) sobre as diferentes medidas dos poderes presi-
denciais e os seus respetivos desiguais graus de consistência. 

8 A eleição por sufrágio universal direto, a sincronia das eleições presidencial e parla-
mentares, a nomeação dos membros do governo, mas também dos altos responsáveis
administrativos, militares e judiciais, a presidência das reuniões do governo, o veto legis-
lativo ou o pedido de reapreciação parlamentar, os poderes especiais em caso de crise, o
papel particular do presidente na política estrangeira ou de defesa, a composição do go-
verno, o direito de dissolução.  

9 Alan Siaroff (2003, 299) chega a um resultado de 7/9 para a França. Ora, utilizando
as mesmas variáveis, chega-se a um resultado de 9/9 (uma das diferenças reside no facto
de que Siaroff não teve em conta, à data do seu artigo, a recente sincronia das eleições
legislativas e presidencial) – o que ilustra bem o risco da subjetividade sublinhado por
Robert Elgie (1998). 
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conizar redefinir os subtipos em três categorias (2003, 307-308). Assim,
a França – com, nomeadamente, Portugal após 1982 – seria arrumada
no «parlamentarismo presidencial» ou no «parlamentarismo com pre-
dominância presidencial». Uma tal análise parece mais adequada quando
cada país é considerado separadamente, mas é extremamente difícil de
operacionalizar para construir uma análise comparada. A partir de
quando se poderá dizer, por exemplo, que existe uma «predominância
presidencial»? Dito por outras palavras, a tipologia de Alan Siaroff é
muito pouco clara. 

Se é necessário voltar aos poderes presidenciais para definir os subtipos
dos regimes semipresidenciais como pensa Alan Siaroff (2003), se o
ponto crucial é o controlo do governo como avançam Petra Schleiter e
Edward Morgan-Jones (2010, 148), e se não se devem misturar as pro-
priedades primeiras (dispositional properties) e as propriedades relacionais
(relational properties) como impõe Robert Elgie, existirá então uma boa
solução para definir um subtipo de regime semipresidencial facilitando
a integração do caso francês?

A solução encontra-se, porventura, numa antiga definição do regime
semipresidencial dada por Giovanni Sartori (1997, 131), que referencia
os «poderes partilhados» do presidente e do primeiro-ministro, e que foi
rapidamente abandonada. Robert Elgie (2011, 21-22) rejeita esta definição
por duas razões: em primeiro lugar, restringe de mais o número de casos
(o critério do poder executivo «dual» não recobre todos os casos de se-
mipresidencialismo); em segundo lugar – como rejeitara a definição de
Maurice Duverger – é muito pouco clara e implica juízos de facto que
podem ser juízos de valor. Ora, se não se utiliza a perspetiva de Giovanni
Sartori para definir o regime semipresidencial, mas para construir subti-
pos, a questão já e diferente. 

Para medir o carácter heurístico da noção de «poderes partilhados», é
útil voltar, mesmo rapidamente (para uma análise detalhada: François
2010b), à particularidade do sistema francês. Existe, sem dúvida, um fator
histórico: a ascendência do presidente da V República sobre o sistema
político devido à «guerra da Argélia». Adicionalmente, acrescentou-se
uma recomposição do sistema de partidos e uma bipolarização das forças
políticas, e depois, uma presidencialização dos partidos. Há certamente
razões institucionais – Jean-Luc Parodi (1984) fala de uma «combinatória
institucional» onde residem a eleição direta do presidente, a utilização
do sistema eleitoral maioritário (a duas voltas com uma cláusula-barreira
elevada para a segunda volta) para as eleições legislativas e o direito de
dissolução discricionário presidencial –, mas sem causa constitucional
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mecânica. A potência presidencial, para além e frequentemente contra a
letra do texto constitucional, apoia-se então, principalmente, na maioria
dos casos, na maioria parlamentar da mesma cor do presidente. É, por-
tanto, um facto, isto é, uma constatação – que se renova (ou não) de elei-
ção em eleição, e não por causa mecânica de disposições constitucionais.
O vocabulário dos especialistas, mas também dos comentadores, é aliás
explícito: fala-se de «facto maioritário».10

Isto significa então que a V República podia ter sido outra (mesmo
que este tipo de juízo retrospetivo não faça grande sentido), mas sobre-
tudo que poderá tornar-se outra: poder-se-ia imaginar outro tipo de es-
crutínio legislativo (proporcional) e uma tripartição do sistema de parti-
dos (com a subida das forças de extrema-direita «antissistema») que
poderiam levar a governos de coligação, mudando profundamente o
jogo político. Esta última constatação revela que os elementos constitu-
tivos do funcionamento real da V República francesa não podem ser in-
tegrados na construção de uma tipologia dos regimes com um objetivo
comparatista (como qualquer tipologia). Mas não está vedada a reflexão
sobre os fatores constitucionais que tornam possível ou que são necessá-
rios, ceteris paribus, para assegurar um domínio presidencial sobre o sis-
tema político. Reencontra-se assim a utilidade da análise de Alan Siaroff
(2003), articulada com a de Giovanni Sartori (1997), desde que se defina
objetivamente – para falar como Robert Elgie (1998), com «propriedades
primeiras» – o que o autor italiano qualifica como «poderes partilhados».

A situação de coabitação permite progredir neste ponto. No caso da
França, por exemplo.11 Pode-se perguntar o que não muda em período de
coabitação, partindo da ideia de que é durante estes períodos que se en-
contram os verdadeiros «poderes partilhados», isto é, os que permanecem,
malgrado o enfraquecimento do presidente perante uma maioria parla-
mentar que apoia o primeiro-ministro. Porém, corre-se o risco, então, de
medir as «tradições» ou os «hábitos», variáveis em função das experiências
dos atores da coabitação (deste ponto de vista, a primeira coabitação –
1986-1988 – foi relativamente diferente da terceira – 2007--2012). Existe
igualmente o risco de somente se medissem as estratégias políticas: em coa-

Presidentes e (Semi)Presidencialismo nas Democracias Contemporâneas

90

10 Este corresponde à existência de uma maioria parlamentar, estável e disciplinada du-
rante toda a legislatura, o que é mais abrangente que a descrição de um apoio ao presi-
dente. Dito de outra forma, mesmo em situação de coabitação, há «facto maioritário».
Mas, de facto, o beneficiário, fora dos períodos de coabitação (isto é, o mais frequente) é
o presidente.   

11 David Samuels e Matthew Shugart (2010, 55-61b) estabelecem a lista dos casos de
coabitação. 
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bitação, o primeiro-ministro deseja geralmente tornar-se presidente, e, por-
tanto, não tem nenhum interesse em enfraquecer a função presidencial.

Deve-se reformular a pergunta: em coabitação, em que pontos, explici-
tamente mencionados na Constituição, o primeiro-ministro não pode go-
vernar sem o presidente – independentemente da estratégia do primeiro-
ministro e do contexto político? Em França, estes pontos não são números,
mas são centrais quanto à capacidade governativa, propriamente dita. São
relativos à nomeação dos altos funcionários, dirigentes de grandes empresas
públicas e de chefias militares, que requere a assinatura presidencial (Spon-
chiado 2015). Correspondem também a alguns poderes normativos do go-
verno que carecem da mesma assinatura. Adicionalmente, há as compe-
tências particulares do presidente, constitucionalmente definidas, nos
domínios da política estrangeira e de defesa (Massot 2011). 

Poder-se-iam consequentemente definir os «poderes partilhados» como os poderes
de governo que o primeiro-ministro não pode constitucionalmente exercer sem o
presidente. O fulcro é visivelmente os poderes do presidente, mas apreen-
didos do ponto de vista do primeiro-ministro. O que se pretende salientar
é o grau de autonomia do primeiro-ministro no exercício do poder exe-
cutivo. Utilizando esta definição dos «poderes partilhados» e falando
como Lee Kendall Metcalf (2000, 663), os «poderes informais» do presi-
dente – dependentes das relações de força política e do contexto – fazem
somente aumentar ou diminuir os «poderes formais» que partilha com o
primeiro-ministro. Dito de outra forma, a preeminência presidencial fran-
cesa não teria sido possível – incluído o poder que se arrogou o presidente
de mudar de primeiro-ministro independentemente do parlamento – se
o poder executivo do primeiro-ministro não era, em alguns pontos cru-
ciais, constitucionalmente dependente do presidente.    

Podemos agora chegar a uma oposição que traduz melhor o caso fran-
cês, respeitando a definição de Robert Elgie e o quadro conceitual da
teoria do mandato-mandatário: 

Se o primeiro-ministro é responsável só perante o parlamento e pode go-
vernar na independência total do presidente, este último não dispõe de pon-
tos de apoio para controlar o governo: uma verdadeira situação de premier-
-presidentialism.

Se o primeiro-ministro, mesmo sendo formalmente responsável somente
perante o parlamento, não pode governar independentemente do presidente,
este tem sempre onde se apoiar para controlar o governo. Aproxima-se então
do subtipo president-parliamentarism, isto é, a configuração onde existe uma
dupla responsabilidade do primeiro-ministro.

Uma exceção francesa? A noção de regime semipresidencial à luz do caso francês

91

03 Presidentes Cap. 3.qxp_Layout 1  26/09/17  16:56  Page 91



Se esta proposta for retida, a solução mais simples será modificar a ti-
pologia de Matthew Shugart e John Carey, dizendo que o president-par-
liamentarism é a situação na qual o primeiro-ministro e o governo são co-
letivamente responsáveis perante o parlamento e o presidente ou, só são
responsáveis perante o parlamento, mas igualmente dependentes do pre-
sidente através do exercício dos poderes partilhados executivos. Segundo
esta proposta, a França entraria no quadro do president-parliamentarism
porque mesmo que o primeiro-ministro não seja formalmente responsá-
vel perante o presidente, a sua relação de dependência constitucional co-
loca-o numa situação de dupla tutela (inclusive em período de coabita-
ção). Aliás, reencontra-se aqui a ideia de «parlamentarismo presidencial»
desenvolvida por Alan Siaroff (2003) – o que corresponde em larga me-
dida à visão dos especialistas franceses – mas num enquadramento con-
ceitual muito mais robusto e muito mais propício à análise comparativa. 

Falta – e está-se bem consciente de que a dificuldade não fica inteira-
mente resolvida – tornar operacionalizável esta noção de «poderes parti-
lhados» segundo a forma de uma variável sintética dicotómica. No en-
tanto, parece existir um caminho particularmente heurístico a testar para
além do caso francês. Tanto mais que esta conceção dos «poderes parti-
lhados» – que acentua a autonomia formal do primeiro-ministro perante
o presidente e os poderes presidenciais – poderá permitir, além do mais,
especificar a construção de um indicador dos poderes presidenciais, o
que é hoje um fulcro maior da investigação comparativa.12
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12 Num artigo recente, Robert Elgie, Cristina Bucur, Bernard Dolez e Annie Laurent
(2014) apoiam-se em Alan Siaroff (2003) para construir o indicador o mais sintético pos-
sível dos poderes presidenciais. Retêm três das nove variáveis de Alan Siaroff: a presidên-
cia (ou não) do Conselho de Ministros, o papel central (ou não) do presidente na política
estrangeira e na composição do governo. Estas três variáveis, como referem os autores,
permitem efetivamente cobrir uma vasta gama das atividades presidenciais. Mas vê-se a
sua fragilidade: todas não permitem descrever um «verdadeiro poder» (a presidência do
Conselho de Ministros é, neste sentido, relativamente pouco significativa) e deixam, por-
tanto, uma larga margem de apreciação subjetiva ao analista. É verdade que estes autores
não têm por objetivo a construção de um subtipo de regime semipresidencial – e pro -
curam responder a uma pergunta muito diferente: o impacto da eleição presidencial na
representação parlamentar dos partidos.  
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Marcelo Camerlo 
Andrés Malamud

Capítulo 4

Sucessão presidencial em contextos
de crise: as experiências 
latino-americanas recentes
Introdução

No âmbito das eleições legislativas de 2015, observadores externos per-
guntaram-se como era possível que em Portugal não tivessem emergido
partidos antissistema. Ao contrário de Itália e de Espanha, onde o Mo-
vimento Cinco Estrelas e o Podemos tiveram grande protagonismo, de
França e da Grécia, onde os preexistentes Frente Nacional e Syriza obti-
veram enormes ganhos eleitorais, em Portugal nem novas forças apare-
ceram nem as oposições tradicionais recolheram resultados inesperados.
A novidade, porém, manifestou-se na arena parlamentar: o Bloco de Es-
querda e o Partido Comunista Português decidiram, pela primeira vez
na história, apoiar o Partido Socialista para o governo enquanto eles se
mantinham fora dele. A expectativa de que, numa situação de crise eco-
nómica, o mal-estar cidadão se traduz na penalização dos partidos tradi-
cionais cumpriu-se só parcialmente. Os portugueses castigaram ligeira-
mente os partidos de governo mas não apoiaram novas opções de
«indignados» nem os tradicionais partidos de protesto. Em síntese, os
cinco países da Europa do Sul viram os seus cenários eleitorais e partidá-
rios alterados desde a crise, mas a intermediação parlamentar produziu
diferentes combinações a nível do governo. Na Grécia chegou ao poder
um partido até então antissistema e minoritário. Em Portugal, foi um
partido tradicional, mas num formato novo (com apoio de partidos até
então antissistema). Em Espanha, produziu-se uma fragmentação que
bloqueou a possibilidade de formar governo. Em Itália, o partido de go-
verno destroçou-se e permitiu a vitória do partido de centro-esquerda
com a votação mais alta de sempre. Finalmente, em França, continua
tudo em aberto. O que todos estes casos têm em comum é o parlamen-

95

04 Presidentes Cap. 4.qxp_Layout 1  26/09/17  16:56  Page 95



tarismo: o governo raramente se constitui nas eleições, formado nas ne-
gociações partidárias posteriores. Mas o que aconteceria se o voto popular
escolhesse diretamente o chefe de governo, sem possibilidade de mode-
ração parlamentar através de vetos e coligações? Esta possibilidade, pos-
tulamos, é a situação na América Latina, nos quais o presidencialismo
apresenta uma ligação muito mais estreito entre o voto e a formação do
governo. Assim, as crises podem fomentar mudanças políticas mais rá-
pidas e mais profundas. Este capítulo coloca o foco nas crises económicas
que sucederam às reformas neoliberais dos anos 1990 nesse continente
para apreender como se processaram as mudanças de governo.

O nosso maior interesse reside na emergência (ou não) de novos atores
políticos. Este é um aspeto-chave para compreender como os sistemas
políticos reagem aos desafios e de que forma as transformações se pro-
cessam na estrutura da competição. Dadas as diferenças institucionais
entre o parlamentarismo predominante na Europa e o presidencialismo
que abrange toda a América Latina, o nosso foco concentra-se no topo
do poder executivo e na sucessão de governo.

No que diz respeito à sucessão, o presidencialismo difere do parla-
mentarismo em três aspetos. Em primeiro lugar, nenhum primeiro-mi-
nistro tem limites constitucionais para a reeleição, contrariamente  à
maioria dos presidentes. Isto significa que, em dadas circunstâncias, o di-
lema do presidente não é apresentar-se ou dar lugar a outro candidato,
mas tentar influenciar a sucessão ou reformar a Constituição. Em se-
gundo lugar, num sistema presidencialista a mudança de partido do in-
cumbente (party switching) acontece com certa frequência, enquanto no
parlamentarismo é extremamente infrequente. Isto deve-se a que, pelo
facto de a sua permanência no cargo não depender de uma maioria par-
lamentar, o presidente pode enfrentar o seu próprio partido no caso de
este rejeitar a sua vontade de se reapresentar à reeleição. Em terceiro lugar,
o presidencialismo oferece melhores chances para outsiders porque as elei-
ções presidenciais são personalizadas e independentes das eleições para
o congresso. É verdade que isto pode produzir um presidente sem apoio
parlamentar, mas isso é uma outra questão.

Este capítulo organiza-se do seguinte modo. Na primeira secção faze-
mos uma contextualização da emergência e crise das políticas neoliberais
na América Latina, caracterizamos o conjunto das sucessões de governo
acontecidas desde a transição democrática até hoje e colocamos três per-
guntas de investigação. Na segunda secção apresentamos um esquema
analítico para responder a essas perguntas. Aqui explicitamos os critérios
utilizados para distinguir tipos de competidores, cenários eleitorais, e for-
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mato, estabilidade e mudanças dos sistemas de competição presidencial.
Na terceira secção aplicamos esse esquema para o estudo das sucessões
de governo no contexto de pós-crise em doze países. A análise tem três
passos. Primeiro, identificamos as organizações políticas alternativas que
emergiram a partir dos finais dos anos 1990. A seguir analisamos as con-
dições da chegada destas organizações. Especificamente, observamos a
sequência completa das eleições presidenciais prévias e examinamos a
estabilidade e o formato do sistema de competição e o cenário da eleição
de consagração. Finalmente, consideramos as consequências sobre o sis-
tema de competição presidencial a partir das eleições presidenciais sub-
sequentes. Na quarta secção apresentamos as conclusões.

A crise que desencadeou a mudança

Na América Latina, a terceira vaga de democratização começou na
República Dominicana em 1978 e expandiu-se pela América do Sul a
partir dos inícios dos anos 1980, primeiro nos países andinos e, a seguir,
no Cone Sul. Os países que não se democratizaram nesse período, por-
que já tinham sistemas democráticos em funcionamento, foram a Co-
lômbia, a Costa Rica e a Venezuela. Nos anos 1989-1990, com Chile e
Paraguai, a América do Sul torna-se completamente democrática. Na
América Central ainda persistiram algumas guerras civis e conflitos in-
traestatais que seriam resolvidos na década seguinte.

Os novos governos tiveram de enfrentar uma dupla transição, a de-
mocrática e a económica (Portantiero 1993). A primeira consistia na ins-
tauração e consolidação de um novo regime político caracterizado pelos
direitos civis e políticos e pela competição eleitoral pelo poder. A se-
gunda, menos evidente no início, consistiu na substituição de um mo-
delo económico de matriz estado-cêntrica (Cavarozzi 1991) e perfil
agroexportador por um sistema mais moderno e integrado na economia
internacional.

Se a primeira transição foi praticamente concluída na década de 1980,
a segunda decorreu na de 1990. Os representantes mais visíveis da década
neoliberal foram Alberto Fujimori no Peru, Carlos Menem na Argentina
e Fernando Collor de Melo no Brasil, mesmo que algum grau de ajusta-
mento económico e a privatização de companhias estatais tenham ocor-
rido na maioria dos países. Apesar do aumento do desemprego, a insa-
tisfação com a situação precedente tornou populares as medidas de ajuste
porque conseguiram domesticar a inflação e criaram expectativas de cres-
cimento. Pela primeira vez na história da região, o populismo vingava
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sem redistribuir riqueza de forma explícita. A estabilidade monetária,
contudo, contribuiu para melhorar as oportunidades de consumo e as
condições de vida das classes desfavorecidas. Porém, como consequência
das crises financeiras do México (1994), da Ásia (1997) e da Rússia (1998),
as economias latino-americanas sofreram um abalo do qual não recupe-
rariam até uma década mais tarde, quando o crescimento chinês substi-
tuiu o mercado interno como locomotiva do crescimento. Entretanto, a
instabilidade política mudou de padrão em vários países. Pérez Liñán
(1997) analisou uma série de destituições presidenciais que tiveram lugar
nesse período e concluiu que a democracia já não quebrava perante as
crises, embora os presidentes continuassem a cair. O contraste com o
passado é que já não eram as forças armadas, mas os procedimentos cons-
titucionais, que estabeleciam os mecanismos de resolução do conflito.
Assim, mesmo que as interrupções presidenciais fossem desencadeadas
por escândalos políticos e mobilizações de protesto, eram a lei e o con-
gresso que processavam a sucessão presidencial.

Desde meados dos anos 2000, forças políticas de esquerda começaram
a ganhar as eleições presidenciais nos países que tinham sido mais mal
tratados pelos governos neoliberais e pelos choques externos (Levitsky e
Roberts 2011). A chegada ao poder do venezuelano Hugo Chávez, em
1999, foi o início de uma onda que cobriu sucessivamente o Chile (Ri-
cardo Lagos em 2000), o Brasil (Lula em 2003), a Argentina (Néstor
Kirchner em 2003), o Uruguai (Tabaré Vázquez em 2005), a Bolívia (Evo
Morales em 2006), a Nicarágua (Daniel Ortega 2007), o Equador (Rafael
Correa em 2007), o Paraguai (Fernando Lugo em 2008) e, quase, o Peru.
Porém, Ollanta Humala chegou à presidência em 2011 tendo-se previa-
mente afastado do chavismo, e o seu governo nunca foi considerado de
esquerda. Mais recentemente, em 2014, a Costa Rica acrescentou-se ao
grupo, com a eleição de Guillermo Solís. Em alguns casos, como a Bo-
lívia, o Brasil, o Chile e o Uruguai, a esquerda chegou por via de partidos
preexistentes. Noutros, como o Equador e a Venezuela, foi por via de
outsiders. Em alguns casos, como o Brasil, o Chile e o Paraguai, a vitória
eleitoral deveu-se à formação de uma coligação com outros partidos. Em
outros casos, como a Argentina, foi uma fação partidária que ganhou a
eleição inaugural, unificando o partido a posteriori.

Pela sua parte, na Colômbia, não houve alternância, ao contrário do
México, mas sem que a esquerda acedesse ao poder. Esta enorme varie-
dade de experiências sucessórias é o objeto da nossa investigação.
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Uma tipologia das sucessões de governo 
em democracias presidencialistas1

A sucessão governamental pode tomar duas formas: continuidade ou
alternância. Enquanto a alternância é entendida como uma punição para
o oficialismo (e um prémio para a oposição), a continuidade implica um
prémio para o oficialismo (e uma punição para a oposição). Mas a con-
tinuidade costuma apresentar-se sob duas formas: a reeleição do presi-
dente ou apenas do seu partido. O segundo caso é frequentemente ve-
lado pelo primeiro, dado que a eleição popular do chefe do governo leva
a que a lógica prémio/punição seja orientada para o candidato individual.
Contudo, as democracias latino-americanas são democracias de partidos,
mesmo que pouco ideológicos ou pouco coesos, e estes aumentam a sua
visibilidade nas situações em que a reeleição presidencial está restringida.
Em contraste com as democracias parlamentares, a continuidade ou subs-
tituição dos membros do gabinete assume um papel secundário na lógica
da punição e do prémio eleitoral.

Se cruzarmos estas duas componentes, presidente e partido, obtemos
quatro tipos possíveis de sucessão governamental (figura 4.1). A «alternância
completa» implica a mudança do presidente e do seu partido, enquanto a
«reeleição completa» abrange os casos em que se verifica a continuidade
de ambos. Estas são as sucessões regulares, comuns no presidencialismo,
mas sobretudo no parlamentarismo, e, como se verá na próxima secção,
representam os casos que ocorreram com maior frequência durante o pe-
ríodo observado. A «reeleição do partido» indica continuidade partidária
com mudança do presidente. Este constitui um novo caso, mas particular-
mente frequente durante a década passada, sempre que se combinaram um
oficialismo bem-sucedido com a proibição de reeleição. Em contraste, a
«reeleição unicamente presidencial» implica a reeleição do presidente, mas
não do seu partido. Esta é uma modalidade infrequente, mas possível, e
que verificamos para casos de presidentes bem-sucedidos que entraram em
conflito com os seus partidos e formaram uma nova formação política.

O quadro 4.1 mostra a distribuição dos tipos de sucessão governamen-
tal para 12 países, desde 1978 ou desde a respetiva transição democrática.
Sem tomar em consideração dois tipos marginais (presidentes interinos
e primeiro governo pós transição), verificaram-se, na região, 103 sucessões
governamentais.

1 Esta secção está baseada em Camerlo e Malamud (2011).
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A nossa primeira pergunta de investigação procura identificar as novas
alternativas que surgiram na sequela do esgotamento da etapa neoliberal.
A atenção dirige-se em consequência para as sucessões governamentais
do tipo I (alternância completa), e, dentro deste grupo, interessa distinguir
as variações no grau de novidade.

Na competição eleitoral, o grau de novidade depende da identificação
que os eleitores têm com os partidos. É uma condição necessária para o
funcionamento da lógica punição/prémio: os competidores devem ser
identificáveis ao longo do tempo, para que os eleitores sejam capazes de
punir/premiar em relação às ocorrências passadas e na expectativa de
ocorrência futuras. Para registar esta variação consideramos o grau de
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Figura 4.1 – Tipos de sucessão de governo em democracias presidencialistas

Presidente

Alternância

Continuidade

Governo

Alternância Continuidade

I
Alternância completa

III
Reeleição presidencial

II
Reeleição partidista

IV
Reeleição completa

Quadro 4.1 – Sucessões de governo na América Latina 1978-2016

                                  I                   II                 III                 IV
                          Alternância    Reeleição      Reeleição       Reeleição        Não         Transição       Total                            completa       partidista    presidencial     completa       eleitos

Argentina             5                1               0                2           2 (2)            1              8
Bolívia                  6                0               0                2              3               1              8
Brasil                    4                1               0                3              1               1              8
Chile                    2                3               0                0              0               1              5
Colômbia             8                5               2                0              0               0             15
Costa Rica          12               3               0                0              0               0             15
Equador               7                0               1                1           4 (1)            1              9
México                 2                3               0                0              0               0              5
Paraguai                2                3               0                0              1               1              5
Peru                      5                0               1                1              1               1              7
Uruguai                3                3               0                0              0               1              6
Venezuela             6                3               1                2           1 (3)            0             12
Total                    62              25             5*              11         13 (6)           8            103

* Inclui os presidentes que Chasquetti (2008) classifica como não partidistas na primeira eleição
(Fujimori, Correa, Uribe, Chávez) e que subsequentemente foram reeleitos junto de um partido ou
de partidos estruturados.
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identificação dos competidores e distinguimos entre: i) insiders, quando
tanto o presidente como o seu partido já eram conhecidos pelos eleitores
(a lógica punição/prémio aplica-se inteiramente); ii) outsiders parciais,
quando só o presidente ou o seu partido eram conhecidos (a lógica pu-
nição/prémio é ambígua, dado que os sujeitos de penalização ou reco-
nhecimento são difíceis de identificar); e iii) outsiders, quando nem o pre-
sidente nem o seu partido eram conhecidos (a lógica punição/prémio;
neste caso a penalização só se aplica a quem deixa o poder). Categoriza-
mos como «conhecidos», os competidores com participação nas duas
eleições presidenciais anteriores.

A segunda pergunta de investigação remete para os padrões de acesso
ao governo dessas novas alternativas. Interessa aqui traçar a evolução do
desempenho eleitoral do conjunto de candidatos para estabelecer o mo-
mento e as condições da emergência e consolidação na estrutura de com-
petição presidencial. Dado que estamos interessados não apenas nos ven-
cedores mas também na estrutura da competição (Mair 1996),2 a nossa
unidade de observação são todos os competidores «relevantes» e seus respe-
tivos partidos ao longo do tempo. Consideramos como relevante quem
tiver obtido mais de 10% dos votos. Distinguimos finalmente os compe-
tidores competitivos, ou seja, aqueles relevantes com possibilidade de ga-
nhar as eleições.

A seguir observamos três aspetos. Em primeiro lugar, a estabilidade
do sistema de competição presidencial considerando o nível de persis-
tência de candidatos e partidos ao longo do tempo. Distinguimos assim
entre sistemas: i) consolidados, quando se verifica uma continuidade tem-
poral dos competidores competitivos (a expressão típica está dada por aqueles
sistemas onde a competição é dominada por partidos tradicionais); ii)
em consolidação, quando se verifica uma estrutura definida do sistema de
competição mas esta é recente (é o caso do primeiro governo do período
pós-transição para os países que, nesta fase, assistem à emergência de
novos competidores); iii) voláteis, quando existe frequente renovação dos
candidatos competitivos. Operacionalmente, consideramos «em conso-
lidação», os sistemas que mantêm a mesma estrutura por três ou mais
eleições regulares. Sistemas com menor duração são considerados instá-
veis, enquanto os sistemas com maior duração são considerados «conso-
lidados». Note-se que, enquanto a distinção insider/outsider está baseada
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governo (de um partido ou de coligação) e o acesso ao cargo (quais são esses partidos).
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na identificação do ganhador no momento da eleição, a distinção con-
solidados/em consolidação/voláteis observa o sistema de competição no
seu conjunto (todos os candidatos e partidos) em perspetiva longitudinal
(no conjunto das eleições).

Em segundo lugar, consideramos o formato da competição presiden-
cial. Aqui distinguimos os sistemas pela quantidade de candidatos com-
petitivos. Deste modo, o formato pode ser predominante, quando se veri-
fica só um candidato principal e recorrente que compete com candidatos
sem chances, ou competitivo, quando dois ou mais concorrentes são con-
siderados com chances.

Em terceiro lugar, observamos o contexto socioeconómico das eleições
consagradoras da nova alternativa. Aqui distinguimos entre contextos re-
gulares, onde a competição eleitoral transcorre na arena da política insti-
tucional, e contextos críticos, onde a competição eleitoral regular é alterada
por escândalos políticos, protestos sociais ou crises económicas.

A terceira pergunta de investigação aponta para as dinâmicas que se-
guem a consagração das novas alternativas. Qual é o impacto no desen-
volvimento posterior do sistema de competição? Para examinar este as-
peto observamos três dimensões.

Primeiro, consideramos o tipo de mudança introduzido. Em função do
grau de alteração, distinguimos entre: i) ajuste, quando se verifica uma alte-
ração dentro do padrão existente de competição (por exemplo, um candi-
dato relevante consolidado passa a ser um candidato competitivo); ii) re-
forma, quando se verifica uma modificação parcial do padrão de com petição
(por exemplo, emerge um novo candidato competitivo, e/ou um dos com-
petidores tradicionais entra em crise); iii) refundação, quando a contenda
passa a decorrer entre novos candidatos competitivos que substituem os
tradicionais; iv) restauração, quando a mudança introduzida pelas novas al-
ternativas não perdura e regressando-se ao padrão de competição prévio.

Em segundo lugar, examinamos se o tipo de mudança introduzido se
consolida no tempo. Aqui distinguimos entre processos de: i) consolida-
ção, quando a estrutura de competição resultante se mantém ao longo
das eleições sucessivas; ii) consolidação parcial, quando se verifica a reno-
vação frequente de pelo menos um dos candidatos competitivos; iii) não
consolidação, quando nenhum dos candidatos competitivos consegue
consolidar-se como candidato.

Por último, consideramos o formato do sistema de competição seguindo
o mesmo critério aplicado para o estudo das trajetórias de chegada.

Assim, aplicamos estas distinções para a análise de doze países latino-
-americanos desde a sua transição para a democracia até hoje.
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Análise dos casos

Na América Latina, os processos políticos costumam manifestar-se em
vagas bem delimitadas. Se a década de 1950 viu o populismo esvanecer-
-se e o desenvolvimentismo tomar o seu lugar, os anos 1960 e 1970 ca-
racterizaram-se pelos golpes de Estado e pelo estabelecimento dos regi-
mes burocrático-autoritários. A década de 1980 foi a das transições
democráticas, enquanto a de 1990 foi a das reformas neoliberais. A dé-
cada de 2000, sem surpresa, testemunhou a ascensão da esquerda como
reação ao alegado fracasso do neoliberalismo. Este período também se
caracterizou pela estabilização de vários países previamente instáveis,
principalmente a Argentina, a Bolívia e o Equador. Daí o alto número
de reeleições, ou alternativamente de presidentes que acabavam os seus
mandatos com altos índices de popularidade.

Quais foram as novas alternativas?
Todos os governos que, na transição entre décadas, se enquadraram

no tipo de alternância completa alteraram profundamente o sistema de
competição dos seus respetivos países. E, com uma exceção parcial (Nés-
tor Kirchner), todos eles são também novos no que diz respeito à ques-
tão-chave deste capítulo: nem o presidente eleito nem o seu partido ti-
nham anteriormente ocupado a presidência. É verdade que o caso de
Ricardo Lagos introduz uma nuance, porque o seu Partido Socialista in-
tegrava a coligação que governava o Chile desde 1990.

É importante ressaltar que também houve competidores novos no
lado oposto do espectro político, nomeadamente no México (com Vi-
cente Fox em 2000) e na Colômbia (com Álvaro Uribe em 2002).

Contudo, o facto de que um presidente e o seu partido se tenham es-
treado no cargo não significa necessariamente que se tenham estreado
simultaneamente na competição eleitoral. Devemos distinguir então
entre dois grupos.

Por um lado, encontram-se os competidores insiders, ou seja, os candi-
datos com trajetória em competições anteriores. No Brasil e no Uruguai,
quer os partidos quer os seus candidatos já tinham participado em elei-
ções anteriores. A Frente Ampla de Tabaré Vázquez foi uma concorrente
destacada desde a transição democrática em 1985, com o próprio Váz-
quez como líder nas duas eleições anteriores. Do outro lado, Lula e o
Partido dos Trabalhadores (PT) foram concorrentes nas três eleições pre-
cedentes, durante um período superior a doze anos. De facto, o PT par-
ticipou em todas as eleições presidenciais desde a democratização e foi
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o primeiro partido registado após os militares terem autorizado a inscri-
ção. Nos casos do Chile, da Costa Rica e do México, os presidentes elei-
tos não tinham tido participação eleitoral prévia, ao contrário dos seus
partidos. Chegaram à liderança das suas respetivas organizações, e à can-
didatura presidencial, por meios institucionais regulares.

Por outro lado, encontram-se os casos que categorizamos como com-
petidores outsiders, quando o novo presidente e o seu partido chegam ao
poder após uma curta ou inexistente trajetória no sistema de competição.
Olhando para as competições anteriores, observa-se que as candidaturas
do dirigente cocaleiro Evo Morales, do antigo militar Ollanta Humala e
do padre Fernando Lugo, assim como dos seus partidos, apenas tinham
participado numa eleição prévia ou participavam numa coligação a título
minoritário. Pela sua parte, tanto o coronel Hugo Chávez, como o eco-
nomista Rafael Correa, e os partidos respetivos, estrearam-se como com-
petidores nas eleições que venceram.

O caso argentino, como já é hábito, encontra-se numa situação hí-
brida. Aí, um dos partidos tradicionais apresentou-se nas eleições com
três candidatos habilitados por uma lei especial; o eventual vencedor
(que ficou em segundo lugar mas foi escolhido para presidente após a
renúncia do primeiro, o antigo presidente Carlos Menem) tinha sido a
terceira escolha do presidente Duhalde perante a renúncia de dois can-
didatos mais conhecidos. Na Colômbia, o antigo líder do Partido Liberal
Álvaro Uribe apresentou-se como independente. Em consequência, ca-
tegorizamos estes dois casos como parcialmente insiders.

Quais foram os padrões de acesso ao governo dessas novas alternativas?
Todos os presidentes analisados foram eleitos por via do procedimento

regular da eleição popular. Porém, quando se observa o contexto no qual
teve lugar o processo eleitoral, distinguem-se dois cenários.

O primeiro é o cenário regular onde, como é formalmente expectável,
as eleições presidenciais acontecem perto do fim de uma administração
que está a concluir o seu mandato constitucional: as urnas constituem o
veículo de expressão dos eleitores e os competidores pelo voto são atores
preexistentes. Este foi o contexto da eleição de Lagos, Fox, Vázquez, Lula
e Solís.

O segundo é um cenário irregular, quando se verifica uma suspensão
ou alteração dos elementos que caracterizam as eleições regulares. Um
tipo frequente de irregularidade é a presencia de intensos protestos nas
ruas, frequentemente associados a uma crise económica e à perceção de
uma paralisia do sistema de partidos, o que habitualmente tem conse-
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quências no processo de seleção dos candidatos. Identificamos seis casos
deste tipo.

Na Venezuela, Hugo Chávez ganhou as eleições seis anos após ter
liderado uma tentativa de golpe de Estado que acabou com ele na pri-
são. O antecedente do putsch foi o Caracaço de 1989, uma explosão de
protestos sociais contra o programa de austeridade implementado pelo
social-democrata Carlos Andrés Pérez. O sucessor de Pérez foi Rafael
Caldera, antigo presidente do Partido Democrata Cristão COPEI que
se separou do seu partido para se candidatar como independente em
1994. Em princípio antineoliberal, tendo apoiado o Caracaço e justifi-
cado implicitamente o golpe de Chávez, pactuou depois com o FMI,
em linha com a posição dos partidos tradicionais. Abriu assim espaço
para que a insatisfação social fosse canalizada por opções antissistema.
E assim foi pavimentado o caminho para conduzir Chávez à presi -
dência.

Kirchner  também emergiu de uma crise económica acompanhada
pelo protesto social. A saída antecipada do presidente De la Rúa e a ins-
tabilidade subsequente – cinco presidentes, dois deles interinos, sucede-
ram-se num período de apenas dez dias – levaram à eleição pelo con-
gresso de um presidente que devia completar o mandato inacabado.
Porém, Eduardo Duhalde não conseguiu cumprir a missão e decidiu con-
vocar eleições antecipadas. A crise dos partidos tradicionais levou a que
se apresentassem três candidatos do peronismo e três provenientes do
radicalismo. Após a eleição, a maior parte do peronismo foi unificado
sob a autoridade do presidente Kirchner, enquanto o radicalismo per-
maneceu dividido e nunca recuperou completamente da crise.

Na Colômbia, Álvaro Uribe separou-se do Partido Liberal e conseguiu
apoio de última hora do outro partido tradicional, o Partido Conserva-
dor. A sua vitória, e posterior reeleição, significaram uma reconstrução
do sistema de partidos, que, nos anos anteriores, se tinha desagregado
ao ponto de os partidos serem definidos como «microempresas eleitorais»
(Pizarro Leongómez 2002).

No Paraguai, um completo outsider fez o percurso completo de baixo
até ao topo do poder. O padre católico Fernando Lugo, beneficiando de
uma enorme popularidade, candidatou-se à presidência com o apoio do
Partido Liberal Radical Autêntico, o segundo do país e um símbolo da
resistência à ditadura de Stroessner (1954-1989). Concorreu contra outro
outsider notável, o general Lino Oviedo, que tinha um histórico de gol-
pismo similar ao de Chávez, e que também tinha estado na prisão. A vi-
tória de Lugo foi a primeira derrota do Partido Colorado, que se tinha
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mantido no poder após o saída de Stroessner – embora aceitasse a com-
petição eleitoral como método para aceder ao poder.

Rafael Correa também chegou à presidência num cenário de crise eco-
nómica, de protestos antiausteridade e, como na Bolívia e no Paraguai,
de crónica instabilidade política: desde 1996, nenhum presidente tinha
completado o seu mandato. A partir da sua eleição, tudo mudou: de
mandatos não findados passou-se diretamente a um presidente reeleito.

A Bolívia espelhou o contexto equatoriano, com uma crise económica,
protestos sociais e instabilidade política: cinco presidentes tinham ocupa -
do o cargo nos quatro anos anteriores. Paralelemente a Correa, Morales
modificou a constituição para permitir a sua reeleição, que alcançou.

Não surpreendentemente, verifica-se uma correlação quase perfeita entre
cenários críticos e o sucesso de outsiders na corrida presidencial. Contudo,
regista-se também uma importante variação interna entre os casos quando
se observa o sistema de competição anterior à chegada dos «novos».

Por um lado, apresentam-se sistemas de competição estáveis, com uma
continuidade que, em alguns casos, tem a sua origem antes da transição
democrática. O recorde é o Uruguai, com um formato de competição
entre blancos e colorados que, se bem que interrompido pelos governos
autoritários, conta com mais de um século de história e até era anterior
à formação do Estado nacional. Após a última transição democrática, o
formato uruguaio articulou-se entre três competidores, tendo como novo
participante a Frente Grande de Vázquez. Também com interrupções
autoritárias, a Argentina exibe, desde os anos 1940, um sistema de com-
petição estável entre dois competidores, o Partido Justicialista e a União
Cívica Radical. O Paraguai também está no grupo dos sistemas estáveis
de competição presidencial com interrupções autoritárias, mas com um
tipo de partido dominante. Até à chegada de Lugo, o Partido Colorado
tinha estado no poder por mais de 60 anos. Um tipo particular de estabi-
lidade é constituído pela Costa Rica (desde 1948) e a Colômbia e a Vene-
zuela (desde 1958) com um formato de competição bipartidário, que re-
sultou de pactos entre dois grandes partidos para garantir a competição
não violenta no quadro de um regime democrático. Como consequência,
estes países apresentam as democracias mais duradouras da região, tendo
evitado as ditaduras militares que caracterizaram a América Latina do sé -
culo XX. A chegada de Chávez separou a Venezuela do resto do grupo.

No outro extremo, encontram-se casos com sistemas de competição
instáveis ou voláteis, que apresentam uma renovação quase permanente
dos competidores. É o caso do Equador e do Peru, se exceptuarmos a
década do fujimorismo (1990-2000). Mesmo com a sua combinação de
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competidores estáveis e competidores ocasionais, a Bolívia também pode
ser incluída neste grupo.

Os casos restantes encontram-se numa situação intermédia. O sistema
de competição presidencial do Brasil, após ter ultrapassado um período
de instabilidade inicial que incluiu o governo da transição (liderado por
José Sarney) e a falência da administração de Fernando Collor de Melo,
que foi destituído, estruturou-se num formato bipartidário com base no
Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB) liderado por Fernando Hen-
rique Cardoso e no PT de Lula. Para o congresso e os governos subnacio-
nais, porém, os sistemas de competição permaneceram muito mais frag-
mentados. No fim do período estudado, nas eleições de 2014, os mesmos
dois partidos continuavam a disputar a presidência enquanto no con-
gresso o número efetivo de partidos ultrapassava os treze.

No Chile, a competição presidencial também é bipolar, mas os polos
são constituídos por grandes coligações cujos partidos alternam na candi-
datura presidencial. A coligação do centro e da esquerda formou-se na luta
anti-Pinochet com os partidos democrata cristão (dos antigos presidentes
Patricio Aylwin e Eduardo Frei) e socialista (de Ricardo Lagos e Michelle
Bachelet), que inclui hoje o Partido Comunista. As coligações formadas
pela direita são menos estruturadas, e até ao momento, ganharam apenas
uma vez, com Sebastián Piñera. Finalmente, aparece o caso de México,
onde a predominância histórica do Partido Revolucionário Institucional
(PRI) tinha começado a conviver com uma oposição crescentemente com-
petitiva desde 1982 e que, a partir de 1988, ficou composta por outro dos
competidores estáveis, um dos quais – o Partido Autonomista Nacional –
(PAN) ganhou duas vezes a presidência em 2000 e em 2006.

Quais foram os impactos sobre o sistema de competição presidencial?
Com a exceção do Paraguai, todos os casos identificados foram ini-

cialmente bem-sucedidos. Os presidentes «novos» não apenas consegui-
ram completar os seus mandatos constitucionais (facto raro em países
como Equador e Bolívia) mas muitos também o fizeram com altos índi-
ces de popularidade (facto raro em toda a região). A consequência foi a
reeleição, seja do presidente ou do seu partido, em caso de proibição de
recandidatura presidencial.

Outra consequência do sucesso foi a estabilização total ou parcial do
sistema de competição (coluna VI no quadro 4.2), que se expressou na
transformação dos competidores «novos» em competidores estáveis.

Nos três casos onde os «novos» foram insiders que chegaram ao poder
através de sistemas de competição em consolidação, a única mudança ve-
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rificada foi a sua consagração como competidor estável. O resultado foi
então um simples acerto do sistema de competição existente. Nestes casos,
os sistemas de competição presidencial passaram de «em consolidação»
para «consolidados». Assim, no Brasil, o sistema de competição ficou esta-
belecido entre o PSDB e o PT, no México entre o PRI, o PAN e o Partido
da Revolução Democrática, e no Chile, entre as duas coligações existentes.

De modo algo diferente, nos casos onde a chegada dos insiders acon-
teceu através de sistemas de competição consolidados, verificou-se uma
reforma pela qual a consolidação do «novo», recém-chegado ao poder,
foi acompanhada por uma perda de competitividade dos competidores
tradicionais. No Uruguai, o centenário Partido Colorado deixou de ser
competitivo. Também parece ser a trajetória seguida pela Costa Rica,
desde as eleições de 2006, quando o histórico PUSC obteve resultados
marginais (menos do 6%): a competição articulou-se entre o outro his-
tórico (PLN) e o novo PAC, e ainda se criou uma janela de oportunidade
para terceiros partidos.

Na Argentina, que tinha um sistema de competição consolidado até
à crise, o «novo» foi o presidente, mas não o partido: um candidato par-
cialmente insider numa organização insider. O caso é similar ao anterior:
deu-se uma reforma do sistema pela mudança dentro de um partido tra-
dicional e pela desarticulação do outro. Porém, em contraste com outros
casos de reforma, o formato da competição mudou: enquanto no Uru-
guai e na Costa Rica se consolidou uma competição entre dois concor-
rentes, na Argentina ficou estruturada em redor de um competidor pre-
dominante.

Quanto ao resto dos «novos» não insiders (Bolívia, Colômbia, Equador
e Venezuela), ficaram também estruturados em sistemas de competição
predominante. A diferença destes casos com a Argentina foi que a mu-
dança teve a forma de uma refundação: a crise dos competidores tradi-
cionais foi total, o que levou à articulação de um novo esquema em torno
do novo vencedor.

Ressalte-se que para todos os sistemas de competição com formato
predominante verificou-se a presença de uma oposição desarticulada,
que procuraria com diferentes graus de (in)sucesso um melhor posicio-
namento competitivo. Até hoje, a alternância só se tem verificado para
a Argentina, onde um novo competidor completo (partido e candidato),
em aliança com um partido histórico diminuído, conseguiu impor-se na
ballotage ao candidato do partido da presidenta.

Até agora, igualmente, só na Colômbia, o partido sobrevive ao líder
(mesmo que Uribe se considere traído pelo seu sucessor, Santos). 

Presidentes e (Semi)Presidencialismo nas Democracias Contemporâneas

108

04 Presidentes Cap. 4.qxp_Layout 1  26/09/17  16:56  Page 108



Sucessão presidencial em contextos de crise: as experiências latino-americanas recentes

109

Q
ua

dr
o 

4.
2 

– 
Si

st
em

as
 d

e 
co

m
pe

tiç
ão

 p
re

si
de

nc
ia

l (
SC

P)
 a

nt
es

 e
 d

ep
oi

s 
da

 e
m

er
gê

nc
ia

 d
e 

no
vo

s 
pa

rt
id

os

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
ra

je
ct

ór
ia

s 
pr

év
ia

s 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
Q

ue
 m

ud
an

ça
s?

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

C
on

se
qu

ên
ci

as
 p

ar
a 

o 
SC

P 

   
Fo

rm
at

o
   

   
   

   
  E

st
ab

ili
da

de
   

   
   

   
   

  C
en

ár
io

   
   

   
   

   
   

C
as

os
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
ip

o
   

   
   

   
   

   
   

M
ud

an
ça

   
   

  E
st

ab
ili

za
çã

o
   

   
   

   
   

 F
or

m
at

o
  d

o 
SC

P*
   

   
   

   
   

 d
o 

SC
P 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  d

o 
SC

P
   

   
   

   
 d

o 
SC

P
   

   
   

   
   

   
  d

o 
SC

P*
   

   
  

   
 D

oi
s 

   
   

   
E

m
 c

on
so

lid
aç

ão
   

   
   

R
eg

ul
ar

   
   

   
 R

ica
rd

o 
La

go
s 

   
   

   
   

   
  I

ns
id

er
   

   
   

   
   

   
 A

ju
st

e
   

   
   

   
  S

im
   

   
   

   
   

   
   

 D
oi

s
   

 D
oi

s 
   

   
   

E
m

 c
on

so
lid

aç
ão

   
   

   
R

eg
ul

ar
   

   
   

 L
ul

a 
da

 S
ilv

a
   

   
   

   
   

   
In

sid
er

   
   

   
   

   
   

 A
ju

st
e

   
   

   
   

  S
im

   
   

   
   

   
   

   
 D

oi
s

   
  T

rê
s 

   
   

   
E

m
 c

on
so

lid
aç

ão
   

   
   

R
eg

ul
ar

   
   

   
   

V
ice

nt
e F

ox
   

   
   

   
   

   
  I

ns
id

er
   

   
   

   
   

   
 A

ju
st

e
   

   
   

   
  S

im
   

   
   

   
   

   
   

  T
rê

s 
   

  T
rê

s 
   

   
   

   
C

on
so

lid
ad

o
   

   
   

   
 R

eg
ul

ar
   

   
   

Ta
ba

ré
 V

áz
qu

ez
   

   
   

   
   

  I
ns

id
er

   
   

   
   

   
   

R
efo

rm
a

   
   

   
   

 S
im

   
   

   
   

   
   

   
 D

oi
s 

   
 D

oi
s 

   
   

   
   

C
on

so
lid

ad
o

   
   

   
   

 R
eg

ul
ar

   
   

   
G

ui
lle

rm
o 

So
lís

   
   

   
   

   
  I

ns
id

er
   

   
   

   
   

   
R

efo
rm

a
   

   
   

   
 S

im
   

   
   

   
   

   
   

 D
oi

s
   

 D
oi

s 
   

   
   

   
C

on
so

lid
ad

o
   

   
   

   
 C

rít
ic

o
   

   
   

N
és

to
r K

irc
hn

er
   

   
   

Pa
rc

ia
lm

en
te 

in
sid

er
   

   
   

 R
efo

rm
a

   
   

   
  P

ar
ci

al
   

  D
e 

pr
ed

om
in

an
te

 a
 d

oi
s 

   
 D

oi
s 

   
   

   
   

C
on

so
lid

ad
o

   
   

   
   

 C
rít

ic
o

   
   

   
  Á

lv
ar

o 
U

rib
e 

   
   

  P
ar

cia
lm

en
te 

in
sid

er
   

  R
ef

un
da

çã
o

   
   

  P
ar

ci
al

   
  D

e 
pr

ed
om

in
an

te
 a

 d
oi

s 
   

 D
oi

s 
   

   
   

   
C

on
so

lid
ad

o
   

   
   

   
 C

rít
ic

o 
   

   
   

 H
ug

o 
C

há
ve

z 
   

   
   

   
   

 O
ut

sid
er

   
   

   
   

 R
ef

un
da

çã
o

   
   

  P
ar

ci
al

   
   

   
   

 P
re

do
m

in
an

te
 D

oi
s/

tr
ês

  
   

   
   

  I
ns

tá
ve

l 
   

   
   

   
   

 C
rít

ic
o

   
   

   
  E

vo
 M

or
al

es
   

   
   

   
   

   
O

ut
sid

er
   

   
   

   
 R

ef
un

da
çã

o
   

   
  P

ar
ci

al
   

   
   

   
 P

re
do

m
in

an
te

 D
oi

s/
tr

ês
  

   
   

   
  I

ns
tá

ve
l 

   
   

   
   

   
 C

rít
ic

o 
   

   
   

 R
af

ae
l C

or
re

a
   

   
   

   
   

  O
ut

sid
er

   
   

   
   

 R
ef

un
da

çã
o

   
   

  P
ar

ci
al

   
   

   
   

 P
re

do
m

in
an

te
 D

oi
s/

tr
ês

  
   

   
   

  I
ns

tá
ve

l 
   

   
   

   
   

 R
eg

ul
ar

   
   

  O
lla

nt
a 

H
um

al
a

   
   

   
   

   
O

ut
sid

er
   

   
   

   
  (

em
 c

ur
so

) 
   

  (
em

 c
ur

so
) 

   
   

   
   

   
  T

rê
s 

   
 D

oi
s 

   
   

   
   

C
on

so
lid

ad
o

   
   

   
   

R
eg

ul
ar

?
   

   
  F

er
na

nd
o 

Lu
go

   
   

   
   

   
 O

ut
sid

er
   

   
   

   
 R

es
ta

ur
aç

ão
   

   
   

 S
im

   
   

   
   

   
   

   
 D

oi
s

* 
N

úm
er

o 
de

 c
om

pe
tid

or
es

.

04 Presidentes Cap. 4.qxp_Layout 1  26/09/17  16:56  Page 109



Ao invés, na Bolívia e no Equador, os presidentes já vão na segunda e na
terceira reeleições respetivamente, embora a procura da reeleição ilimi-
tada tenha falhado em ambos casos: Morales e Correa podem estar nos
seus últimos mandatos. Por último, na Venezuela, a seguir à morte de
Chávez e ao desgoverno de Maduro, é certo que o regime não sobrevi-
verá na sua forma atual por muito tempo.

O Paraguai constitui o único caso onde o competidor «emergente»
não conseguiu consolidar-se no poder e foi removido antecipadamente
da presidência. O sistema de competição foi então restaurado na moda-
lidade prévia. No Peru, no entanto, a proibição de reeleição tem condu-
zido a uma situação em que um competidor novo é sucedido por outro
uma e outra vez, como se verificou recentemente com a vitória eleitoral
de Pedro Pablo Kuczynski.

Conclusões

O panorama político latino-americano depois da crise ficou radical-
mente diferente do anterior. Na maioria dos doze casos observados, com-
petidores que nunca tinham chegado ao poder ocupavam a presidência.
Porém, nem todos os novos governantes eram outsiders: se, na Colômbia
e na Venezuela, os partidos recentemente fundados chegaram à presidên-
cia de maneira fulminante, na Bolívia, no Brasil, na Costa Rica, no Mé-
xico e no Uruguai, foram partidos relativamente antigos que acederam
ao poder pela primeira vez. Além do mais, em casos como o colombiano
e o mexicano, a mudança no partido de governo não foi uma reação pe-
rante a crise do neoliberalismo mas deveu-se a fatores locais.

Embora nem todas as crises acabassem na vitória eleitoral de um outsi-
der, todos os outsiders (e os insiders parciais) foram eleitos em cenários de
crise. A estabilidade prévia do sistema de competição partidária teve pouca
capacidade preditiva: os outsiders ganharam eleições quer em sistemas con-
solidados quer em sistemas instáveis, ou seja, nos dois extremos. Em con-
traste, os insiders venceram em sistemas consolidados ou em consolidação.
Mesmo com sistemas de partidos ultrafragmentados, o formato mais
comum foi o de dois competidores – embora formatos de três competi-
dores também ocorressem durante alguns períodos, em particular nos dois
maiores países: Brasil e México.

A vitória de insiders foi sempre favorável à estabilidade do sistema de
competição, embora não necessariamente ao status quo: quando o sistema
estava em consolidação, consolidou-se; quando estava consolidado, re-
formou-se. Em ambos os casos, o efeito estabilizador foi imediato, com
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um formato bipartidário ou tripartidário. A vitória de outsiders teve efeitos
opostos: quando a sua governação foi bem-sucedida, produziram uma
refundação do sistema; quando foi malsucedida, como no Paraguai, pro-
duziram uma restauração. Na Argentina, onde Kirchner foi um outsider
parcial, o resultado foi uma reforma moderada do sistema de competição.
Em todos os casos, a estabilização posterior foi apenas parcial, desta-
cando-se a presença de uma oposição fragmentada e instável. Em termos
dinâmicos, o novo sistema de competição organizou-se em torno de um
partido predominante no governo em torno do qual flutuavam oposito-
res variáveis e, no curto prazo, impotentes.

Contra intuições e preconceitos, o acesso de outsiders ao poder intro-
duziu padrões de estabilidade inéditos. Os casos da Bolívia e do Equador
são os mais notórios: a chegada de Evo Morales e de Rafael Correa à pre-
sidência transformou os presidencialismos mais instáveis da região nos
mais estáveis, em termos de duração no cargo. Porém, as consequências,
no médio prazo, parecem mais auspiciosas para os países com experiência
prévia de sistemas de competição estáveis. Esta afirmação, que parece
apropriada para a Argentina e a Colômbia, não se aplica à Venezuela.

O que se pode esperar da próxima etapa na sucessão – ou seja, do mo-
mento inevitável em que os outsiders devam deixar o poder, seja devido
a razões políticas ou biológicas? No caso da Argentina, a alternância pa-
rece menos problemática que a estabilidade, exatamente como tem sido
até agora. No caso da Colômbia, nem a alternância nem a estabilidade
aparecem como problemáticas, tendo o partido de governo sobrevivido
sem inconvenientes à saída do poder do líder fundacional. Nos casos da
Bolívia, do Equador e da Venezuela, todos os cenários são concebíveis –
e até a queda da democracia.

Tudo dito, se a nossa análise acabasse sem introduzir mais uma di-
mensão estaríamos a enganar o leitor.

Num artigo cuja versão preliminar se intitula «Mérito ou sorte», Da-
niela Campello e César Zucco (2016) identificaram os determinantes do
voto na América Latina, e chegaram a uma conclusão: os eleitores pre-
meiam ou punem os presidentes por causas alheias à gestão. O seu estudo
revela que é possível predizer a reeleição do presidente, ou do seu partido,
sem recurso a fatores domésticos: é suficiente conhecer o preço interna-
cional dos recursos naturais (leia-se o valor das exportações) e a taxa de
juros dos Estados Unidos (leia-se o valor do crédito e da dívida). Antes
da crise do neoliberalismo, as frustradas tentativas de reeleição de James
Carter em 1980, de George Bush em 1992, do nicaraguense Daniel Or-
tega em 1990, e do dominicano Hipólito Mejía em 2004, refletem um
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padrão similar. Os oficialismos latino-americanos de hoje não estão con-
denados à derrota, mas a garantia de vitória caducou conjuntamente com
o superciclo das commodities. Por isso, é possível que novos padrões de
sucessão se desenvolvam nos próximos anos, substituindo os que des-
crevemos neste trabalho. As análises institucionais são muito interessan-
tes, mas o que define as eleições é, quase sempre, a economia.
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Edalina Rodrigues Sanches

Capítulo 5

Poderes presidenciais e qualidade 
da democracia em África
Introdução

Dentro de uma literatura que defende que as instituições políticas são
relevantes para a consolidação e a estabilidade democráticas é frequente
atribuir-se um papel central às formas de governo. Embora seja consen-
sual que as constituições parlamentares, semipresidenciais e presidenciais
têm efeitos desiguais no desempenho da democracia, os estudos empíri-
cos estão longe de ser consensuais quanto à observação desses efeitos.
Em detrimento do presidencialismo, uns argumentam que a forma de
governo parlamentar é a que mais favorece a consolidação e a persistência
democráticas, por incluir disposições de partilha de poder (Linz 1990;
Lijphart 2004). Contestando a supremacia do parlamentarismo, outros
estudiosos, porém, defendem que as formas de governo presidenciais
podem ser positivas em contextos onde os níveis de fragmentação parti-
dária e de etnicidade são baixos (Mainwaring e Shugart 1997; Shugart
1999). Partindo desta literatura, este capítulo tem dois objetivos princi-
pais: analisar os efeitos dos poderes presidenciais na qualidade da demo-
cracia em África e examinar se há um efeito de interação significativo
entre poderes presidenciais e níveis de (i) fragmentação partidária e de
(ii) etnicidade, no sentido formulado por Mainwaring e Shugart (1997).

Esta abordagem é importante em três sentidos. Em primeiro lugar, a
tendência dominante na literatura tem sido a de considerar o Big men
rule – i. e., a rede de relações informais que emanam do presidente e que
garantem a sua manutenção no poder (Hyden 2013) – como a marca
institucional essencial da política africana. Esta visão tende a descurar o
facto de que nos últimos anos têm existido importantes debates no seio
das sociedades africanas sobre os poderes formais dos presidentes, pro-
pulsionadas pelas tentativas, por parte dos presidentes incumbentes, de
mudar a constituição para estender o mandato presidencial (Vencovsky
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2007; Posner e Young 2007). Na medida em que isto acontece é impor-
tante analisar os poderes presidenciais e os contextos em que eles podem
influenciar significativamente a qualidade da democracia. Em segundo
lugar, a maioria dos estudos tem negligenciado os contextos partidários
e sociais que tornam os poderes presidenciais mais ou menos negativos
para a democracia, ainda que as hipóteses teóricas apontem nesse sentido
(e. g., Mainwaring e Shugart 1997; Shugart 1999). Em terceiro lugar, por-
que nos focamos nos poderes presidenciais em lugar das formas de go-
verno, conseguimos mais facilmente analisar as diferentes constelações
de poder que existem dentro de cada regime. Este enfoque é importante
na medida em que já foi demonstrado que em África os poderes presi-
denciais tendem a ser elevados mesmo em regimes com constituições se-
mipresidenciais ou parlamentares.

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Começamos por rever
a literatura que liga as formas de governo aos diferentes resultados e de-
sempenhos da democracia e depois revisitamos os principais estudos que
analisaram o presidencialismo e os poderes dos presidentes em África.
Continuamos com a apresentação e justificação do nosso modelo de
análise – que se foca nos poderes presidenciais em lugar das formas de
governo – e com a definição das nossas hipóteses de trabalho. Detalha-
mos depois a forma como foram medidas as variáveis dependentes, in-
dependentes e de controlo, e analisamos sua distribuição nos países ana-
lisados. De seguida apresentamos resultados da análise empírica realizada,
no que toca quer ao efeito principal dos poderes presidenciais na quali-
dade da democracia, quer à sua interação com os níveis de fragmentação
partidária e de etnicidade. Terminamos com as conclusões finais e com
a discussão das implicações deste estudo. 

Formas de governo e desempenho 
da democracia 

Num estudo clássico, Linz (1990) argumentou que a forma de governo
presidencial seria a mais prejudicial para a democracia, enquanto a parla-
mentar favoreceria a criação, a consolidação e a persistência democráticas.
Segundo o autor, os «perigos dos sistemas presidenciais» resultariam da sua
dupla legitimidade (executivo vs. parlamento), da dificuldade de remover
o presidente (mandato fixo) e do facto de os resultados eleitorais se tradu-
zirem em cenários winner-takes-all. Stepan e Skach (1993) reforçaram esta
perspetiva ao comprovar que as democracias presidenciais são mais susce-
tíveis a colapsos e golpes de Estado do que as parlamentares. Estas teriam
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a vantagem de oferecer soluções constitucionais para a resolução de crises
de regime, uma vez que tanto a formação como a sobrevivência do go-
verno dependem do parlamento. Em contraste, no presidencialismo, o
presidente e o parlamento têm mandatos fixos e independentes, pelo que
se um presidente se sentir tentado a ultrapassar o parlamento e a governar
por decreto ou se for uma figura pouco consensual, dificilmente será re-
movido poder. Tal poder requer a instauração de um processo criminal
(impeachment) cuja aprovação requer maiorias excecionais (Stepan e Skach
1993, 18-19). Assim, por incorporarem mais mecanismos de power sharing
e de resolução de impasses políticos, os sistemas parlamentares são prefe-
ríveis às formas de governo presidencial e semipresidencial, especialmente
em sociedades mais divididas do ponto de vista étnico e partidário e no
contexto de democracias recentes (Linz 1990; Lijphart 2004).

No seio destes estudos também são apontados perigos aos sistemas se-
mipresidenciais, sobretudo em democracias emergentes, nomeadamente
o executivo dual (governo vs. presidente), a coabitação (presidente vs.
maioria parlamentar) e o governo dividido (quando nem o presidente
nem o primeiro-ministro, partido ou coligação têm maioria parlamentar)
(Skach 2005; Linz 1990; Lijphart 2004). Os efeitos destes cenários na de-
mocracia foram testados empiricamente por Elgie (2008), num estudo
que analisou episódios de coabitação e de governo minoritário em 42
democracias semipresidenciais até 2004. O estudo demonstrou que os
regimes semipresidenciais resistem, de forma geral, aos episódios de coa-
bitação mas não aos de governo dividido, sendo estes cenários mais pro-
pensos ao colapso da democracia. 

Reavaliando o estudo de Linz (1990) sobre os perigos dos sistemas pre-
sidenciais (1990), Mainwaring e Shugart (1997) discordam de alguns as-
petos levantados por aquele autor. Em primeiro lugar, de que os sistemas
presidenciais são perigosos porque geram cenários winner takes-all. Para
os autores, os sistemas parlamentares podem, de igual modo, gerar cená-
rios winner takes-all, especialmente se o sistema eleitoral for maioritário e
os círculos eleitorais uninominais. Em segundo lugar, consideram que
os sistemas presidenciais podem funcionar bem em contextos em que o
presidente tem poderes limitados, os partidos são disciplinados, o nú-
mero de partidos é baixo, e as divisões, entre eles, reduzidas (Mainwaring
e Shugart 1997). Argumentam ainda que em contextos de maior frag-
mentação partidária os sistemas premier-presidential (variante de semipre-
sidencialismo) são os mais favoráveis à democracia na medida em que o
poder do presidente na formação do governo é mais fraco (Mainwaring
e Shugart 1997, 453). 
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Aprofundando esta linha de análise, Elgie (2011) analisou o desempe-
nho da democracia nas duas variantes de semipresidencialismo identifi-
cadas por Shugart e Carey (1992): president-parliamentarism (em que o pri-
meiro-ministro e o governo são responsáveis perante o parlamento e o
presidente) e premier-presidentialism (em que o primeiro-ministro e o go-
verno apenas são responsáveis perante o parlamento). O seu argumento
central, que é corroborado empiricamente, é que a variante premier-presi-
dentialism seria mais positiva para a democracia uma vez que aqui o pre-
sidente não tem o poder de demitir o governo, e o exercício do poder
executivo depende do apoio parlamentar. Distintamente, na variante pre-
sident-parliamentarism o governo é responsável perante o presidente e o
parlamento e existem poucos incentivos para a negociação e a geração
de consensos. O presidente poder tolerar um governo apoiado pelo par-
lamento sabendo que ele pode ser demitido se tal for necessário. 

Estes estudos são relevantes para corroborar a importância de diferen-
tes desenhos institucionais na performance das democracias. No entanto,
deixam várias questões em aberto sobre quais são realmente os efeitos
contingentes ou específicos a cada tipo de regime e em que condições
estes efeitos se alteram. Embora, comparativamente, a maioria dos estu-
dos apresente os sistemas parlamentares como os mais benéficos para a
democracia a verdade é que existem contextos em que os sistemas presi-
denciais e semipresidenciais oferecem soluções para a resolução de crises
políticas. Na nossa perspetiva, um enfoque nos poderes presidenciais,
independentemente do tipo de regime, pode oferecer uma vantagem ana-
lítica para a compreensão da variação da performance democrática. 

O presidencialismo em África

A ideia de que os presidentes africanos são fortes está bem documen-
tada na literatura (Van Cranenburgh 2003; Van de Walle 2003; Prempeh
2008a; Prempeh 2008b; Van Cranenburgh 2008). Segundo Van de Walle
(2003, 308–311) o presidencialismo é um dos traços dominantes das de-
mocracias emergentes africanas seja porque a grande maioria dos países
adotou constituições em que os presidentes têm muito poder vis-à-vis aos
parlamentos, seja porque o poder está extremamente personalizado na fi-
gura do presidente, que controla de forma desproporcional os recursos
do Estado sem os devidos freios e contrapesos. Esta marca institucional
informal da política africana ficou conhecida como «Big men rule» e diz
respeito aos poderes dos presidentes para além da esfera constitucional; à
rede de relações clientelares no âmbito do qual ele é o principal gatekeeper. 
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Embora muitos sustentem que a política em África é sobre estas ins-
tituições informais (e. g., Van de Walle 2003; Hyden 2013), a verdade é
que as instituições formais começam a ganhar terreno à medida que os
países avançam no processo de democratização. Segundo Posner e Young
(2007, 127), elas são cada vez mais importantes na África subsariana e
têm vindo a substituir a «violência» como principal constrangimento ao
poder executivo. Se desde a descolonização e até finais da década de 1980
os líderes africanos deixaram o poder maioritariamente de forma violenta
(através de golpes de Estado, assassinato etc.), a partir de 1990 a via mais
comum passou a ser a institucional – i. e., ou através de eleições ou devido
ao fim do mandato. No entanto, também é verdade que muitos presi-
dentes tentaram mudar as constituições para governar mais tempo (Ven-
covsky 2007). Entre 1990 e 2007, dos 18 países em que o presidente atin-
giu os dois mandatos previstos na constituição, 10 tentaram mudar as
constituições para cumprir mais um mandato: três não sucederam (Ma-
lawi, Nigéria e Zâmbia) e sete sucederam (Burkina Faso, Chade, Gabão,
Guiné, Namíbia, Togo e Uganda). Com efeito, apenas oito presidentes
saíram ao fim de terem cumprido dois mandatos (Benim, Cabo Verde,
Gana, Quénia, Mali, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e Tanzânia).
Neste sentido as regras formais interessam, e são um «constrangimento»
à durabilidade do «Big men rule» (sobre este debate ver também Baker
2002; Omotola 2011).

Numa linha similar, Prempeh 2008a (109-110), destaca que a introdu-
ção de limites aos mandatos presidenciais foi uma das mais importantes
mudanças trazidas pelos processos de democratização que se iniciaram
a partir dos anos 1990. Todavia, o presidente continua a ser o ator «su-
premo» no interior do Estado, sendo essa condição um legado do período
autoritário em que o projeto de Estado centralizado legitimava a existência
de presidentes fortes. Van Cranenburgh (2003), também sublinha esta
excessiva centralização das instituições políticas africanas democráticas
e as suas origens autoritárias. Revela ainda, através de uma comparação
de 12 países, que o presidente é o ator-chave do executivo. Num estudo
posterior, em que mede os poderes formais dos presidentes (com base
na tipologia de Siaroff) em 30 países africanos e analisa as suas implica-
ções para a estabilidade democrática, Van Cranenburgh (2008) chega a
conclusões importantes para o presente estudo. Em primeiro lugar, en-
contra níveis elevados de poderes presidenciais nos países anglófonos e
francófonos: em 22 países os presidentes têm pelo menos 7 dos 9 poderes
considerados; sendo os poderes elevados quer nos sistemas presidenciais
quer nos semipresidenciais. Em segundo lugar, encontra uma relação ne-
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gativa significativa entre elevados poderes presidenciais e qualidade da
democracia e da governação, confirmando assim a hipótese de que os
elevados poderes presidenciais são desfavoráveis à democracia.

Aplicando a tipologia de Shugart e Carey (1992) a 15 países africanos
com sistemas semipresidenciais, Moestrup (2011) verifica que, no geral,
os poderes não legislativos dos presidentes são mais fortes do que os le-
gislativos. Esta parece ser uma especificidade regional, na medida em que
nos sistemas semipresidenciais da Europa Central e de Leste os presiden-
tes têm poderes não legislativos bastante mais baixos. Adicionalmente,
sabemos que os presidentes africanos têm menos restrições ao exercício
do seu poder do que os da América Latina, sendo por isso mais suscetí-
veis de serem removidos do poder por golpes militares, do que pelas ins-
tituições do governo (Kim e Bahry 2008, 19). Num segundo momento
da sua análise Moestrup (2011, 142) demonstra que 10 dos 15 países ana-
lisados são president-parliamentary, ou seja são sistemas em que o presi-
dente tem poderes de demissão de governo. Mais importante ainda, ob-
serva que dos 10 países que sofreram um colapso democrático oito eram
president- parliamentary (Burkina Faso, República Centro-Africana, Co-
mores, Guiné-Bissau, Mauritânia, Madagáscar, e Moçambique) enquanto
apenas duas eram premier-presidential (Congo-Brazzaville e Níger). Moes-
trup (2011, 143) conclui, assim, que configurações de poder que favore-
cem a concentração de poder no presidente afetam negativamente o fun-
cionamento das novas democracias. Consequentemente as variantes
premier-presidential tendem a ser mais favoráveis à consolidação das de-
mocracias dos que as president-parliamentary. 

Poderes presidenciais e qualidade 
da democracia: argumento e hipóteses 
de trabalho

Neste estudo argumentamos que os poderes presidenciais são impor-
tantes para compreender o desempenho das democracias, e que podem
resolver alguns dos puzzles deixados em aberto pelos estudos que se fo-
caram nos efeitos das formas de governo. Este argumento não é novo, e
inscreve-se numa linha de investigação que tem medido os poderes dos
atores políticos-chave no interior dos regimes, e investigado as suas con-
sequências políticas. Como exemplo disso, e numa perspetiva essencial-
mente formal (constitucional), vários autores propuserem índices para
medir os poderes dos presidentes (Metcalf 2000; Siaroff 2003; Fortin
2012; Doyle e Elgie 2015), dos primeiros-ministros (O’Malley 2007), de
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dissolução dos parlamentos (Goplerud e Schleiter 2016) e dos parlamen-
tos (Fish 2006), num conjunto considerável de países no mundo. Mas
porque é que vale a pena estudar o poder, aqui entendido na sua vertente,
estritamente, constitucional? 

Na nossa perspetiva existem pelo menos três razões essenciais. Em pri-
meiro lugar vários estudos sustentam que existe uma variação substancial
dos poderes presidenciais dentro de cada forma de governo, sobretudo
no que diz respeito aos regimes semipresidenciais (Siaroff 2003; Elgie
2011; Shugart e Carey 1992; Lijphart 2004). Neste sentido a simplificação
tripartida das formas de governo – entre parlamentares, presidenciais e
semipresidenciais – pode ser insuficiente para analisar as diferentes cons-
telações de poderes que existem no interior de cada regime. Em segundo
lugar, no que diz respeito aos sistemas presidenciais e semipresidenciais,
já foi demonstrado que nem todos os «perigos» causam o colapso das
democracias, e que em condições específicas elas podem ser igualmente
positivas (Elgie 2008; Mainwaring e Shugart 1997). Finalmente, sabemos
que determinadas configurações de poderes presidenciais, nomeada-
mente quando os presidentes têm poderes limitados no que diz respeito
à demissão do governo, favorecem a estabilidade democrática. Na nossa
perspetiva, estudar os poderes dos presidentes permite lidar com estas
questões de forma mais abrangente. Para além disso, é particularmente
importante no contexto africano, onde já foi demonstrado que o tipo
de regime diz pouco sobre o poder presidencial, uma vez que os poderes
do presidente são fortes quer em regimes presidenciais quer semipresi-
denciais (Van Cranenburgh 2008). 

A generalidade dos estudos discutidos até aqui sugerem que as democra-
cias parlamentares tendem a favorecer a persistência e a qualidade da de-
mocracia, justamente por incorporarem mais mecanismos de partilha de
poder e de resolução de impasses políticos (Linz 1990; Lijphart 2004). Para
além disso permitem uma melhor incorporação das mudanças políticas do
que os regimes presidenciais, em que os cenários winner-takes-all tendem a
suprimir as preferências dos partidos minoritários e a reduzir as possibilida-
des de coligação. Neste sentido podemos esperar que os poderes presiden-
ciais influenciem negativamente a qualidade da democracia, o que de resto
já foi demonstrado por Van Cranenburgh (2008). Assim testamos a hipótese: 

H1. Quanto mais elevados os poderes dos presidentes pior a qualidade da de-
mocracia. 

Mas serão os efeitos dos poderes presidenciais independentes das con-
dições sociais e políticas em que são ativados? Segundo Mainwaring e
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Shugart (1997) não é o presidencialismo em si, mas a sua combinação
com elevados níveis de fragmentação partidária e étnica que coloca pe-
rigos à democracia. A esta luz, as democracias presidenciais funcionariam
melhor onde os poderes dos presidentes são mais fracos e em contextos
em que os níveis de fragmentação étnica e partidária são mais baixos.
Kim e Bahry (2008) corroboraram parcialmente esta premissa ao analisar
a vulnerabilidade dos presidentes quer em regimes presidenciais quer se-
mipresidenciais. Em particular demonstraram que os presidentes são mais
vulneráveis quando enfrentam sistemas partidários mais fragmentados
uma vez que estes cenários obrigam a negociações mais frequentes entre
presidente, parlamento e governo. No seu modelo explicativo sobre a
durabilidade das democracias semipresidenciais, Elgie e Schleiter (2011,
53–56) têm em conta variáveis que medem a fragmentação partidária e
a etnicidade. Os seus resultados indicam que elevados níveis de fragmen-
tação partidária aumentam a probabilidade de colapso das democracias
ao passo que o grau de etnicidade não tem efeito significativo. Como
base nestes estudos definimos as seguintes hipóteses de investigação: 

H2. A interação entre elevados poderes presidenciais e níveis de fragmentação
étnica afetam negativamente a qualidade da democracia.

H3. A interação entre elevados poderes presidenciais e níveis de fragmentação
partidários afetam negativamente a qualidade da democracia.

Variáveis, dados e operacionalização 

Para analisar o impacto dos poderes presidenciais na qualidade da de-
mocracia em África, consideramos um conjunto de países que, num de-
terminado momento, fizeram a sua transição para a democracia e que
atingiram um estatuto mínimo de democracia em 2011. Adicionalmente,
terão de ter vindo a realizar eleições regulares e competitivas sistemáticas
desde a transição. Estes critérios de seleção têm implicações importantes
para o presente estudo. Por um lado, porque estamos interessados em
analisar os efeitos dos poderes presidenciais na qualidade da democracia,
apenas faz sentido incluir países onde de facto um mínimo de práticas
democráticas estão instituídas. Por outro lado, ao observamos um longo
período temporal, conseguimos estimar diferenças ao longo do tempo e
compreender em que medida a relação entre poderes presidenciais e a
qualidade da democracia varia ao longo do tempo e dos países através
de modelos estatísticos apropriados. 
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Fazem parte deste estudo os países que tiveram pontuações inferiores
ou iguais a 51 nos indicadores de direitos políticos e liberdades cívicas2

da Freedom House e que realizaram eleições legislativas regulares desde a
transição até 2011: 19 países cumpriram estes critérios (ver o quadro 5.1).
Sendo que a qualidade da democracia é um processo que se desenvolve
ao longo do tempo, observamos todas as eleições legislativas dentro deste
período de análise começando pela 1.ª eleição após a transição. Isto sig-
nifica por exemplo que para o Botswana consideramos as pontuações a
partir de 1969 (incluindo assim dados para 1974,1979,1984, 1989, 1994,
1999, 2004 e 2009) enquanto, para Cabo Verde, a partir de 1991 (in-
cluindo assim dados para 1995, 2001, 2006 e 2011). Definidas as séries
temporais e os países, criamos uma base de dados original na qual incluí-
mos as variáveis dependentes, independentes (e intervenientes) e de con-
trolo deste estudo. 

Em termos de variáveis dependentes, optamos por medir a qualidade
da democracia com base nos indicadores de direitos políticos e liberdades
cívicas da Freedom House. Escolhemos esta fonte de dados porque fornece
maior cobertura de anos e de países e isto é importante porque países
como São Tomé e Príncipe ou Seychelles muitas vezes não são analisados
devido à sua condição de microestado. A escolha permite ainda avaliar
duas dimensões da democracia, que embora estejam altamente correla-
cionadas (ver o quadro 5.4 no anexo), expressam conceitos diferentes.
Cada um destes indicadores varia entre 1 (mais livre) e 7 (menos livre). 

Os gráficos da figura 5.1 indicam uma variação considerável em termos
da qualidade global das democracias africanas. No período compreen-
dido entre a transição e até 2011 Cabo Verde, Botswana, Maurícias, São
Tomé e Príncipe, Gana e Namíbia apresentam as melhores pontuações
médias em ambos os indicadores. Em sentido inverso Burkina Faso, Ni-
géria, Tanzânia, Zâmbia e Guiné-Bissau apresentam as pontuações mais
baixas. De um modo geral os países têm melhores desempenhos a nível
das liberdades cívicas do que dos direitos políticos. Por outras palavras
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1 Logo, trata-se de democracia livres ou parcialmente livres. 
2 «Os direitos políticos permitem que as pessoas participem livremente nos processos

políticos, incluindo o direito de votar livremente em opções políticas distintas através
de eleições justas, de concorrer a cargos públicos, de adesão aos partidos políticos e or-
ganizações e de eleger representantes com papel decisório na elaboração das políticas pú-
blicas, que podem ser responsabilizadas perante o eleitorado. As liberdades cívicas con-
cernem às liberdades de expressão e de crença, direitos de associação e de organização,
Estado de direito e autonomia pessoal sem interferência do Estado.» Retirado da página
online: Freedom House, Methodology: https://freedomhouse.org/report/freedom-world-
2012/methodology. 
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persistem limitações no que diz respeito à livre participação dos cidadãos
nos processos políticos, seja através do exercício do voto, da filiação em
partidos ou organizações, seja na possibilidade de concorrerem a cargos
políticos. Isto é particularmente verdade para os casos de Burkina Faso,
Nigéria, Tanzânia, Zâmbia e Guiné-Bissau. 

A nossa variável independente principal são os poderes presidenciais.
Na literatura existem metodologias diferentes para medir os poderes pre-
sidenciais, com enfoque nas disposições formais e nos comportamentos.
Não pretendemos ser muito exaustivos a este respeito porque este debate
está bem documentado na literatura, mas apenas apresentar alguns exem-
plos por forma a justificar a nossa escolha. Um exemplo de cálculo di-
cotómico é o proposto por Siaroff (2003) que mede se o presidente tem
ou não um conjunto de nove poderes. A presença de determinado poder
é codificada com 1 e a soma de todos os poderes representa a extensão
dos poderes presidenciais (o índice varia entre 0 e 9). Shugart e Carey
(1992) por sua vez medem 10 poderes presidenciais (legislativos e não
legislativos) com base numa escala ordinal que varia entre 0 (se o presi-
dente não tem poder nenhum numa determinada área) e 4 (se o presi-
dente tem elevados poderes frente ao parlamento e ao governo). A van-
tagem desta medida é que capta de forma mais nuançada o exercício dos
poderes presidenciais e a sua relação de autonomia/dependência face ao
governo e ao parlamento. Metcalf (2000) revê esta proposta aumentando
o elenco de poderes presidenciais de 10 para 11 e refinando algum dos
pontos da escala de medição mas mantendo a estrutura ordinal. A con-
ceção destas e de outras medidas foi acompanhada por um importante
debate sobre a sua validade conceptual e a sua aplicabilidade em dife-
rentes regiões do mundo (Fortin 2012). A este propósito Doyle e Elgie
(2015) propõem uma nova forma de medir poderes presidenciais que
toma por base os vários estudos que mediram os poderes formais/cons-
titucionais do presidente, assim como as opiniões dos peritos. Para cada
país e ao longo do tempo os autores criam uma base de dados com os
poderes presidenciais padronizados numa escala entre 0 e 1, em que 1
indica elevados poderes presidenciais. Depois criam dois índices – pres-
pow1 e prespow2 – sendo este último uma versão ponderada do primeiro,
a partir dos loadings de uma análise de componentes principais. Para este
estudo utilizamos a prespow2 porque tal como advertem Doyle e Elgie
(2015), os intervalos dos erros-padrão são mais pequenos. 

Na figura 5.2 apresentamos graficamente este índice no conjunto de
países que incluímos neste estudo. Os dados indicam que os regimes
presidenciais – Benim, Zâmbia, Malawi e Nigéria têm os presidentes
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mais fortes – mas também encontramos presidentes com poderes con-
sideráveis nos países que adotaram constituições parlamentares (Bots-
wana) e semipresidenciais (Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-
-Bissau). Neste gráfico os presidentes mais fracos estão nas Maurícias e
no Burkina Faso, dois sistemas parlamentares e semipresidenciais, res-
petivamente. 

Em complementaridade com o quadro 5.1, observamos que a forma
de governo mais comum é a semipresidencial (N = 9), seguida pela pre-
sidencial (N = 6) e pela parlamentar (N = 3).3 Esta distribuição reflete
em boa medida a paisagem institucional regional, na medida em que
mais de metade dos Estados da África subsariana são semipresidenciais
(Elgie 2007). Segundo Van Cranenburgh (2003) esta paisagem deve-se
em grande medida ao legado institucional do colonialismo europeu, em
que os países anglófonos tenderam a seguir o modelo parlamentar de
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Figura 5.2 – Poderes presidenciais.
                   Média por país desde a transição até 2011

Fonte: Doyle e Elgie (2015). Disponível online: http://presidential-power.com/?page_id=2148.
Nota: Os poderem variam entre 0 (baixo poder) e 1 (elevado poder). Não existem dados para o Lesoto. 
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3 No Gana, Malawi, Moçambique, Namíbia, Tanzânia e Zâmbia, as eleições para a
presidência e para o parlamento são realizadas simultaneamente. Durante um curto pe-
ríodo também era assim na Gâmbia (até 1996), Guiné-Bissau (até 2004), Senegal (até
1988) e Seychelles (até 1998). Nos outros casos – com exceção do Botswana, Maurícias
e África do Sul que são regimes parlamentares – as duas eleições são realizadas separada-
mente. 
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West minster, enquanto os francófonos foram inspirados pelo modelo da
V República francesa, adotando constituições semipresidenciais com pre-
sidentes fortes. Os países lusófonos também adotaram constituições se-
mipresidenciais relativamente próximas ao modelo português (Lobo e
Neto 2009; Neto e Lobo 2014). Na maioria dos países (nomeadamente
Benim, Cabo Verde, Gana, Moçambique, São Tome e Príncipe e Tanzâ-
nia) as formas de governo têm-se mantido largamente inalteradas desde
que foram introduzidas. Noutros casos, porém, existiram tentativas de
mudar determinadas disposições constitucionais. O caso do Senegal é o
único em que se regista uma mudança global do sistema político, que
em 2001 passou de presidencial a semipresidencial. 

Em São Tomé e Príncipe, o parlamento iniciou em 2001 um processo
de mudança da constituição para reduzir os poderes do presidente e for-
talecer o governo e o parlamento (Seibert 2009). Parte desta constituição
foi aprovada em 2003 no rescaldo de um longa crise política entre o pre-
sidente incumbente, Fradique Menezes, que queria referendar o texto
constitucional e os partidos parlamentares que se opunham ao referendo
(ibid.). Entre 1991 e 2011 o país conheceu três chefes de Estado: Miguel
Trovoada (1991-1995; 1995-2001), Fradique Menezes (2001-2003; 2011)
e Manuel Pinto da Costa (desde 2011). 

Em países como Burkina Faso (1), Gâmbia (2), Moçambique (2), Na-
míbia (2), Seychelles (2) e Tanzânia (2) a alternância no cargo de presi-
dente tem sido muito limitada, por outro lado, no Gana (4), Lesoto (4),
África do Sul (4), Zâmbia (4), Guiné-Bissau, (6) e Maurícias (6) existe
maior rotação no cargo. No Burkina Faso, Blaise Compaoré foi presi-
dente por mais de 20 anos, após ter chegado ao poder em 1987 através
de um golpe de Estado no qual Thomas Sankara foi morto. Em 2003
Blaise Compaoré venceu um referendo que visava remover os limites ao
mandato presidencial e com isso conseguiu cumprir o seu terceiro man-
dato (Vencovsky 2007, 17). Em 2014, quando pretendia novamente es-
tender o seu mandato, Campaoré foi obrigado sair do poder devido à
escalada do protesto popular. A Namíbia teve dois presidentes desde
1989: Sam Nujoma (1990-2005) e Hifikepunye Pohamba (2005-até ao
presente). Tal como o seu homólogo no Burkina Faso, Sam Nujoma con-
seguiu mudar a constituição em 1999 para cumprir mais mandato, aca-
bando por deixar o poder em 2004. Com sorte diferente, os presidentes
da Nigéria (Olusegun Obasanjo), Malawi (Elson Bakili Muluzi) e Zâmbia
(Frederick Chiluba) viram as suas tentativas de ampliar mais um mandato
presidencial bloqueadas pelo parlamento e pela sociedade civil (Ven-
covsky 2007, 18-19). 

Poderes presidenciais e qualidade da democracia em África
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Na Zâmbia o primeiro presidente democraticamente eleito foi Frederick
Chiluba (1991-2002). Quando a sua tentativa de concorrer a um terceiro
mandato falhou ele apoiou Levy Mwanawasa que tinha sido seu vice-pre-
sidente até 1994. Levy Mwanawasa foi eleito em 2001 e o seu mandato
durou até 2008 quando faleceu. Rupiah Banda foi presidente interino 
(29 de Junho 2008 – 2 de Novembro 2008) e o seu segundo mandato ini-
ciou-se a 30 de Outubro de 2008. Nas eleições seguintes em 2011, Michael
Sata foi eleito presidente. No Malawi, Elson Bakili Muluzi esteve no poder
entre 1994 e 2004 tendo sido sucedido por Bingu wa Mutharika que 
ocupou o cargo de presidente entre 2004 e 2012 (ano em que faleceu).
Em 2012 Joyce Banda, que havia sido vice-presidente de Mutharika, as-
cendeu ao cargo de presidente.

As variáveis intervenientes (ou seja, que interferem na relação entre po-
deres presidenciais e qualidade da democracia) são etnicidade e fragmen-
tação partidária. A primeira é o índice agregado de Alesina et al. (2003)
que expressa o grau de fragmentação étnica, linguística e religiosa de um
país numa escala de 0 (homogeneidade) a 1 (heterogeneidade). A segunda
expressa o número efetivo de partidos eleitorais (NEPE) em função da
proporção de votos ganhos nas eleições legislativas (Laakso e Taagepera
1979). Olhando para os dados apresentados no quadro 5.1, verificamos
que os níveis de heterogeneidade são elevados em países como o Bots-
wana e a África do Sul onde existem provisões de partilha de poder, mas
também na Nigéria, na Tanzânia e na Zâmbia onde os desenhos institu-
cionais são essencialmente maioritários (ou seja induzem a concentração
de poder). A título ilustrativo, na Nigéria contam-se mais de 250 grupos
étnicos (entre os quais Hausa e Fulani 29%, Yoruba 21%, Igbo 18%, Ijaw
10%, Kanuri 4%, Ibibio 3,5% e Tiv 2,5%). As crenças religiosas dominantes
são as muçulmanas (50%) e as cristãs (40%) e a língua oficial é o inglês
(embora existam mais de 500 línguas indígenas) (ver CIA Factbook, citado
em Sanches 2014, 124). Na Zâmbia a maioria da população é africana e
pertence a um dos cerca de 73 grupos étnicos existentes (os mais relevantes
são os Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde,
Lunda); mais de 50% da população é cristã e cerca de 24%-49% é muçul-
mana ou hindu; existem oito línguas oficiais mas também muitos dialetos
(ibid.). Diferentemente, as sociedades crioulas de São Tomé e Príncipe,
Cabo Verde e Seychelles são as menos fragmentadas. São Tomé e Prín -
cipe é constituído principalmente por mestiços, forros (descendentes de es-
cravos), tongas (filhos de serviçais nascidos nas ilhas) e europeus (princi-
palmente portugueses); sendo que a maioria da população é católica (70%)
e fala o português como língua oficial (ibid.). A população cabo-verdiana
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é crioula (71%) e africana (28%), de maioria católica e falante de crioulo
e/ou português, a língua oficial (ibid.). Os seychellenses são uma mistura
de francês, africano, indiano, chinês e árabe, a maioria é católica (82%) e
91,8% falam crioulo e/ou inglês, a língua oficial (ibid.). 

Os valores do NEPE indicam que os níveis de fragmentação partidária
são relativamente baixos. Na maioria dos países (N = 13) é de dois, no
máximo, o número de partidos eleitorais relevantes. Este é o caso da
África do Sul, Cabo Verde, Namíbia, Seychelles e Gâmbia, entre outros.
Apenas cinco países contam mais de três partidos relevantes: São Tomé
e Príncipe, Malawi, Zâmbia, Guiné-Bissau e Benim. Este último tem o
sistema partidário mais fragmentado, com NEPE = 9.

No que concerne às variáveis de controlo, selecionamos quatro de
entre aquelas que habitualmente concorrem para explicar o desempenho
ou o funcionamento das democracias. De acordo com as teorias da mo-
dernização (Lipset 1959) o desenvolvimento económico é uma das con-
dições da democratização. Assim incluímos a taxa anual de crescimento
do PIB como variável de controlo para controlar esta explicação. Como
o indica o quadro 5.1 as taxas de crescimento são positivas ainda que va-
riando bastante: Moçambique, Nigéria, Tanzânia e Cabo Verde lideram
com taxas médias de crescimento de pelo menos 6,8%, enquanto África
do Sul e Gâmbia estão abaixo dos 2%. 

O sistema eleitoral é uma das variáveis institucionais com poder expli-
cativo na democracia. Em particular, os sistemas maioritários são consi-
derados mais prejudiciais por induzirem a concentração de poder e por li-
mitarem a representação de interesses, particularmente em sociedades
dividas (Lijphart 2004). Nos 19 países aqui incluídos a maioria utiliza ou
o sistema maioritário (N = 8) ou o proporcional (N = 8), sendo que apenas
dois têm fórmulas mistas – Senegal e Seychelles. Assim encontramos uma
combinação de instituições maioritárias – onde o presidencialismo é acom-
panhado por um sistema eleitoral maioritário – na Gâmbia, no Malawi,
na Nigéria e na Zâmbia. Finalmente, num estudo que examinou os pro-
cessos de transição em África, Bratton e Van de Walle (1997) demonstra-
ram que a natureza dos regimes autoritários determina quer o sucesso da
transição para a democracia quer o tipo de competição que vai emergir.
Com base nas dimensões de competição e de participação, Bratton e Van
de Walle (1997, 79) identificaram cinco tipos de regimes em África até à
transição: 1 = oligarquia de colonos,4 2 = oligarquia militar, 3 = sistemas
plebiscitários de partido único, 4 = sistemas competitivos de partido único

4 Em inglês, settler oligarchies. 
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e 5 = sistemas multipartidários. Nesta tipologia, os regimes com graus mais
elevados de competição e de participação (multipartidários e competitivos
de partidos único) criam condições mais favoráveis para a transição para
a democracia. Finalmente, consideramos o legado colonial (britânico, fran-
cês ou português) na medida em que influenciou o tipo de instituições
adotadas nas ex-colónias. Em particular nas francófonas, em que se optou
por um modelo semipresidencial com presidentes fortes. 

Resultados 

Com o objetivo de testar as hipóteses acima delineadas estimamos
modelos de regressão para dados de painel 5 com efeitos fixos a nível dos
anos. Nestes modelos as variáveis dependentes são os direitos políticos e
as liberdades cívicas. O modelo 1 inclui as variáveis independentes prin-
cipais (poderes presidenciais, etnicidade e NEPE), os controlos 6 e uma
versão lagged da variável dependente para controlar o problema da auto-
correlação dos dados. O modelo 2 testa o efeito do termo de interação
Poderes presidenciais*NEPE, enquanto o modelo 3 testa o efeito do termo
de interação Poderes presidenciais*etnicidade. 

Começando pelos direitos cívicos os modelos estimados confirmam
que existem efeitos significativos dos poderes presidenciais na qualidade
da democracia. No entanto esse efeito vai no sentido oposto ao previsto
na H1. Por outras palavras, há um efeito positivo dos poderes presiden-
ciais na qualidade da democracia ao longo do tempo e entre países. Isto
parece fazer sentido à luz de alguns casos que conhecemos, por exemplo,
Benim, Botswana e Namíbia, que estando entre países com os níveis mais
elevados de poderes presidenciais, figuram entre as democracias com
mais qualidade em África. Indo mais ao detalhe do modelo 1, identifi-
camos ainda outros efeitos importantes: entre as variáveis intervenientes,
a etnicidade tem um efeito positivo na qualidade da democracia, en-
quanto a fragmentação partidária tem um efeito negativo. Isto significa
que a etnicidade por si só não prejudica a qualidade da democracia, en-

Poderes presidenciais e qualidade da democracia em África

129

5 Linear regression with panel-corrected standard errors, proposta por Beck e Katz (1995) e
Beck (2001). 

6 O regime prévio à transição é uma escala ordinal medida de 1 a 5 da seguinte forma:
1 = oligarquia dos colonos, 2 = oligarquia militar, 3 = sistemas plebiscitários de partido
único, 4 = sistemas competitivos de partido único e 5 = sistemas multipartidários (Bratton
e Van de Walle 1997, 79). Quanto maior o valor, maior o grau de competitividade e de par-
ticipação. O sistema eleitoral é uma variável dicotómica na qual 1 = maioritário e 0 = pro-
porcional ou misto. O legado colonial é medido por uma variável dicotómica em que Ex-
colónia francesa = 1 outras = 0.  E o PIB corresponde à taxa de crescimento anual.  
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quanto a fragmentação partidária tem esse potencial. Entre os controlos
encontramos um efeito positivo do regime prévio à transição e negativo
do sistema eleitoral maioritário, sendo que em ambos casos os coeficien-
tes vão no sentido previsto. A variável económica não tem um efeito sig-
nificativo e nem o tipo de legado colonial. No modelo 2 introduzimos
o termo de interação Poderes presidenciais*NEPE. Apesar de o efeito en-
contrado não ser significativo, vai no sentido esperado, ou seja, a com-
binação entre elevados poderes presidenciais e fragmentação partidária
tem um efeito negativo na qualidade da democracia (logo, a H2 é par-
cialmente confirmada). O efeito principal das restantes variáveis man-
tém-se praticamente inalterado; a diferença é que o NEPE deixa de ter
efeito significativo. No modelo 3 introduzimos o termo de interação Po-
deres presidenciais*etnicidade que tem um efeito negativo e significativo na
qualidade da democracia; este resultado confirma a H3. 

No quadro 5.3 repetimos esta análise mas para a variável dependente
«liberdades cívicas». Este exercício é importante porque se trata de uma
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Quadro 5.2 – Índice dos direitos políticos, em função dos poderes 
                      presidenciais e da fragmentação partidária e da etnicidade

                                                              Modelo 1                Modelo 2                 Modelo 3

Poderes presidenciais                     0,94      (0,54)†    2,64     (1,17)*      4,85      (1,92)*
Etnicidade                                     2,78    (0,61)***   2,86   (0,58)***    5,53    (1,26)***
NEPE                                           –0,29     (0,12)*    0,22      (0,40)      –0,25     (0,13)†
Controlos                                                                                                          
Regime prévio à transição              0,39     (0,12)**    0,41   (0,12)***    0,40    (0,12)***
PIB                                                0,01       (0,05)     0,01      (0,05)       0,02       (0,05)
Sistema eleitoral maioritário         –0,44    (0,15)**   –0,44   (0,16)**    –0,42    (0,16)**
Ex-colónia francesa                        0,57       (0,36)     0,66     (0,39)†      0,55       (0,36)
Direitos políticos (lag.)                  0,41      (0,23)†    0,40     (0,23)†      0,41      (0,23)†
Interações                                                                                                          
Poderes presidenciais*NEPE                                   –0,82     (0,58)                       
Poderes presidenciais*etnicidade                                                       –6,44     (3,57)†
Constante                                       79        (1,14)    –2,53    (1,21)*     –3,14     (1,26)*
Número de observações                 79           79         79            
Número de grupos                         18           18         18            
R–quadrado                                  0,48        0,49      0,49          
Wald chi2 (13)                            1048,60  1251,17  995,84        
Prob > chi2                                   0,00        0,00      0,00

Notas: 1) A variável dependente «Direitos políticos» 1 (mais livre) e 7 (menos livre). 2) Os modelos
foram estimados no STATA através do comando xtpcse. 3) Todos os modelos incluem efeitos fixos
a nível dos anos (dummies temporais). 4) Os valores nas células dizem respeito a coeficientes de re-
gressão com os erros-padrão de painel entre parêntesis. 5) Níveis de significância: †p < 0,10; 
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.
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dimensão de democracia onde os países parecem ter uma performance
melhor. Para além disso, permite testar a robustez dos nossos resultados
com outra variável dependente. De um modo geral os resultados indicam
efeitos semelhantes nas variáveis mais importantes: ou seja, os poderes
presidenciais têm efeitos principais significativos e positivos no que diz
respeito à qualidade da democracia em todos os modelos à exceção do
modelo 3. Significa, pois, que a H1 não é confirmada. Os termos de in-
teração têm ambos coeficientes negativos como aliás observámos ante-
riormente, mas em sentido inverso, confirmamos o efeito significativo
da interação Poderes presidenciais*NEPE mas não da interação Poderes pre-
sidenciais*etnicidade.

A leitura combinada destes estudos indica que elevados poderes pre-
sidenciais não representam por si só uma ameaça à democracia e neste
caso à sua qualidade. O seu efeito só é negativo quando combinado com
elevados níveis de fragmentação e de etnicidade. De seguida discutimos
estes resultados e sintetizamos os principais contributos deste estudo. 
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Quadro 5.3 – Índice de liberdades cívicas, em função dos poderes 
                      presidenciais e da fragmentação partidária e da etnicidade

                                                              Modelo 1                Modelo 2                 Modelo 3

Poderes presidenciais                     1,17      (0,51)*    3,67     (1,47)*      1,62       (1,47)
Etnicidade                                     2,51     (0,58)***   2,64   (0,55)***    3,37     (1,18)**
NEPE                                          –0,21     (0,12)†    0,56     (0,29)†     –0,19      (0,12)
Regime prévio à transição             0,25     (0,09)**    0,28    (0,09)**     0,25     (0,09)**
Controlos                                                                                                          
PIB                                               0,02      (0,04)†    0,03      (0,04)       0,02       (0,04)
Sistema eleitoral maioritário         –0,43      (0,24)    –0,44    (0,21)*     –0,42     (0,24)†
Ex-colónia francesa                       0,17       (0,15)     0,29     (0,17)†      0,16       (0,14)
Liberdades cívicas (lag.)                 0,33       (0,27)     0,33      (0,25)       0,33       (0,27)
Interações                                                                                                         
Poderes presidenciais*NEPE                                  –1,21    (0,55)*                      
Poderes presidenciais*etnicidade                                                      –2,00      (2,49)
Constante                                     0,04       (0,73)     –1,76    (0,98)†     –0,53      (1,00)
Número de observações                 79         79,00     79,00         
Número de grupos                         18         18,00    18,00         
R–quadrado                                  0,46        0,49      0,46          
Wald chi2 (13)                              460,4     414,48   813,55        
Prob > chi2                                   0,00        0,00      0,00

Notas: 1) A variável dependente «liberdades cívicas» varia entre 1 (mais livre) e 7 (menos livre). 
2) Os modelos foram estimados no STATA através do comando xtpcse. 3) Todos os modelos incluem
efeitos fixos a nível dos anos (dummies temporais). 4) Os valores nas células dizem respeito a coefi-
cientes de regressão com os erros-padrão de painel entre parêntesis. 5) Níveis de significância: 
†p < 0,10; *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001. 
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Conclusão

Na sua crítica a Linz (1990), Mainwaring e Shugart (1997) defenderam
que o presidencialismo não é inerentemente negativo e que é a sua com-
binação com elevados níveis de fragmentação partidária e de etnicidade
que é prejudicial ao desempenho das democracias, sobretudo nas mais
recentes. Para Mainwaring e Shugart (1997), onde os poderes dos presi-
dentes forem limitados, os partidos disciplinados e as divisões políticas
e sociais pouco salientes, os presidencialismos podem funcionar bem. 

Neste artigo procurámos testar esta proposição em 19 países africanos
que fizeram a sua transição para uma democracia no mínimo eleitoral 
e que têm mantido eleições legislativas regularmente. A variável inde-
pendente principal deste estudo são os poderes presidenciais e não as
formas de governo. Esta escolha é sustentada por estudos empíricos que
demonstraram que em África os poderes dos presidentes são elevados
independentemente do tipo de regime (e. g., Van Cranenburgh 2008; e
em certa medida Moestrup 2011). Este estudo confirmou justamente isso
com base nos dados de Doyle e Elgie (2015) que usámos para medir os
poderes presidenciais. Com efeito, encontramos presidentes fortes tanto
nos regimes presidenciais como nos parlamentares ou semipresidenciais.
A variável dependente deste estudo foi a qualidade da democracia ope-
racionalizada por dois índices da Freedom House: direitos políticos e li-
berdades cívicas. Estes dois índices são recorrentemente utlizados para
avaliar o estatuto da democracia em vários países do mundo e estão al-
tamente correlacionados entre si embora meçam fenómenos distintos.
Nos 19 países que incluímos neste estudo observamos uma variação subs-
tancial nas pontuações atribuídas a cada país nestes índices. Em termos
globais os desempenhos são melhores em matéria de liberdades cívicas
do que direitos políticos. 

No que diz respeito às três hipóteses levantadas, os nossos resultados
principais foram os seguintes. Em primeiro lugar não confirmamos a H1,
segundo a qual em África os poderes presidenciais influenciem negati-
vamente a democracia. Sucessivamente, em todos os modelos estimados,
encontramos um coeficiente positivo dos poderes presidenciais nos ín-
dices de direitos políticos e de liberdades cívicas. Estes resultados são in-
tuitivos se atendermos ao facto de que algumas das democracias mais
exemplares em África – a Namíbia e o Botswana (ambos parlamentares)
e o Benim (presidencial) – têm presidentes fortes. Mas analisando mais
finamente podemos observar que estes presidentes atuam em ambientes
que favorecem a qualidade da democracia. Por exemplo, o Botswana é

Presidentes e (Semi)Presidencialismo nas Democracias Contemporâneas

132

05 Presidentes Cap. 5.qxp_Layout 1  26/09/17  16:57  Page 132



desde 1969 liderado pelo Botswana Democratic Party (BDP) quer a nível
legislativo quer executivo. Adicionalmente tem sido caracterizado pelo
domínio político e económico da etnia Tswana. Apesar disso, o país tem
um histórico importante de consulta da população, tolerância, plura-
lismo político, que é fundamental para «equilibrar» o sistema político
(Moatlhaping e Moletsane 2012, 27). Exemplo disso foi a revisão da cons-
tituição em 2005 com vista a reconhecer outros grupos e identidades ét-
nicas no Ntlo ya Dikgosi – casa de representantes dos líderes tradicionais
e órgão consultivo do parlamento (ibid.). No Benim, o sistema presiden-
cial tem sido pautado por alterações frequentes no poder, com formação
de coligações entre novos e velhos partidos, no seguimento de eleições
presidenciais (Sanches 2014, 87). Estes dois casos sugerem que os regimes
com elevados poderes presidenciais podem ser benéficos para a demo-
cracia, mesmo em sociedades complexas e com grandes desigualdades
económicas e regionais (Shugart 1999, 53). Mas existem casos que con-
trariam esta regra e onde podemos supor que o grau de etnicidade e de
fragmentação partidárias pode ser determinante (e. g., Nigéria, Malawi). 

Em segundo lugar, os nossos resultados corroboram os argumentos
teóricos de Mainwaring e Shugart (1997) de que os perigos do presiden-
cialismo advêm da sua combinação com elevados níveis de fragmentação
partidária e de etnicidade (H2 e H3 foram confirmadas). Os modelos es-
timados indicam que países com elevados poderes presidenciais e com
sistemas partidários muito fragmentados tendem a ter piores desempe-
nhos democráticos (efeito negativo é significativo no modelo de liber-
dades cívicas mas não no modelo dos direitos políticos). O Malawi ilustra
este cenário e em certa medida a Guiné-Bissau também. O Malawi é uma
democracia multipartidária em que os principais partidos políticos têm
uma força eleitoral equivalente: tanto o United Democratic Front (UDF),
como o Malawi Congress Party (MCP) e o Democratic Progressive Party
(DPP) já lideraram o governo do país em algum momento, desde a tran-
sição para a democracia em 1994. Devido aos elevados níveis de frag-
mentação eleitoral e parlamentar o cargo de presidente adquire um peso
fundamental no equilíbrio de forças legislativo vs. executivo (Patel e Wah-
man 2015). No que diz respeito à combinação entre elevados poderes
presidenciais e elevados níveis de etnicidade os nossos resultados indicam
que ela é negativa para a qualidade da democracia (efeito negativo é sig-
nificativo no modelo de direitos políticos mas não no modelo das liber-
dades cívicas). O caso da Nigéria confirma esta relação. É um país onde
os conflitos de base territorial têm criado desafios permanentes à estabi-
lidade e à qualidade da democracia. 
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De um modo geral, estes resultados indicam que Mainwaring e Shu-
gart (1997) estavam certos no seu argumento: as condições em que ele-
vados poderes presidenciais prejudicam a democracia são específicas e
contingentes ao contexto político e social em que são mobilizados. Isto
é importante por dois motivos. Por um lado, permite-nos uma compreen-
são mais fina da paisagem política africana que é habitualmente caracte-
rizada pelo Big men rule e por instituições formais fracas (e. g., partidos da
oposição e parlamentos). Aqui mostramos que as instituições formais
são relevantes para a qualidade da democracia. Por outro lado, confirma
que vale a pena estudar os poderes em si em lugar das formas de governo,
no sentido em que estudar as formas de governo presidencial, parlamen-
tar e semipresidencial por si só obscurece importantes variações e um
dado empírico importante: os presidentes africanos são presidentes fortes
independentemente do tipo de Constituição.

Anexo
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Quadro 5.4 – Análise bivariada das variáveis dependentes, independentes 
                      e de controlo

                                                      
Direitos   Liberdades     Poderes

                                           Regime                     Sistema    
Ex-colónia                                                     

políticos      cívicas     presidenciais
  Etnicidade    NEPP       prévio         PIB       eleitoral      

francesa                                                                                                                                                 à transição                 maioritário                                  
Direitos políticos                                   0,833**      0,138      0,388**    –0,065     –0,041    –0,028     0,137       0,165
Liberdades cívicas                 0,833**                       0,211      0,410**    –0,053     –0,121     0,037      0,087       0,081
Poderes presidenciais              0,138        0,211                        0,144     0,416**    –0,082     0,059     –0,123     0,229*
Etnicidade                            0,388**     0,410**      0,144                      0,216*   –0,333**  –0,048    0,264*      0,145
NEPP                                    –0,065      –0,053     0,416**     0,216*                    –0,153     –0,03    –0,236*   0,393**
Regime prévio à transição     –0,041      –0,121     –0,082    –0,333**   –0,153                    0,002    0,559**   –0,239*
PIB                                        –0,028       0,037       0,059       –0,048      –0,03       0,002                     0,075      –0,158
Sistema eleitoral maioritário   0,137        0,087       –0,123      0,264*    –0,236*   0,559**    0,075                   –0,436**
Ex–colónia francesa               0,165        0,081       0,229*       0,145     0,393**   –0,239*   –0,158  –0,436**

Notas: ** Correlação significativa no nível 0,01 (2 extremidades). * Correlação significativa no nível
0,05 (2 extremidades).                                                                                                      
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Rui Graça Feijó

Capítulo 6

Pecados, virtudes e bruxaria 
institucional no semipresidencialismo:
articulações entre o sistema de governo
e a construção de um Estado 
democrático em Timor-Leste

Um processo original e inédito

Após o referendo de 30 de Agosto de 1999, Timor-Leste iniciou um
novo capítulo da sua atribulada história, caracterizado, de forma origi -
nal e praticamente inédita, pela conjugação da construção de bases ma-
teriais e institucionais de um Estado moderno com a vontade de se dotar
de um regime democrático, baseado no respeito pela lei e pelos direitos
humanos (Tansey 2009).

A resposta indonésia à vitória dos nacionalistas timorenses foi descrita
por Sir Jeremy Greenstock, representante britânico no Conselho de Se-
gurança da ONU (CS-ONU), e membro da missão que se deslocou a
Díli em Setembro de 1999, como «o inferno à superfície da terra» (Carey
2016, 394): a violência política resultou na morte de mais de 5000 pessoas
e uma política de terra queimada deixou reduzidas a cinzas cerca de 75%
das estruturas materiais do território (Taylor 1999, xxiv). Em Díli, «quase
nenhum edifício público ficou em pé» (CS-ONU) e os que restaram fi-
caram vazios: grande parte da administração pública era composta por
funcionários indonésios que regressaram ao seu país, ao passo que timo-
renses comprometidos com a ocupação estrangeira aproveitaram para
emigrarem. Com o colapso das infra-estruturas físicas e da administração
pública, ruiu também a noção de Estado. A extensão da destruição, fre-
quentemente descrita com recurso a expressões como tabula rasa (Ches-
terman 2001), terra nullius (Shurke 2001), ground zero (Nevins 2002), con-
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cha vazia (Lemay-Hébert 2011) ou mesmo buraco negro – talvez a mais
usual das formas semânticas usadas pelos académicos interessados na
problemática da construção do Estado (Lemay-Hébert 2014) – emerge
como uma das premissas da defesa da intervenção da comunidade in-
ternacional, assumindo as rédeas da situação sob formas (até há pouco
tempo insuspeitas) de novos protectorados. Assim foi com o «Reino da
ONU em Timor-Leste» em que Sérgio Vieira de Mello assumiu um papel
de «monarca pré-constitucional num estado soberano» (Chopra 2000).
Os contornos dessa intervenção têm sido descritos como formas bené-
volas de autocracia (Beauvais 2001), despotismo (Chesterman 2004) ou
mesmo ditadura (Powell 2008), sob o pano de fundo de um «colonia-
lismo benigno» (Kingsbury 2009). Esta atitude traduziu-se na propensão
para impor aos timorenses um figurino político que satisfizesse os dita-
mes «politicamente correctos» e se conformasse com os paradigmas do
moderno Estado demo-liberal ocidental.

Ao presumir a inexistência de noções de legitimidade política enrai-
zadas na população local, a abordagem da comunidade internacional
prestava-se a gerar um «choque de paradigmas» (Hohe 2002, 2004). 
A realidade era bem diferente daquela que as proclamações sobre o «de-
saparecimento do Estado» (indonésio) faziam supor. Como afirma
Joanna Wallis, «se bem que possam não ser necessariamente democráti-
cas, as instituições locais podem dispor de elevada legitimidade» aos
olhos dos timorenses (2013, 425). Ou seja, em Timor-Leste não desapa-
receu do dia para a noite a noção de legitimidade política. Consequen-
temente, o processo de criação de novas instituições não pode ser enca-
rado como construção sobre terreno virgem, antes requer que se
estabeleça um diálogo com formas culturalmente enraizadas de encarar
o fenómeno político, e que os princípios que nos permitem identificar
um regime como democrático sejam devidamente traduzidos em idioma
local – um processo que Umberto Eco (2004) afirma ser de permanente
negociação. Sem esse esforço, dificilmente se escapa a criar «um impor-
tante desfasamento entre o modelo e os conceitos fundamentais do go-
verno nacional e os valores e sistemas de governação e padrões de auto-
ridade que são socialmente relevantes» (Brown 2013, 25).

Entre esses conceitos e padrões, um deles merece atenção: o sistema
diárquico de poderes. A existência de dois tipos independentes de pode-
res, um com carácter ritual/espiritual, outro associado ao exercício de
prerrogativas políticas, tem vindo a ser apresentado como uma caracte-
rística do Sudeste asiático. Assim se tem interpretado o que se passava
em Timor por ocasião da chegada dos portugueses: os dois «reinos» então
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referidos – o dos Belos/Wehali e o de Servião – não seriam unidades ter-
ritorialmente demarcadas  baseadas no princípio da mútua exclusão, mas
antes entidades de natureza distinta, capazes de coexistir pacificamente
num mesmo território (Mattoso 2005; Hagerdal 2006). Ricardo Roque
interpreta o domínio colonial português baseado na administração indi-
recta, em que o governador europeu coexistia com autoridades autócto-
nes, como sendo uma forma de expressar «teorias diárquicas do poder
nativas» (2016, 57). Para Judith Bovensiepen, a estrutura diárquica man-
tém-se muito presente na organização social de base nos nossos dias, as-
sociada a outras oposições complementares ou binárias (2016, 83), entre
as quais o mito dos dois irmãos, em que um deles permanece na ilha e
é investido de poderes simbólicos e rituais, enquanto o outro viaja e re-
torna para assumir funções de natureza política (Traube 2007). Ou seja:
a cultura política autóctone não é feita apenas de um culto do poder pes-
soal, tendencialmente autoritário e altamente centralizado num só indi-
viduo, à maneira dos Big Men da Melanésia e da Polinésia (Sahlins 1963),
que certamente não estará ausente, e que povoa muito do imaginário
sobre as características «primitivas» da população do país cultivado em
círculos «iluminados» tanto da elite local como de cooperantes. Pelo con-
trário, essas tendências que se situam fora do campo da organização de-
mocrática coexistem com várias outras que tornam o sistema mais com-
plexo. A ideia a reter é  que a construção do Estado tornada indispensável
pela devastação do Setembro Negro poderia revestir um carácter com-
plexo e, usando à letra a expressão de Robert Dahl, poliárquico (no sen-
tido de ser constituído por vários centros de poder) sem com isso deixar
de ser transparente e legível para os cidadãos timorenses.

A construção em simultâneo das estruturas básicas de um Estado mo-
derno e de um regime democrático coloca outros problemas. Sendo pro-
cessos independentes que poderiam ter lugar concomitantemente, exis-
tem conexões entre ambos que tendem a gerar interdependências mútuas
(Linz e Stepan 1996, 24-28). Como dizem Grimm e Leininger, nem sem-
pre bons objectivos estabelecem relações fáceis: é possível que as priori-
dades de um e de outro possam entrar em conflito, e a promoção da de-
mocracia originar choques com projectos concorrentes (2012, 397-398;
Lemay-Hébert 2011). O problema, porém, é mais complexo na medida
em que, para muitos autores, a existência prévia de um estado minima-
mente funcional aparece como indiscutível. Juan Linz escreveu mesmo:
«No state, no Rechtsstaat, no democracy» (1997, 117-118). Ou seja: na au-
sência de estruturas de Estado que «disponham de alguma legitimidade
e eficiência aos olhos dos cidadãos» não poderá existir um funciona-
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mento das instituições democráticas cuja função é precisamente a de le-
gitimar quem detém as rédeas do poder.

A questão dos requisitos para o florescimento da democracia não pode
obscurecer as palavras de Albert O. Hirschman, para quem a procura in-
cessante de «pré-condições» corre o risco de nos conduzir a uma espiral
infinita em busca de um refinamento analítico que poderia resvalar para
a conclusão paradoxal de que nunca se encontram as situações óptimas
e que a democracia seria sempre um regime inviável (1963, 6). A história
mostra, pelo contrário, que «uma dada formula política pode subsistir
mesmo em situações que à partida seriam consideradas adversas ao seu
surgimento» (Lipset 1960, 28). Assim sendo, reconheça-se que a vontade
conjugada dos principais actores políticos nacionais e da comunidade
internacional fez emergir em Timor-Leste um esboço de Estado inde-
pendente e democrático em 2002. Trata-se portanto de analisar se os seus
traços mais marcantes responderam ou não às vicissitudes múltiplas, e
se contribuíram para o enraizamento das formas de governo democráti-
cas. Este é o âmbito geral do presente ensaio. Esclareçam-se, entretanto,
duas questões prévias – uma de carácter epistemológico, outra de índole
empírica.

Estudar as articulações do sistema de governo com a prestação da de-
mocracia não pressupõe um modelo de causalidade forte. O que está em
causa é de natureza distinta, e remete para a noção de «propensão» de-
senvolvida por Karl Popper (1990) como sendo uma «probabilidade dis-
torcida» ou aquela que resultaria do jogo de um dado viciado. Procura-
-se iluminar os motivos pelos quais determinados resultados são mais
plausíveis do que outros que poderiam dispor de idênticas condições de
afirmação, e explorar aquilo a que Marina Costa Lobo e Octávio Amo-
rim Neto chamaram  «associações sugestivas» (2009, 271). É neste pata-
mar de explicação que procurarei situar as minhas propostas interpreta-
tivas, e por isso a noção de «mecanismos de incentivo», que pressupõe
um amplo campo para o agenciamento humano, assume um lugar de
destaque na semântica do texto.

A segunda consideração prende-se com a necessidade de afirmar que
a República Democrática de Timor-Leste é um estado democrático. Esta
constatação baseia-se em indicadores amplamente aceites pela comuni-
dade académica. Por um lado, dispomos de três índices sintéticos de de-
mocracia – os da Freedom House, da Polity IV e do Economist Intelli-
gence Unit. O relatório da Freedom House relativo a 2015 revela que
Timor-Leste é «parcialmente livre» e uma «democracia eleitoral» (desde
2002), com um resultado agregado de 3 pontos. Contudo, a simples va-
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riação de um ponto no conjunto dos subcritérios que contemplam 100
pontos-base faria passar o resultado de «direitos políticos e liberdades cí-
vicas» de 3 para 2, com a consequente mudança da nota final de 3 para
2,5, ou seja, para o conjunto dos países «livres». O índice Polity IV con-
sidera Timor-Leste com a nota 7, o que faz o país alinhar com outros que
são considerados «democracias» – apenas sendo superados pela categoria
dos que obêm 10 pontos («democracias consolidadas»). Já a revista Eco-
nomist estimou que, em 2014, Timor-Leste teria 7,24 pontos, o que coloca
o país no grupo das «democracias defeituosas» – o mesmo em que se en-
contra Portugal (7,79). Por outro lado, tive ocasião de considerar em de-
talhe as grelhas analíticas propostas por Schmitter e Karl (1991) e por
Cheibub, Alvarez, Limongi e Przeworski (1996) e de as aplicar ao caso
timorense, para delas emergir a conclusão de que se trata de uma entidade
democrática nos termos em que este conceito é genericamente aceite em
estudos de política comparada (Feijó 2016a, 68-72).

Assim sendo, podemos reflectir sobre as articulações entre o sistema
de governo e o desempenho da democracia. Começarei por discutir o
contexto em que surgiu o modelo semipresidencial na Assembleia Cons-
tituinte, valendo-me de elementos históricos e políticos que condiciona-
ram o desenho institucional. De seguida, esclareço os contornos especí-
ficos do semipresidencialismo timorense. Na medida em que se tornou
corrente a sugestão de Robert Elgie (2011) de uma relação próxima entre
subtipos de semipresidencialismo e desempenho democrático, dedicarei
algumas páginas a discutir a classificação do modelo timorense, antes de
considerar a literatura  sobre a experiência deste país, a qual coloca em
confronto teses críticas quanto à bondade do sistema, acentuando os
seus «pecados»,  com outras que acentuam o seu contributo positivo para
a consolidação (ainda incompleta) do regime democrático, prestando
homenagem às suas «virtudes», ainda que possam advir do mundo da
«bruxaria institucional» (Sartori 1997, 125). Esta discussão conduz a um
paradoxo: parte daqueles que propõem uma visão crítica sobre a presta-
ção do sistema inclinam-se para considerar que ele é do subtipo que de-
veria garantir melhores condições de sucesso (premier-presidentialism), ao
passo que as vozes situadas no campo oposto tendem a preferir classi-
ficá-lo como president-parliamentarist. Contudo, os subtipos propostos
por Shugart e Carey (1992) e retomados por Elgie não esgotam as subti-
lezas que cabem no genus semipresidencial. Procurando conjugar suges-
tões antigas e pouco referidas de Maurice Duverger (1996) sobre as rela-
ções entre presidentes e o mundo dos partidos políticos, e de Elgie sobre
a possível – e inexplorada – relevância dos presidentes «independentes»,
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a secção seguinte dedica-se a considerar a importância do papel presi-
dencial como distinto do poder executivo, recuperando a noção de
«poder moderador» cara a Benjamin Constant, e argumenta que esta
pode ser uma chave importante para compreender o funcionamento e a
contribuição específica do modelo timorense. Finalmente, não esqui-
vando o facto de escrever no momento em que uma séria crise institu-
cional abala a política timorense, procuro reflectir sobre o futuro deste
modelo que, sendo popular entre as «democracias da terceira vaga», so-
bretudo na Europa Central e Oriental e em África, não teve ainda uma
difusão significativa na Ásia-Pacífico, onde Timor-Leste aparece como
um exemplo isolado da sua envolvência regional. 

História, política e desenho institucional

A 30 de Agosto de 2001, dois anos depois do Referendo, os timorenses
voltaram às urnas para eleger uma Assembleia Constituinte que estrutu-
rasse as bases institucionais da restauração da independência. Entre as
suas decisões críticas conta-se a escolha do sistema de governo e a defi-
nição precisa dos equilíbrios de poder entre os vários ramos do Estado.

A selecção do modo de elaborar a constituição foi objecto de contro-
vérsia entre os nacionalistas timorenses (Feijó 2013b e 2016a, 141-149).
Em resultado da decisão de Vieira de Mello, suportado pela Fretilin e
por importantes funcionários internacionais, a assembleia viu-se ampu-
tada do concurso de personalidades de primeiro plano, como Xanana
Gusmão ou Ramos-Horta, que se escusaram a concorrer a um assento.
O processo de discussão política na assembleia – que dispôs de apoios
técnicos de países cooperantes mas também de uma ampla margem de
autonomia deliberativa – teve de contemplar dois tabuleiros: as negocia-
ções internas derivadas de nenhum partido ter obtido as sessenta cadeiras
necessárias para aprovar o articulado da lei fundamental, e uma negocia-
ção implícita com os importantes actores que ficaram de fora. De facto,
o seu primeiro objectivo consistia em elaborar um documento que pu-
desse ser entendido como património comum de toda a nação, condição
essencial para desempenhar o papel para que estava a ser criado. Tal de-
siderato impunha que se levasse em linha de conta a longa história do
processo de autodeterminação timorense.

O traço mais saliente dessa história é a emergência de um naciona-
lismo plural, de que a expressão mais forte terá sido a constituição do
Conselho Nacional da Resistência Timorense (CNRT). Nele coexistiam
forças partidárias que mergulhavam as suas raízes nos primeiros tempos
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do processo de descolonização (a Fretilin ou a UDT) com personalidades
desligadas de partidos, tanto quadros históricos da resistência (Xanana
Gusmão ou Ramos-Horta) como individualidades que haviam colabo-
rado com a Indonésia e rompido esses laços (Mário Carrascalão), e ainda
sectores que se haviam afirmado autonomamente a partir de novas cir-
cunstâncias, como o movimento de estudantes. E não se esqueça que a
Igreja Católica havia operado uma viragem da sua posição de esteio ideo-
lógico da integração em 1975, com o seu virulento anticomunismo e li-
gações a sectores católicos da elite indonésia pró-invasão, para baluarte
da opção independentista – processo iniciado com monsenhor Martinho
da Costa Lopes, e consagrado na figura do bispo Ximenes Belo. O quarto
de século decorrido desde a abertura do processo de autodeterminação
havia sido fértil em proporcionar percursos diversificados, que agora con-
fluíam. 

Esta dimensão plural do nacionalismo timorense – não redutível a
uma estrutura partidária monolítica nem à figura de algum Big Man
como sucedeu em muitos casos de situações pós-coloniais, em África
(Cranenburgh 2012) ou na Ásia, de que a Indonésia de Sukarno é um
exemplo – clamava por soluções institucionais que garantissem o plura-
lismo político e materializassem o princípio da partilha de poderes, à
imagem do que ocorria no CNRT. As instituições a criar deveriam ter
plasticidade para acomodar no seu seio individualidades dotadas de pres-
tígio popular alicerçado em formas carismáticas de legitimidade cuja me-
diação com a cidadania não passava pelo filtro de organizações partidá-
rias, a par de outras que, pelo contrário, dispunham de um forte aparelho
organizativo clássico.

Num outro plano, essas escolhas viriam a depender de cálculos polí-
ticos e da relação de forças decorrentes das eleições constituintes. Tendo
obtido uma vitória que lhe garantia a maioria dos assentos, e dispondo
da perspectiva de transformar a constituinte em parlamento para a dura-
ção da primeira legislatura (que lhe permitiria aspirar a governar sem ne-
gociação com outros parlamentares), a Fretilin não dispunha de nenhum
quadro com popularidade suficiente para disputar a presidência, sobre-
tudo no caso de Xanana se apresentar. Nesse quadro, a sua opção foi a
de valorizar o papel do primeiro-ministro no equilíbrio de poderes, e re-
duzir tanto quanto possível as competências presidenciais – sendo que
haveria um duplo limite a este exercício: a necessidade de negociar dentro
da assembleia, e não reduzir o papel presidencial a um mero desempenho
simbólico, que corria o risco de não convencer nenhuma das personali-
dades fortes a concorrer ao cargo, mantendo-as numa posição de pode-
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rem vir a antagonizar o sistema a partir de fora. O líder da Fretilin, Mari
Alkatiri, expressou assim a sua visão do problema: 

Se o sistema fosse presidencial, significaria que o presidente teria todos
os poderes para formar o governo. [...] Imagine que a Fretilin ganha as elei-
ções – como ganhou – e não governa porque Xanana na altura entendia que
deveria haver um governo de unidade nacional. Naturalmente que isso ori-
ginaria um choque [...] A crise era evidente. Tudo isso foi bem reflectido
para poder realmente criar um sistema com um equilíbrio institucional de
modo a não permitir esse tipo de crises [2014, 90].

Assim, a combinação de factores históricos e políticos proporcionou
a emergência de instituições concebidas para albergar uma importante
partilha de poderes. É neste contexto que se desenha o sistema de go-
verno timorense. 

Em 2001-2002, os deputados constituintes não estavam a par dos de-
bates académicos sobre sistemas de governo e orientavam as suas escolhas
por motivações mais pragmáticas, fazendo eco das palavras de George F.
Kennan para quem «[a]s formas de governo são forjadas principalmente
no fogo da prática e não no vácuo da teoria» (cit. in Guedes 2014, 203).
No que toca ao sistema de governo, não haveriam de sentir efeitos de
«contágio» (Whitehead 2001, 5-8) ou de «imitação de vizinhos» (Brinks
e Coppedge 2006, 464), porque a escolha recaiu sobre algo que não era
conhecido na região,  mas foram antes buscar inspiração ao mundo lu-
sófono (Gouveia 2005; Feijó 2010; Vasconcelos 2011; Neto e Lobo
2014). No entanto, essa escolha demorou algum  tempo a materializar.
Antes do referendo de 1999, a questão do sistema de governo era um as-
sunto demasiado distante para merecer consideração. A construção do
CNRT fora feita à sombra da figura de Xanana, e terá havido consenso
para que a ele viessem a caber as principais responsabilidades de um
Timor-Leste independente. Se não poderemos ler dessa disposição uma
defesa de um sistema presidencialista no sentido técnico, não é errado
considerar que ela revela um elevado grau de «personalização» no modo
de encarar o futuro do país bem como uma predisposição para a emer-
gência de uma presidência forte. Só após o Referendo se começou a pen-
sar seriamente no assunto, e logo aí a Fretilin tomou posição. Como diria
o seu líder Mari Alkatiri:

Eu tinha pensado que o sistema pudesse ser semelhante a outros sistemas
que conhecia melhor na África, mas [...] quando visitei Xanana Gusmão em
Salemba, mudei de ideias. [...]Ele foi de novo convidado a voltar para a Fre-
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tilin, e não quis. Além disso, porque entendo que tem que haver uma forma
de controlo: comando, existe, mas controlo também tem que existir. Ter Xa-
nana fora completamente do controlo, assumir o comando sem controlo,
seria um pouco complicado para o sistema. Não por causa de ser Xanana,
ou não ser Xanana. Eu insisti com ele para ele voltar para a Fretilin. Dei o
exemplo do Mandela. Naturalmente que se ele tivesse aceite, nós poderíamos
ter um sistema presidencial. Se isso tivesse acontecido, seria sistema presi-
dencial. Mas ele insistiu que não, que se manteria como figura independente
acima dos partidos. Então o melhor sistema constitucional para enquadrar
figuras como Xanana seria realmente o sistema semipresidencial [2014, 92].

A questão da personalização da política em relação ao desempenho
da democracia é que essa característica tende a combinar-se com uma
desvalorização das instituições representativas com legitimidade legal-ra-
cional, e também das formas clássicas de organização política como os
partidos. Muito embora sejam fenómenos independentes, a personali-
zação está por vezes articulada com formas de presidencialização (Po-
guntke e Webb, 2005). Neste contexto, não constitui surpresa que Xanana
tenha sido associado a uma tentativa de construir uma proposta consti-
tucional própria. De  acordo com informações que circularam entre
membros da administração internacional, teria reunido um conjunto de
assessores e preparado um modelo assente «numa autoridade fortemente
centralizada que não dispunha dos mecanismos usuais de freios e con-
trapesos que se esperam de um quadro político pluralista», dando origem
ao que foi derrogatoriamente chamado «república do Xanana» (Kings-
bury, 2000). Não é claro se essa tentativa existiu ou não, mas Xanana
nunca a publicitou nem se ofereceu para a defender em sede da elabora-
ção da Constituição. Os deputados constituintes não tiveram assim, na
sua tarefa de «evitar estabelecer padrões de autoritarismo» (Strating 2016,
124), de entrar em discussões cerradas sobre o modelo a adoptar: ne-
nhuma das quarto propostas apresentadas após a abertura dos trabalhos
(Fretilin, PSD, UDT, KOTA) era de natureza presidencialista. Todas se
auto-intitulavam «semipresidencialistas» (Feijó 2013b). Os dois projectos
que mais contribuíram para o resultado final foram, sem dúvida, o apre-
sentado pela Fretilin – elaborado quando o partido tinha a sua liderança
no exílio em Moçambique, e depois profundamente revisto – e o que o
PSD subscreveu, oferecido pelo constitucionalista português Jorge Mi-
randa (Vasconcelos 2011; Feijó 2016a). Assim, era claro que o modelo
lusófono, de inspiração portuguesa (Gouveia 2005) mas com modulações
importantes (Neto e Lobo 2014) iria oferecer o quadro geral para o de-
senrolar dos trabalhos. Verifiquemos de seguida a relação entre as pro-
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postas iniciais e o resultado final consagrado na CRDTL, encarando os
poderes presidenciais à luz dos critérios de Shugart e Carey (1992), Siaroff
(2003), e Lobo e Neto (2009).

Os resultados do quadro 6.1 não deixam margem para dúvidas: en-
quanto a Fretilin propôs um leque reduzido de competências presiden-
ciais, o PSD apresentou uma solução com um presidente forte. O re-
sultado das negociações acabou por ditar uma solução intermédia que,
sendo aquela a que Pedro Bacelar de Vasconcelos e Ricardo Sousa da
Cunha atribuem a mais fraca posição no contexto lusófono (ver Lobo
e Neto 2009, 267), ainda assim reserva ao presidente um significativo
naipe de competências. Esta análise poderia ser complementada por re-
ferências a poderes que não cabem na grelha utilizada – nomeadamente
em matéria de relações exteriores ou de defesa e segurança, que eram
omissos no proposta da Fretilin e acabaram consagrados na lei funda-
mental, tornando as competências  presidenciais mais robustas (Feijó
2016a, 154-156).
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1 Ver o anexo para confirmar a correspondência dos valores numéricos. 

Quadro 6.1 – Índice de poderes presidenciais em Timor-Leste
                      segundo Shugart-Carey-Siaroff-Lobo-Neto

Poderes presidenciais                            Proposta     Proposta            CRDTL                CRDTL
                                                              Fretilin          PSD       (leitura PBV/RSC)    (leitura RGF)                                                            
Não legislativos                                                                                                     

Formação do governo                       0              1                     1                       2
Demissão do governo                     0,5              2                     2                       2
Dissolução do parlamento                1              3                     1                       3
Censura                                             0              0                     0                       0
Subtotal                                         1,5              6                     4                       7

Legislativos                                                                                                            
Veto de pacote                                1,5              3                  1,5                    1,5
Veto parcial                                       0              0                     0                       0
Decreto                                             0              0                     0                       0
Introdução de legislação                    0              1                     0                       0
Orçamento                                       0              0                     0                       0
Referendo                                         1              4                     2                       2
Verificação de constitucionalidade      0              0                     1                       1
Subtotal                                         2,5              8                  4,5                    4,5

Total                                                     4            14                  8,5                  11,5

Fontes: Vasconcelos e Cunha 2009, 250-251 [PBV/RSC]; Feijó 2016a, 154 [RGF]; Lobo e Neto
2009, 264-265. A leitura dos projectos partidários é minha.
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O sistema de governo timorense resultou assim da necessidade de
construir através de negociação uma plataforma inclusiva que atendesse
às características do seu tecido político, nomeadamente à pluralidade de
formas de expressão e de representação. Resulta também de considera-
ções políticas conjunturais, que puseram o partido histórico na posição
de ter de negociar os seus interesses em relação ao equilíbrio de poderes
quer com outras forças presentes na assembleia, quer de modo menos
formal, com actores que dela estiveram ausentes, mas não terão deixado
de fazer sentir a sua influência. Esse ethos de partilha de poderes, de abran-
gência e de inclusão será a sua marca de água com importantes implica-
ções na vida política timorense.

Como classificar o sistema de governo 
timorense?

A Assembleia Constituinte escolheu um sistema de governo baseado
na eleição directa de um presidente da República por sufrágio universal,
a par de uma outra eleição semelhante para o Parlamento Nacional pe-
rante o qual o governo é responsável. Desta forma instituiu uma forma
de semipresidencialismo, de acordo com o entendimento formulado por
Robert Elgie (2011). Mesmo que quiséssemos recuperar a definição ori-
ginal de Duverger (1978, 1980) e considerar a necessidade do presidente
dispor de «poderes substanciais», o caso timorense continuaria a poder
ser assim classificado, tendo em vista o que se refere à nomeação do go-
verno, ao controlo das políticas do executivo, à capacidade de definir
uma agenda política autónoma, e ainda às competência para pôr fim à
vida de governos através da demissão do primeiro-ministro ou da disso-
lução do parlamento. Esta caracterização do sistema político timorense
é quase unanimemente aceite, exceptuando-se Damien Kingsbury (2013,
2014) que, baseando-se numa definição tributária da experiência francesa,
e levando em conta o que Lijphart (2012 [1999])  afirma acerca de Por-
tugal (onde vê um modelo formalmente semipresidencial coincidir com
uma prática parlamentarista), propõe que o encaremos como uma «Re-
pública parlamentar».

A literatura sobre as relações entre semipresidencialismo e democracia,
porém, exigem que sejamos precisos na classificação dos casos empíricos.
Tendo-se iniciado num contexto em que este género lutava para afirmar
a sua individualidade e a sua coerência interna, o debate sofreu os efeitos
de este modelo ter uma expressão prática de reduzido impacto e de se li-
mitar quase exclusivamente à Europa Ocidental. Foi esse o quadro de
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referência que sustentou análises como as de Sartori (1997) ou mesmo
de Pasquino (2007). Também Sophia Moestrup realizou nesse contexto
teórico uma estudo muito amplo em que pôde concluir que «o sistema
semipresidencial não é mais nem menos susceptível de sofrer uma rup-
tura do que os sistemas presidencial ou parlamentar» (2007, 40). Mas o
seu crescimento no mundo da «terceira vaga», e a constatação de que
sob o grande chapéu de chuva que o modelo representa se podiam dis-
tinguir subtipos com impacto na articulação com a democratização,
trouxe um desenvolvimento teórico de relevo na obra de Elgie (2011):
se considerarmos dois subtipos deste sistema – o premier-presidential e o
president-parliamentary propostos por Shugart e Carey (1992) – então o
primeiro encontra-se associado a formas democráticas estáveis e dotadas
de bons índices de qualidade, ao passo que o segundo está associado a
dificuldades de sobrevivência da democracia que, onde subsiste, tende a
ter níveis de qualidade inferiores. Já Samuels e Shugart haviam notado
que «nenhum regime premier-presidential foi alvo de um colapso demo-
crático» (2010, 260), enquanto o outro, pelo contrário, sofreu rupturas
várias. A contribuição fundamental de Elgie, porém, situa-se para além
da verificação estatística deste fenómeno, e remete para um modelo ex-
plicativo que toma por base os diferentes mecanismos de incentivos que
se geram sob um e outro. Num caso, a dependência exclusiva do pri-
meiro-ministro em relação ao seu parlamento conduziria a uma situação
em que o presidente, não dispondo de meios para intervir sobre a orien-
tação do governo, seria incentivado a cooperar com o chefe do governo
e não a competir com ele; no outro, a dependência partilhada do chefe
do governo em relação ao parlamento e ao presidente garantiria a este
meios de intervenção que poderiam traduzir-se por uma rivalidade de
posições quanto à orientação do executivo, e consequentemente a «pe-
cados» que Sartori e Pasquino encontravam no modelo abstracto: con-
flito institucional e eventual paralisia do processo de tomada de decisão.
Assim colocada a questão, torna-se indispensável recuperar a contribui-
ção original de Shugart e Carey (1992) no sentido de precisar a definição
de cada um dos subtipos, para depois procedermos ao exercício de apli-
cação desses conceitos à realidade empírica. 

Impressionados pelo facto de «quase todas as novas democracias [...]
terem presidentes eleitos com variados graus de autoridade política»
(1992, 2) mas não se conformarem com o típico modelo presidencialista
em que o presidente é o responsável directo pelo executivo, que por sua
vez não responde perante o legislativo, estes autores propuseram que ao
modelo clássico se juntassem dois – que hoje em dia são considerados
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como subtipos do semipresidencialismo. Chamaram premier-presidentialist
ao modelo no qual «o presidente tem certos poderes mas o governo é res-
ponsável apenas perante o parlamento», e president-parliamentarist àquele
em que existem «poderes sobre  o governo partilhados – ou confusos – entre
presidentes e assembleias» (1992, 15, itálicos meus). É importante aten-
tarmos na letra desta definição porque, sob a aparência de uma divisão
simétrica, esconde-se uma realidade diferente: enquanto o premier-presi-
dentialism é definido em termos positivos que não deixam margem para
qualquer dúvida (a dependência do primeiro-ministro é exclusivamente
perante o seu parlamento, sem qualquer adjectivação), o outro modelo
aparece como uma categoria residual na qual devem ser colocados todos
os casos que não se conformem com o primeiro, sendo definido pela
negativa, e admitindo os casos ambíguos.

Consciente desta dificuldade, Elgie reelaborou os termos de referência:
será considerado premier-presidential todo o sistema no qual «o primeiro-
-ministro e o governo são colectivamente responsáveis apenas perante o
parlamento», e presidencial-parlamentar todo aquele em que «o primeiro-
-ministro e o governo são colectivamente responsáveis perante o parla-
mento e o presidente» (2011a, 28). Não creio que tenhamos avançado
significativamente, mas estes são os dados de que dispomos para prosse-
guir com estudos comparativos. Por isso, e para nos auxiliar a destrinçar
casos empíricos, vale a pena lembrar que Lobo e Neto sugeriram que o
critério crítico para distinguir entre estes modelos reside «nas relações de
autoridade política que se estabelecem entre o presidente e o governo»
(2009, 271). Tomaremos esta indicação em boa conta. 

Podemos agora tentar identificar qual destes subtipos foi adoptado em
Timor-Leste, e consequentemente quais as expectativas que podemos
formar acerca da sua articulação com a consolidação democrática. Neste
exercício, não seguirei a maioria do comentadores que, como Beuman,
Elgie, Reilly ou Shoesmith, classificam Timor-Leste como exemplo de
premier-presidentialism, mas antes a sugestão de Vasconcelos e Cunha
(2009, 235) que consideram tratar-se de um exemplo de presidencial-par-
lamentarismo. Sucintamente, as minhas razões são as seguintes:

Em primeiro lugar, a CRDTL (Art.º 107 – Responsabilidade do Go-
verno) reza assim:

O Governo responde perante o Presidente da Republica e o Parlamento
Nacional pela condução e execução da política interna e externa, nos termos
da Constituição e da lei. 
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Este artigo é muito claro, e a sua importância foi sublinhada pelo Pre-
sidente Ramos-Horta:

[A] Constituição é explícita: o governo presta contas ao Parlamento e ao
Presidente da República. Está escrito no artigo 107 sobre a responsabilidade
do governo. [...] Logo, o Chefe de Estado, sendo o garante da independência,
da soberania, da paz, da unidade nacional, tem responsabilidades e o privilégio
de exigir do governo a prestação de contas, porque na ausência de boa gover-
nação, ou com má governação, poderiam criar-se situações de grande tensão
social, conflitos sociais e políticos, que comprometem a paz e a estabilidade
pela qual o Chefe de Estado é um dos principais responsáveis [2014, 71-72].

Neste quadro, um dos poderes mais relevantes do presidente prende-
-se com a formação e a sobrevivência dos governos. Se esses poderes na
formação do governo têm sido reconhecidos (mas desvalorizados...), so-
bretudo em situações em que o parlamento não tem uma maioria for-
mada antes da sua primeira reunião (como sucedeu em 2007 e 2012), a
polémica é maior no que concerne aos poderes de terminar a vida do
executivo. Segundo a CRDTL, o presidente timorense dispõe de poderes
de dissolução da Assembleia (Art.os 86 f. e 100) e de demissão do pri-
meiro-ministro (Art.º 112. 2) que, não sendo ilimitados mas dependentes
de um conjunto de circunstâncias, remetem em última análise para o seu
juízo político, e reforçam a ideia de que o governo está na dupla depen-
dência do parlamento e do presidente. O que determina o emprego ou
não de um desses poderes presidenciais é a permanente possibilidade de
oscilação de predominância dentro do sistema entre presidente e pri-
meiro-ministro em função da situação política.

Acresce um argumento «quantitativo». Segundo Shugart e Carey
(1992, 160), quando os poderes de formação e dissolução do governo,
medidos numa escala ordinal de 0 e 4 (seguida no quadro 6.1), atingirem
4 ou mais pontos, considera-se esse sistema presidencial-parlamentar
(Lobo e Neto baixaram o nível de corte para 3,5 – 2009, 272). Ora, se-
gundo os meus cálculos, que divergem de Vasconcelos e Cunha (2009,
251), em ambos os casos o valor correcto a atribuir ao sistema timorense
é de 2 pontos, resultando então uma soma de 4 – a fronteira que, em
caso de dúvida, deve fazer inclinar o prato para o lado do subtipo que
comporta mais ambiguidade.

Finalmente, e tendo em consideração tanto a possibilidade de uma si-
tuação ambígua como o padrão de relações de poder entre presidentes e
chefes de governo, vale a pena ouvir a palavra da constitucionalista aus-
traliana Hillary Charlesworth:
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[A] divisão de poderes entre o presidente e o governo [...] apresenta um
potencial para o conflito. O Artigo 112 dá poderes excepcionais ao presi-
dente para demitir o governo e poderá gerar uma oportunidade para o pre-
sidente interferir com o conselho de ministros se o presidente e o primeiro-
-ministro não se entenderem. [...] Parece-me que subsistem incertezas quanto
a esses poderes [presidenciais]. Em muitas constituições há referências ex-
plicitas a que o presidente exerce os seus poderes sob proposta do governo
ou do primeiro-ministro – a não ser que ela própria diga o contrário. A au-
sência de qualquer provisão nesse sentido na constituição [timorense], e o
facto de que existem claramente poderes que envolvem o juízo independente
do presidente, cria incertezas [2003, 9-10].

Não pretendo colocar um ponto final na polémica, porque reconheço
que a situação é complexa e que vários actores políticos agem como se
de facto o governo dependesse exclusivamente do parlamento. Em 2006,
quando o confronto entre forças armadas e de segurança levou ao co-
lapso da ordem pública, o Presidente Xanana não tomou a iniciativa de
demitir o primeiro-ministro com base no «irregular funcionamento das
instituições» que era evidente, mas pressionou-o no sentido de apresentar
a sua demissão –  como se não dispusesse desse poder. O que pretendo
sublinhar é que talvez a subdivisão do semipresidencialismo nos dois
subtipos que estivemos a analisar não espelhe todas as subtilezas do sis-
tema, e que seja necessário olhar noutras direcções em busca de uma ex-
plicação convincente para o modo como se articula o regime político e
o desempenho da democracia. Antes disso, porém, devemos averiguar
qual foi o sentido desse mesmo desempenho, outro tópico onde a polé-
mica é viva.

Apreciações cruzadas

A controvérsia sobre a experiência timorense não se resume à sua ta-
xonomia, antes se prolonga na apreciação do seu desempenho democrá-
tico. A literatura sobre o semipresidencialismo timorense e sua articula-
ção com a consolidação da democracia oferece-nos duas visões
contrastantes. De um lado encontramos quem sustenta uma perspectiva
globalmente negativa. A título de exemplo, Benjamin Reilly afirmou que
«[a] experiência de Timor-Leste sugere que enquanto a partilha de pode-
res entre elites políticas rivais pode de facto ser facilitada por estruturas
semipresidenciais, daí não se pode concluir que isso tenha um papel im-
portante na redução de conflitos. Na verdade, [...] estruturas semipresi-
denciais podem servir para acentuar divisões sociais no caso de se assistir
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a um conflito institucional» (2014, 139). No mesmo sentido, Moestrup
observou que «em vez de promover a cooperação em entidades divididas,
o semipresidencialismo com o seu executivo dual pode servir para insti-
tucionalizar divisões políticas, e assim polarizar o futuro conflito político.
A luta política entre o Presidente Gusmão e o primeiro-ministro Alkatiri
[...] tornou a difícil tarefa de estabelecer um governo efectivo e demo-
crático no país ainda mais assustadora» (2007, 32). Em termos semelhan-
tes se pronunciaram Shoesmith ou Beuman. Curiosamente, são sobre-
tudo autores anglo-saxónicos quem defende uma visão negativa da
contribuição do sistema de governo timorense para o desempenho da
democracia no país, ao mesmo tempo que se inclinam para o classificar
de premier-presidential. Do outro lado encontramos sobretudo autores por-
tugueses que combinam a tendência para considerar Timor-Leste como
um exemplo de president-parlamentarism com uma apreciação favorável
do desempenho do sistema de governo.2 Exemplo desse posicionamento
é-nos dado por Vasconcelos e Cunha para quem «[o] caso de Timor-
-Leste é [...] tido como um exemplo das potencialidades da coabitação
(certamente nem sempre fácil) de diferentes maiorias de suporte para pre-
sidente e governo na limitação dos seus potenciais excessos unilaterais»
(2009, 237). Em sentido idêntico se pronunciou Armando Marques Gue-
des, ao afirmar que «a tensão que se acumulara foi naturalmente dissipada
pela operação do sistema, e a sua eficácia destrutiva tendeu a ser assim
mais ténue» (2014: 220). Eu próprio tive o ensejo de partilhar essa posi-
ção, que responde à previsão precoce de J. A. C. Mackie ao  sugerir que
o sistema semipresidencial «pode muito bem ser mais adequado às ne-
cessidades de Timor-Leste do que sistemas puros de presidencialismo ou
parlamentarismo» sobretudo porque «se puder ser combinado com
aquele tipo de legislaturas defendidas por Lijphart, então é provável que
produza uma melhor governança do que qualquer outro sistema político
do Sudeste Asiático» (2001, 205).

O argumento negativo convoca dois elementos: a «institucionalização
de conflitos» e a consequente tendência do sistema para gerar instabili-
dade, assim recuperando a ideia do «pecado original» do semipresiden-
cialismo amplamente debatida na literatura. Porém, para um cabal escla-
recimento deste argumento, torna-se necessário abordar as questões do

2 Não se veja nesta observação um preconceito nacionalista. A sua razão de ser deriva
de Elgie ter reconhecido que, além da língua inglesa, e talvez italiana, o português seria
a língua em que maior número de estudos sobre semipresidencialismo foi publicado
(Elgie, blogue, 2-12-2009). 
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sentido de «estabilidade» e das expectativas relativamente à consolidação
da democracia

Ao fim de catorze anos de independência, Timor-Leste não é uma de-
mocracia consolidada – nem seria expectável que fosse. Esse é um pro-
cesso que Schmitter e Santiso (1998) sugerem possa demorar pelo menos
três legislaturas, e que Rustow admite possa levar uma geração (1970).
Por isso ganha importância que se adopte na avaliação de desempenho
uma perspectiva estribada em balizas objectivas. A esta luz, um dos prin-
cipais indicadores de estabilidade não pode deixar de ser oferecido pela
vigência da ordem constitucional, que se mantém ininterrupta desde 
20 de Maio de 2002. Trata-se de um valor que coloca Timor-Leste acima
da moda de um ano, da mediana de sete anos, e rapidamente se aproxima
da média de dezassete anos que Elkins, Ginsburg e Melton (2009) en-
contraram para a sobrevivência de constituições no mundo desde 1789.
Se preferirmos o contexto do Sudeste Asiático, então teremos de admitir
que Timor-Leste ultrapassou a média de treze anos de todas as constitui-
ções, e de dez anos das constituições democráticas desta região. Estes
dados sugerem que se deve atribuir à democracia timorense um razoável
grau de estabilidade.

Se preferirmos aferir estabilidade pela sobrevivência das legislaturas e
dos governos, a imagem que Timor-Leste nos dá é igualmente positiva.
A primeira legislatura deu lugar a três governos, sendo que o primeiro
caiu com a demissão de Alkatiri na crise de 2006, o segundo foi presidido
por Ramos-Horta e manteve o mesmo tipo de apoio parlamentar do pri-
meiro, e o terceiro foi apenas o necessário para se cumprir a legislatura
após a eleição presidencial de 2007. A segunda legislatura foi acompa-
nhada de um só governo, presidido por Xanana Gusmão. E a terceira,
em curso, viu a formação de um «Governo de Inclusão Nacional» resul-
tante de o alargamento da base de apoio parlamentar do executivo subs-
tituir o que inicialmente fora formado logo após as eleições. No cômputo
global, e com a excepção de 2006, é de estabilidade que se trata. 

A questão que apresento é: será a estabilidade um bem político in-
questionável? Os críticos do sistema político timorense partem do prin-
cípio de que sim, mas é possível considerá-la como instrumento ao ser-
viço de objectivos mais ambiciosos, o que tende a relativizar a sua
importância e a reclamar que seja sempre vista no contexto histórico em
que ocorre. Vejamos as implicações desta posição.

Timor-Leste é uma jovem democracia em processo de consolidação,
tendo as raízes deste processo mergulhado num período de «transição»
conduzido em grande parte sob a égide de uma intervenção internacio-
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nal. Neste contexto, não é surpresa que algumas características dos pro-
cessos de transição clássicos, como a coexistência de visões antagónicas
sobre o futuro, e mesmo a persistência de traços originados no regime
autoritário precedente, venham à superfície no período de «consolida-
ção» (Feijó 2006). Vários observadores da vida política timorense entre
2002 e 2006 encontraram no exercício do poder pela Fretilin «tentações
autoritárias» de vários matizes – Simonsen (2006), Siapno (2006), Kings-
bury e Leach (2007), Vasconcelos e Cunha (2009) – que poderiam ter de-
sembocado no domínio permanente do parlamento por uma força he-
gemónica, instituindo um regime de partido dominante e desprezando
a necessária alternância no poder (Shoesmith 2013, 122). O aspecto mi-
litar do conflito de 2006 também necessita de ser considerado. O gatilho
que fez disparar a crise resultou de uma tentativa por parte do partido
maioritário para usar o seu poder no Leste do país para ganhar controlo
sobre o comando militar e partidarizar as forças armadas – uma tentativa
que esbarrou na oposição veemente do Comandante Supremo das For-
ças de Defesa e Presidente da República, Xanana Gusmão. Na década de
1980, Xanana tinha rompido com a Fretilin para emergir como líder «na-
cional» colocando as Falintil sob o seu comando mas fora da órbita do
partido que as havia criado em 1975 e que continuava a ser a força do-
minante da Resistência (Niner 2011) – e os ecos dessa decisão ainda res-
soavam alto em 2006. Assim sendo, a defesa de princípios constitucionais
de neutralidade das forças armadas e pluralismo institucional como bases
fundamentais do Estado de direito aparecem como bens políticos mais
relevantes do que a noção de estabilidade. Como tive ocasião de referir
noutra ocasião (2007), a crise de 2006 pode ser interpretada como um
«sobressalto democrático», tornado premente pela degenerescência que
vinha a manifestar-se, e na ausência de condições para que o seu desfecho
corresse dentro do quadro institucional.

Finalmente, o argumento da «institucionalização do conflito» pode
ser abordado numa perspectiva radicalmente diferente. Os sistemas po-
líticos representativos têm de lidar com a rivalidade entre actores sociais
dentro do edifício institucional, e não através de processos de exclusão.
A pergunta pertinente deve ser: qual a atitude política que melhor se ade-
qua ao propósito de consolidar a democracia – marginalizar, ilegalizar,
reprimir a dissensão historicamente fundada em nome do princípio
maioritário que se possa ter manifestado numa determinada eleição? Ou,
pelo contrário, desenvolver esforços para incorporar a diferença dentro
de uma «casa comum»? Qual o sistema que responde de modo mais ade-
quado ao objectivo pretendido? No Timor-Leste independente, e apesar
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dos esforços que haviam culminado na criação de uma organização
comum da Resistência em 1998, a rivalidade política entre organizações
e individualidades de relevo constituía um facto indesmentível que es-
truturava a competição, o que implicava que as instituições fossem ca-
pazes de lhe dar uma resposta que permitisse diminuir a sua intensidade,
mas não aspirar a  eliminá-la. Neste contexto, «institucionalizar» a com-
petição política, em vez de permitir que ela se vivesse fora do perímetro
institucional numa posição de poder vir a desafiar as soluções da consti-
tuição, afigura-se mais como um cumprimento do que uma crítica ao
que se terá passado no terreno. Como referiu Sven Gunnar Simonsen
(2006) ao verificar que Xanana Gusmão enquanto presidente teria levado
bastante longe os seus esforços no sentido de estabelecer pontes entre
diferentes actores e de pacificar as relações mais ou menos tumultuosas
dentro e fora do parlamento, o sentido último da sua intervenção era a
de «institucionalizar» o campo de divergências. Ramos-Horta situou a
sua acção no mesmo horizonte.

Do outro lado surgem argumentos em defesa do desempenho do mo-
delo timorense que têm como ponto de partida a argumentação de Sar-
tori (1997) em torno da flexibilidade e adaptabilidade do sistema, bem
como os escritos de Lijphart (2004) sobre o desenho institucional para
sociedades divididas, nomeadamente a capacidade para acolher de forma
inclusiva uma pluralidade de actores. Numa sociedade politicamente po-
larizada, com um nacionalismo plural, a capacidade de inclusão emerge
como um factor crítico para o sucesso das soluções institucionais. 
O papel dos presidentes timorenses, em particular, e as suas tentativas
de proporcionar uma resposta a este quesito fundamental, assume parti-
cular relevância perante os desafios da sociedade timorense.

Confrontada com o facto de as instituições de Estado estarem subde-
senvolvidas e apresentarem níveis de consolidação diversos – como os
casos do parlamento, analisado por Shoesmith (2008), ou da dependên-
cia do poder judicial em relação a cooperantes estrangeiros – a presidên-
cia assumiu um papel central no jogo de freios e contrapesos e garantiu
um modicum de responsabilização (accountability) horizontal. Foi a presi-
dência que permitiu contrariar o carácter hiperdesenvolvido do ramo
executivo, nomeadamente através dos poderes de veto (usados com par-
cimónia). Vasconcelos e Cunha sublinharam a este propósito que «as di-
ficuldades sentidas em Timor-Leste parecem mais amplamente referir-se
à difícil implementação do Estado de direito num espaço carente em ab-
soluto de referência e estruturas que o suportem», e que nesse contexto
o sistema semipresidencial contém virtudes inerentes ao «equilíbrio do

Pecados, virtudes e bruxaria institucional no semipresidencialismo

155

06 Presidentes Cap. 6.qxp_Layout 1  26/09/17  16:58  Page 155



sistema de governo e no controle do poder executivo [que] se revelaram
decisivas na realização plena do princípio da separação de poderes»
(2009, 237) – e como tal, cruciais no desempenho democrático. Shoe -
smith considera igualmente que no cerne do problema timorense, e afec-
tando as relações entre presidente e governo, se encontra «a relativa in-
capacidade do Estado de desempenhar adequadamente as suas funções
básicas» (2007, 234) – o que justifica o intervencionismo presidencial,
mesmo moderado.

Os presidentes também desempenharam um papel activo na defesa
da inclusão de individualidades e grupos que não conseguiram vencer
eleições no cerne da vida política. O Presidente Ramos-Horta nomeou
várias personalidades da Fretilin, que em 2007 se viu relegada para a opo-
sição, para lugares de relevo, como o de procurador-geral da República,
ou para o Conselho Superior de Defesa e Segurança, e ainda nomeou
seu chefe de gabinete um amigo pessoal que fizera campanha pelo seu
rival. Atitudes como esta de presidentes não executivos contribuíram de
modo significativo para a percepção da democracia como uma «casa
comum» na qual não cabem apenas os vencedores de eleições, e que mo-
biliza todos os sectores de opinião para o envolvimento na procura de
soluções para os problemas nacionais, dando assim expressão prática ao
objectivo de ser inclusivo.Tudo pesado, inclino-me para considerar que
a contribuição do sistema de governo foi de natureza positiva no que se
refere ao processo de consolidação da democracia, apesar de defender
também que a sua melhor classificação é como presidente-parlamentar.
Vejamos o que pode explicar este aparente paradoxo.

Presidentes independentes: 
a chave do sucesso?

Em três eleições sucessivas os timorenses escolheram como seu presi-
dente candidatos que se apresentaram sob o rótulo de «independentes»,
derrotando por largas margens adversários que concorriam em nome de
partidos políticos. Xanana concitou o apoio de vários partidos, mas re-
cusou sempre que esse facto limitasse a sua margem de acção e a plata-
forma política que apresentou ao eleitorado. Contra si teve o «avô Xa-
vier», respeitada figura que havia proclamado a independência em 1975
e fora o efémero primeiro presidente da República, agora concorrendo
para «garantir que os timorenses têm o direito a uma escolha» sob a ban-
deira do seu renascido partido ASDT. Em 2007, Ramos-Horta apresen-
tou-se com o apoio explícito de Xanana e do seu recém-criado partido

Presidentes e (Semi)Presidencialismo nas Democracias Contemporâneas

156

06 Presidentes Cap. 6.qxp_Layout 1  26/09/17  16:58  Page 156



CNRT, no qual nunca se filiou, derrotando na segunda volta Francisco
Guterres Lu Olo, presidente da Fretilin. Cinco anos volvidos, Taur Matan
Ruak, antigo comandante da força de guerrilha e depois comandante das
Falintil-FDTL apoiado desde o primeiro turno pelo CNRT de Xanana,
mas reivindicando para si um estatuto apartidário, derrotou novamente
Lu Olo na segunda volta. 

A consistente escolha dos eleitores timorenses faz jus aos preceitos
constitucionais que requerem que as candidatura presidenciais sejam
apresentadas de forma autónoma por um mínimo de cinco mil cidadãos
(CRDTL, art.º 75. 1. d.) de modo a garantir um modicum de apoio pessoal
e a viabilizar um distanciamento entre candidatos e partidos políticos.
Ramos-Horta explicou assim o sucesso desta fórmula:

Nas nossas circunstâncias [...] a figura ideal para Presidente da República
deve, entre outros critérios, não ser de nenhum partido político. É extrema-
mente difícil alguém que seja presidente do partido, secretário-geral do par-
tido, vir a ser eleito [e] se for eleito porque o partido tem força, vai ser extre-
mamente difícil o diálogo entre ele e os outros partidos. Será extremamente
difícil para ele fazer a ponte, ele vai gastar muita energia em tentar provar a
todos que ele é o presidente de todos [2014, 85].

O líder da Fretilin afirmou que, mesmo podendo o seu partido apre-
sentar um candidato, «a figura independente do presidente da República
deve manter-se. Deve manter-se acima dos partidos políticos. Mesmo
que seja apoiado ou seja candidato de um partido, uma vez eleito tem
que se desvincular» (Alkatiri 2014, 98-99).

A ideia de «presidentes independentes» parece assim talhada para servir
de guia para o caso timorense. Esta circunstância convida a que se pro-
cure responder ao repto de Elgie, para quem esta questão tem sido me-
nosprezada (2011, 185-186). Tal desiderato deve começar por uma pre-
cisão quanto ao sentido que se pode dar à expressão «presidentes
independentes».

Num sentido restrito, «presidentes independentes» serão aqueles que
não possuem vinculação partidária.  É o caso dos três presidentes timo-
renses. Mas a referência que acabamos de fazer a Alkatiri revela que talvez
não seja esse o domínio fundamental da observação: o que ele sugere é
que o exercício das funções presidenciais, sejam elas ocupadas por um
cidadão com vinculação partidária ou não, deve ser colocado num pata-
mar distinto do da luta política parlamentar. Neste sentido, é útil recordar
novamente Duverger, que considerou haver três possibilidades de rela-
cionamento entre o presidente e as forças políticas com expressão parla-
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mentar: (a) um PR líder da maioria; (b) um PR líder das forças oposicio-
nistas – situação específica que tem recebido o nome de «coabitação»
(Elgie 2011, 12); e (c) um PR sem articulação directa com a divisão maio-
ria/minoria no parlamento, a que chamou «presidentes sem maioria»
(Duverger 1996, 516-517). Países como a França ou Moçambique adop-
taram um sistema baseado num quadro partidário no qual a disputa da
presidência aparece como o objectivo principal, e por isso a relação entre
presidentes e partidos é estreita e os líderes partidários disputam normal-
mente essa eleição (Duverger 1996, 510), ao passo que Portugal optou
por uma fórmula distinta em que «o governo e consequentemente o
cargo de primeiro-ministro tem constituído o locus central para a lide-
rança política em todo o período da democracia, e permanecem como
o principal prémio político para os partidos» (Jalali 2011, 160), permi-
tindo que a presidência escape de algum modo ao seu controlo estreito,
e facilitando a emergência de candidaturas presidenciais que se situam à
margem da liderança partidária. Timor-Leste apresenta uma opção seme-
lhante à que se verifica em Portugal.

Estas considerações contribuem para a compreensão do quadro em
que podem surgir candidaturas «independentes»  num sentido mais vasto
do que inicialmente admitimos, incluindo a possibilidade de elas emer-
girem de partidos políticos, mas situando-se à margem da sua liderança.
O caso português mostra como presidentes civis podem assumir relações
com partidos políticos, mas não como seus líderes enquanto desempe-
nham o seu mandato, tendo-se geralmente furtado a colocarem-se na 
posição de apoiantes públicos ou opositores declarados das maiorias par-
lamentares, remetendo a noção de «independência» não para circunstân-
cias da biografia de cada um dos candidatos, mas antes para a definição
do papel do presidente no quadro político. O presidente Mário Soares
exprimiu este entendimento da função presidencial, dizendo:

O presidente da República deve ter um papel, tanto quanto possível,
consensual, situando-se acima das naturais controvérsias partidárias e a sua
acção ser marcada por uma acentuada isenção e independência. Não deve,
assim, reclamar-se de uma maioria própria – a que o elegeu – contra outras
eventuais maiorias partidárias, em especial as que se formam legislativamente
no parlamento, nem procurar beneficiar, no exercício da sua magistratura,
um ou outro partido, nem muito menos fomentar a criação de novos [cit.
in Braga da Cruz 1994, 254].

É este sentido mais profundo e estruturante que pretendo sublinhar
aqui, voltando a chamar à liça a contribuição de Duverger. Ao discutir o
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papel e as funções de alguns presidentes em regimes semipresidenciais,
Duverger sugeriu que se pudesse recuperar a ideia de «poder moderador»
que «Benjamin Constant quis atribuir a às monarquias constitucionais»
(1996, 903). A pertinência desta sugestão não deriva tanto do facto de o
«poder moderador» ter sido adoptado em Portugal por D. Pedro IV na
Carta Constitucional (1826) que vigoraria na maioria dos anos de mo-
narquia constitucional (Sardica 2012), tornando-se depois numa fonte
inspiradora da constituição da II República em 1976 (Miranda 1978) – e
daí que tenha influenciado indirectamente a constituição timorense –
mas porque vem dar um sentido novo à dualidade de poderes inscrita
na matriz do semipresidencialismo. Como já vimos, para Sartori 

[a] característica que qualquer sistema semipresidencial tem de ter é [...] uma
estrutura dual de autoridade, uma configuração com duas cabeças. Assim,
qualquer constituição semipresidencial tem de determinar, de uma forma
ou de outra, uma diarquia entre um presidente que é chefe de Estado e um
primeiro-ministro que lidera o governo [1997, 121].

Desta diarquia resulta a necessidade de uma partilha de poderes. Mas
não resulta necessariamente que os poderes a partilhar sejam os mesmos
ou façam parte do mesmo conjunto. Pelo contrário, é admissível que se
concebam os poderes presidenciais e governamentais como distintos,
pertencentes a dois ramos independentes – in limine, o poder governa-
mental como materialização do executivo, o presidencial como «poder
moderador». A ser assim, podemos revisitar o argumento de Elgie a pro-
pósito dos mecanismos de incentivo proporcionados pelos vários tipos
de semipresidencialismo e afirmar que onde os presidentes são «inde-
pendentes» não haveria incentivos para que presidente e primeiro-minis-
tro lutassem pela primazia de afirmação em determinadas matérias de
competência executiva, mas antes que cooperassem dada a natureza dis-
tinta dos poderes de um e de outro.

O entendimento da partilha de poderes que acabo de referir é tribu-
tário de uma visão do «poder moderador» na linha do que o político
francês Louis Adolphe Thiers (1797-1877) expressou com referência à es-
sência da monarquia constitucional, recuperando uma fórmula de um
líder polaco do século XVI, Jan Zamayoski: rex regnat sed non gubernat. 
Curiosamente, num escrito póstumo, Juan Linz reflecte sobre a relação
entre monarquia constitucional assim entendida e democracia, subli-
nhando a contribuição positiva da primeira para a história de sucesso da
segunda (Stepan, Linz e Minogues 2014). O ponto a reter é que o «poder
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moderador» tende a ter por objecto uma intervenção de carácter suple-
tivo sobre o conjunto dos poderes de Estado (executivo, legislativo e ju-
dicial), integrando-se assim na dinâmica de freios e contrapesos própria
de um sistema de poderes limitados como é, por definição, a democracia.
No caso de Timor-Leste, o facto de existir um desenvolvimento institu-
cional desequilibrado em função dos ritmos diferenciados de construção
dos distintos ramos do Estado conduziu à colocação do poder presiden-
cial no centro do sistema de garantias, dando-lhe um perfil elevado no
processo de consolidação da democracia.

Para aferirmos devidamente da existência ou não de um poder próprio
do presidente que possa configurar o «poder moderador» distinto do
poder executivo, necessário se torna explorar o alfobre de competências
constitucionalmente atribuídas ao chefe de Estado. É meu entendimento
que pelo menos quatro grandes áreas contribuem para uma tal definição
de um campo específico:

(a) A capacidade de determinação da agenda política através da utili-
zação do seu poder de palavra. Esta pode ser usada de forma institucional
(v. g., através de mensagens ao parlamento), ou mais informalmente atra-
vés de comunicações ao país ou de iniciativas tendentes a debater pro-
blemas que o presidente considere relevantes. Incluem-se aqui os poderes
de palavra que os presidentes possuem em relação a outros órgãos, de
que é exemplo o hábito de intervirem publicamente por ocasião da aber-
tura do ano judicial ou em cerimónias militares, ou de acompanharem
com regularidade as actividades do governo através de reuniões privadas
com o primeiro-ministro. Neste poder da palavra confluem aspectos ex-
plicitamente mencionados na constituição com outros que resultam mais
da «constituição material» e que poderiam mesmo ser considerados «po-
deres extraconstitucionais» (Jalali 2011, 170).

(b) Os poderes em matéria de defesa e segurança. Em regimes demo-
cráticos, as forças armadas devem estar sob a supervisão do poder político,
definido este de forma ampla, sendo que para a maior parte dos efeitos
práticos isso significa a subordinação ao poder executivo. No entanto, a
questão da salvaguarda da unidade e da independência nacionais, arti -
culada com o estatuto das forças armadas e de segurança, e a necessidade
de garantir princípios de neutralidade e imparcialidade política, geram
pressões no sentido de confiar o comando supremo dessas forças às mãos
a quem compete simbolizar essas virtudes públicas, abrindo canais de co-
municação regular entre as partes – o que se consegue, por exemplo, atra-
vés do Conselho Superior de Defesa e Segurança, um órgão de consulta
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do presidente. Mesmo que o presidente não disponha do poder de emitir
instruções aos comandantes militares, nem por isso está impedido de co-
municar directamente com eles no exercício do seu poder como coman-
dante supremo (Queirós 2013, 224). É ainda ao PR que compete declarar
a guerra e estabelecer a paz, função que o liga sem intermediários ao
mundo das foças bélicas. Finalmente, o PR tem o poder de nomear e de-
mitir as chefias militares. Veremos adiante que, apesar da sua tipificação
constitucional, as competências do PR em matéria de defesa e segurança
têm assumido um carácter controvertido na política timorense.

Em processos de transição democrática, sobretudo em casos em que
as forças armadas jogaram um papel importante nos regimes autoritários
antecedentes, a associação entre o chefe de Estado e o comando militar
pode assumir uma importância capital. Esse foi o caso em Portugal, com
chefes de Estado militares no decurso do processo revolucionário (1974-
-1976) e no início da consolidação da democracia (1976-1986), e o mesmo
se passou em Timor-Leste, com as presidências de Xanana e de Taur
Matan Ruak – ambos umbilicalmente ligados à componente militar do
nacionalismo triunfante, contribuindo para solidificar a imagem do chefe
de Estado como distinta da política partidária.

(c) Os poderes de supervisão da legislação. Compete ao PR promulgar
– ou não – toda a legislação produzida quer pelo governo quer pelo par-
lamento (CRDTL, art.º 88), podendo utilizar duas espécies de veto: o
político (que no caso de legislação oriunda do parlamento pode geral-
mente ser ultrapassado por uma maioria simples), ou o constitucional,
necessariamente estribado em declaração nesse sentido proferida pelo
tribunal com funções constitucionais, e que requer uma maioria qualifi-
cada no parlamento nacional para ser revertido. No caso de diplomas
oriundos do governo, o veto presidencial é definitivo.

Para vários constitucionalistas, o que está em causa é a definição dos
poderes presidenciais como poderes negativos, ditos «de reacção», estru-
turalmente distintos dos poderes conferidos nesta matéria ao executivo
e ao legislativo, considerados positivos e «de acção» (Queirós 2007, 198;
2013, 262). Por outras palavras, ao presidente caberia sempre o pouvoir
d’empêcher, e consequentemente de conter as margens de acção dos outros
poderes, limitando em grande medida a liberdade do governo, mas não
o de iniciativa política sob forma legislativa ou executiva (Miranda 1997,
21; Araújo 2003, 89). No entanto, ao presidente timorense cabe a possi-
bilidade de questionar o tribunal sobre «inconstitucionalidade por omis-
são» (CRDTL, art.º 85. E ), o que parece reservar-lhe o direito de alguma
iniciativa.
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(d) O poder de nomeação política. Trata-se de um poder fundamental
do arsenal presidencial, e compreende dois tipos de nomeações: 

(i) aquelas em que o presidente da República age em função de con-
dicionalismos que limitam a sua capacidade de iniciativa. Destas,
a principal é a nomeação do governo, enquadrada pelo facto de
este ser duplamente responsável perante si e perante o parlamento
nacional, o que implica que obtenha a confiança dos dois elemen-
tos. Como se viu em 2007, quando a Fretilin obteve a pluralidade
mas não a maioria dos votos, e Xanana conseguiu transformar um
conjunto de partidos com assento parlamentar numa maioria po-
lítica, o presidente dispõe de opções neste domínio, que resolve
politicamente através do seu julgamento próprio. É igualmente
verdade que o presidente dispõe da capacidade de não nomear
membros do governo que lhe ofereçam dúvidas quanto à capaci-
dade para desempenharem as suas funções – e isso tem sido aber-
tamente reconhecido pelos três presidentes, culminando com a
recusa pública de Taur Matan Ruak em aceitar o nome inicial-
mente proposto para ministra da Defesa do V Governo Constitu-
cional. Outros domínios em que o presidente dispõe de compe-
tências condicionadas são as chefias militares ou as nomeações do
pessoal diplomático, que dependem de propostas prévias por parte
do governo.

(ii)as nomeações livres do presidente, baseadas tão-só no seu poder
discricionário. Entre estas, contam-se a nomeação de alguns mem-
bros do Conselho de Estado e do Conselho Superior de Defesa e
Segurança, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o pro -
curador-geral da República, vários membros dos conselhos de ma-
gistratura – uma panóplia bastante ampla que relaciona o presi-
dente da República com diferentes ramos do poder de Estado.

Dêmos a palavra a Vasconcelos e Cunha, que referem que

[Este poder] é especialmente significativo na medida em que algumas destas
nomeações [...] não são sequer condicionadas a proposta prévia do governo
ou à consulta de outros órgãos de soberania. Daqui se extrai uma possibili-
dade particularmente relevante de condicionamento indirecto da condução
política [2009, 243].

Convém recordar ainda que, paralelo ao poder de nomeação, o presi-
dente dispõe de poderes de demissão, acentuando através deles o seu
pouvoir d’empêcher – incluindo, em certas circunstâncias, o poder de de-
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mitir o próprio governo independentemente de ele dispor de apoio maio-
ritário no parlamento, ou de dissolver o parlamento. Vistos no seu con-
junto, os poderes de nomeação e demissão conferidos ao presidente con-
tribuem para delimitar um campo específico, que não se limita ao
domínio simbólico ou estritamente institucional, mobilizando uma fun-
ção eminentemente política, e que tende a consubstanciar-se de forma
independente em relação ao poder executivo, pertencendo antes ao
mundo do seu «poder moderador».

Discutido que está o tema do «poder moderador» que se articula com
a definição da função presidencial como sendo «independente» em rela-
ção aos outros corpos do Estado, dotado de um ethos e de um campo de
afirmação próprios e autónomos, e que melhor se expressa quando as
personalidades que se propõem exercer essa função se apresentam sem
vinculação partidária que os poderia comprometer numa disputa pelo
poder executivo, cabe agora indagar se este sistema que combina precei-
tos constitucionais com reiteradas escolhas efectivas feitas pelos cidadãos
timorenses contribuiu ou não para o processo de enraizamento e conso-
lidação da democracia, e de que modo o fez. A minha leitura afirma que
este sistema contribuiu positivamente para esse desiderato a dois níveis
distintos.

O primeiro impacto positivo reside na capacidade do regime para al-
bergar no seu seio um naipe amplo de actores, e por essa forma alargar
a inclusão política que se espera de um regime democrático, segundo as
sugestões de Lijphart (2004), ao abrir a possibilidade a actores políticos
de relevo que não se encontravam enquadrados por um sistema partidá-
rio em fase de formação e de afirmação da sua relevância social de parti-
ciparem ao mais alto nível no jogo democrático. Se bem que a participa-
ção cidadã na democracia tenda a ser estruturada através de um sistema
de partidos, as democracias modernas não se esgotam nessas formas tra-
dicionais de expressão, nem o sistema partidário timorense se encontra
suficientemente maduro para que possa gerar exclusões sem correr riscos
de alienar segmentos significativos da cidadania. Por isso é simbolica-
mente importante que o mais alto cargo político do país possa ser ocupa -
do por cidadãos que não situam a sua prática no estreito campo partidá-
rio. Acresce que os sucessivos presidentes entenderam ser sua função
garantir a inclusividade do sistema político. Simonsen (2006) reconheceu
que se ficou a dever a Xanana o ter estendido a mão a diversos sectores
da opinião socialmente relevante que não se encontravam reflectidos na
maioria governamental. Entre exemplos que poderíamos citar, mencione-
-se o facto de Xanana enquanto presidente ter patrocinado a constituição
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de várias  comissões ad hoc para tratar de problemas sérios da vida política
local (na sequência dos distúrbios com as forças armadas em Lospalos
em 2004, ou na questão suscitada pela grande manifestação antigover-
namental inspirada pela Igreja Católica em Abril de 2005), nas quais fez
questão de ter representantes do governo e das vozes discordantes. Igual-
mente Ramos-Horta deu mostras de abertura para além da linha divisória
maioria/minoria no parlamento. Esta abertura estendeu-se a personali-
dades sem filiação partidária e mesmo a elementos dos pequenos partidos
que não lograram obter representação parlamentar em 2007 (caso de João
Carrascalão da UDT, nomeado para o Conselho de Estado e como em-
baixador na Coreia do Sul). Ambos os casos revelam uma posição activa
da presidência na definição de uma «casa comum» em que a participação
política não se limitava à maioria de governo, ou a quem detinha repre-
sentação parlamentar, desta forma contribuindo para reforçar os alicerces
da democracia na sociedade timorense.

O sistema de presidentes independentes contribuiu para operaciona-
lizar os freios e contrapesos que, definidos formalmente numa constitui-
ção que carecia de meios materiais e humanos para os desenvolver ple-
namente, estavam limitados pelo processo desigual de construção das
instituições. Como vimos, a construção da democracia em Timor-Leste
entrelaça-se de forma muito substancial com a construção do próprio
Estado – e a verdade é que há instituições mais fáceis de erguer do que
outras. A herança da administração internacional consistia num execu-
tivo hiperdesenvolvido, um poder legislativo incipiente, um braço judi-
cial dependente da cooperação internacional, e uma presidência que, co-
meçando do zero – como Xanana referiu com precisão e detalhes
pitorescos (2014, 28-29) – seria o ramo do Estado que mais depressa po-
deria alcançar um nível de efectividade de funções. Um indicador do de-
senvolvimento desigual das instituições democráticas transparece do
facto de, entre 2002 e 2006, «enquanto o Parlamento Nacional aprovava
em média 11 leis por ano, o governo da Fretilin fazia mais de 80» (Stra-
ting 2016, 130) – furtando-se à negociação e ao controlo parlamentar.
Terá sido com base em indicadores deste tipo que Shoesmith (2008) de-
fendeu um reforço significativo do parlamento como forma de contrariar
o excesso de protagonismo do executivo, e que os relatórios da Freedom
House sublinharam a fraca capacidade do legislativo para exercer uma
adequada monitorização do governo. Por isso, Anthony L. Smith (2004)
referiu a coincidência entre «governo forte» e «Estado fraco». Neste qua-
dro, o presidente emerge como um elemento fundamental para garantir
um modicum de equilíbrio entre poderes limitados. Retomando a apre-
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ciação de Vasconcelos e Cunha, poderemos dizer que se ficam a dever a
esta predisposição presidencial para intervir nos termos constitucionais
«as virtudes no equilíbrio do sistema de governo e no controlo da acção
executiva [que] se revelaram decisivas na realização plena do princípio
da separação de poderes» (2009, 237). 

Essa acção foi fortemente condicionada pela definição do múnus pre-
sidencial como decorrente de um poder próprio e diferenciado do poder
executivo, capaz de sustentar a intervenção do presidente sem gerar in-
centivos para a concorrência ou o confronto com o primeiro-ministro.
Daí que a consagração plena de «presidentes independentes» por via da
conjugação de preceitos constitucionais com escolhas livres reiterada-
mente assumidas pelo eleitorado possa ser entendida como um factor
positivo no processo de enraizamento e consolidação da democracia em
Timor-Leste.

O caminho em frente

Nas páginas precedentes sugeri que o sistema de governo adoptado
em Timor-Leste não deveria ser encarado como um fato pronto-a-vestir
importado com a bagagem que a «comunidade internacional», ávida de
ajudar o país a «modernizar-se» e adoptar padrões de comportamento
político consentâneos com os princípios democráticos que reconhece,
teria trazido quando desembarcou em Díli, mas pelo contrário como um
trabalho de alfaitaria, preocupado, através de negociações que envolve-
ram parte importante da elite nacional, em tomar as devidas medidas ao
seu cliente. Aqui chegados, e a despeito de ter defendido que o alfaiate
se desempenhou bem das funções que lhe foram confiadas, é tempo de
reconhecer que o fato feito à medida de Timor-Leste não está isento de
problemas. Se bem que no debate político que se trava nesse país a ques-
tão do sistema de governo não apareça à luz do dia, não tendo havido
até ao momento nenhuma proposta no sentido de se proceder a qualquer
alteração de fundo, no momento em que escrevo Timor-Leste vive uma
importante crise política que colocou em confronto aberto o Presidente
Taur Matan Ruak e o governo presidido por Rui Maria de Araújo. Esta
crise justifica que nos detenhamos sobre ela procurando compreender
os seus contornos e a importância que pode revestir para o futuro do se-
mipresidencialismo timorense. 

Em finais de 2015, Taur Matan Ruak concedeu uma entrevista na qual
manifestou vontade de não renovar o seu mandato como presidente da
República, admitindo a possibilidade de se vir a candidatar ao cargo de
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primeiro-ministro. Essa entrevista surgiu na sequência de fortes rumores
que apontavam no sentido de Taur Matan Ruak se vir a envolver na cria-
ção de um partido político para disputar as legislativas de 2017, sendo
mesmo associado ao novel Partido da Libertação do Povo que conseguiu
obter o seu registo antes da promulgação pelo presidente de uma nova
e muito mais exigente lei dos partidos políticos. Neste quadro, surgiram
duas iniciativas presidenciais em claro choque com a maioria governa-
mental que, desde o início de 2015, compreende todos os partidos com
assento parlamentar reunidos num «Governo de Inclusão Nacional»: pri-
meiro, o veto ao orçamento de Estado para 2016 que havia sido aprovado
por unanimidade no parlamento, e que voltou a ser votado por todos os
deputados sem alterarem um cêntimo que fosse. O presidente viu-se na
obrigação de promulgar o orçamento, remetendo-o de seguida para fis-
calização sucessiva de constitucionalidade. As hostilidades estavam aber-
tas. Depois, o presidente não só recusou a proposta governamental para
reconduzir no cargo o Chefe de Estado Maior General das Forças Arma-
das – o que estaria dentro dos seus poderes constitucionais –, como
tomou a iniciativa de nomear, sem prévia proposta oriunda do executivo
como estipula a CRDTL, um novo nome para esse alto cargo. A acção
presidencial foi contestada pelo governo junto das instâncias judiciais, e
a disputa mantém-se acesa depois de o presidente ter, pela primeira vez
na história constitucional, requerido a convocação de uma sessão especial
do Parlamento Nacional para fazer ouvir a sua voz, tendo desferido um
violento ataque aos líderes dos dois principais partidos políticos timo-
renses (Xanana e Alkatiri).

A ideia de que o presidente se sente desconfortável no seu papel e que
encara com normalidade a hipótese de abandonar o cargo para disputar
a liderança do governo à frente de um partido por si criado a partir da
presidência ecoa o que sucedeu com Xanana, e sugere que possa haver
uma espécie de «tentação executiva» alimentada por uma leitura restritiva
do que são os poderes do chefe de Estado. Na verdade, perante uma cul-
tura popular que admite favoravelmente formas de forte personalização
da actividade política, e que também é sensível à emergência de figuras
paternais dotadas de poderes significativos, o equilíbrio constitucional
timorense pode aparecer como inclinado em demasia em favor do go-
verno, não fazendo acompanhar algumas proclamações de princípios
atinentes à função presidencial de instrumentos concretos de intervenção
que acabam por frustrar os seus titulares, que se sentem na impossibili-
dade de responder às expectativas populares sobre o seu desempenho.
Daí que o actual equilíbrio possa ter de vir a ser reconsiderado.
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Em segundo lugar, num estudo sistemático sobre o semipresidencia-
lismo timorense, Lydia Beuman (2013a e b) concluiu que a questão da
defesa e da segurança nacionais constitui o seu calcanhar-de-aquiles. Essa
leitura baseia-se numa leitura da crise de 2006, na qual o confronto entre
o presidente e o primeiro-ministro se acentuou em torno precisamente
do entendimento a dar aos poderes presidenciais enquanto Supremo Co-
mandante das Forças de Defesa. Por maioria de razão se deve recuperar
este problema depois de se assistir a um novo confronto em torno do
mesmo tipo de questões. Se é certo que os constitucionalistas podem ar-
gumentar, em ambos os casos, que haveria sempre uma leitura juridica-
mente correcta dos poderes presidenciais, a verdade é que, em termos
políticos, não parece ter havido um consenso suficientemente forte para
dissipar leituras concorrentes que, por sua vez, propiciam comportamen-
tos potencialmente conflituantes. Num sistema de governo cuja principal
característica é a partilha de poderes que deriva da existência de uma dua-
lidade de legitimidades eleitorais, a subordinação do poder militar ao
poder civil não deveria ser apanágio de um ramo específico do Estado,
antes resultar de uma acção conjugada das várias instituições que detêm
poder civil. Talvez seja oportuno ter em consideração que este problema
já por duas vezes perturbou o normal funcionamento das instituições e
que, portanto, não se deveria excluir que o debate que deverá anteceder
as próximas eleições, em 2017, ganharia em contemplar a eventualidade
de se proceder a uma revisão constitucional, não no sentido de reformu-
lar radicalmente um sistema que tem respondido positivamente, mas
antes de proporcionar uma afinação do seu equilíbrio. Tal seria mais um
teste à maturidade da democracia timorense.
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Anexo

Quadro 6.2 – Poderes presidenciais segundo as escalas de Metcalf 
                      e de Shugart e Carey

Poderes legislativos

Poder de veto de pacote
4-Sem possibilidade de ser ultrapassado.
3-Ultrapassável por maioria extraordinária dos deputados.
2-Ultrapassável por maioria absoluta dos deputados em funções.
1-Ultrapassável por maioria simples do quorum dos deputados.
0-Sem veto de pacote.

Poder de veto parcial
4-Sem possibilidade de ser ultrapassado.
3-Ultrapassável por maioria extraordinária dos deputados.
2-Ultrapassável por maioria absoluta dos deputados em funções.
1-Ultrapassável por maioria simples do quorum dos deputados.
0-Sem veto parcial.

Poderes de decreto
4-Poderes reservados sem limites.
2-Poderes temporários de decreto com poucas restrições.
1-A autoridade para passar decretos é limitada.
0-Sem poderes de decreto.

Introdução exclusiva de legislação
4-Sem poder de alteração pelo parlamento.
2-O parlamento tem poderes limitados de alteração.
1-O parlamento tem poderes ilimitados de alteração.
0-Sem poderes de introdução exclusiva de legislação.

Competências orçamentais
4-O presidente prepara o orçamento sem poder de alteração pelo parlamento.
3-O parlamento pode reduzir, mas não aumentar, os gastos orçamentais.
2-0 presidente determina o valor máximo do orçamento e os deputados alteram 

dentro desses valores.
1-O parlamento pode aumentar as despesas se aumentar as receitas.
0-O parlamento prepara e/ou altera o orçamento livremente.

Poder de proposta de referendo
4-Sem restrições.
2-Com restrições.
1-Assinatura do ministro necessária.
0-Sem poderes de proposta de referendo.
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Poderes de verificação da constitucionalidade
4-Apenas o presidente pode enviar diplomas ao TC.
2-O presidente, o governo ou uma maioria de deputados podem enviar diplomas 

ao TC.
1-O presidente, o governo ou urna minoria de deputados podem enviar diplomas 

ao TC.
0-Sem poderes de verificação de constitucionalidade.

Poderes não legislativos

Poderes de formação do governo
4-O presidente nomeia o governo sem necessidade da aprovação pelo parlamento.
3-O presidente nomeia o governo com o consentimento do parlamento.
2-O presidente nomeia o governo sujeito à confirmação ou investidura 

pelo parlamento.
1-O presidente nomeia o primeiro-ministro, que tem de ter a confiança 

do parlamento. O primeiro-ministro nomeia os restantes ministros com 
a confiança do presidente.

0-O presidente não nomeia o governo sem a recomendação do parlamento.

Poderes de demissão do governo
4-O presidente demite o governo livremente.
3-O presidente demite o governo com o consentimento do parlamento.
2-O presidente demite o governo apenas em circunstâncias específicas.
1-O presidente demite os ministros sob proposta do primeiro-ministro.
0-O governo só pode ser removido pelo parlamento através de urna moção 

de censura.

Censura
4-O parlamento não pode censurar ou remover o governo.
2-O parlamento pode censurar o governo, mas o presidente pode responder, 

dissolvendo o parlamento.
1-Voto construtivo de censura.
0-Voto de censura sem constrangimentos.

Poder de dissolução da assembleia
4-Sem restrições.
3-Com restrições temporais ou de frequência.
2-Requer nova eleição presidencial.
1-Apenas em circunstâncias específicas.
0-O presidente não pode dissolver a assembleia.

Fontes: Reprodução do quadro (Lobo e Neto, 2009, 264 e 265). 
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Domingos Soares Farinho

Capítulo 7

A responsabilidade 
do primeiro-ministro perante 
o presidente da República 
e a condição material 
do artigo 195.º/2 da Constituição 
da República Portuguesa: 
entre a exceção e a inconfessada política
Colocação do problema

Nos termos da alínea g) do artigo 133.º da Constituição da República
Portuguesa (CRP) pode o presidente da República demitir o governo,
desde que observado o requisito previsto no n.º 2 do artigo 195.º da CRP,
ou seja, desde que a demissão seja necessária para «assegurar o regular
funcionamento das instituições democráticas, ouvido o Conselho de Es-
tado». Face a esta formulação, o poder do presidente da República parece
surgir, na Constituição, como um poder-dever, uma vez que é invocada
a necessidade, algo que o presidente da República deteta e que o leva, ine-
xoravelmente, a demitir o governo. Tomando esta interpretação como
adequada, a condição para a verificação do requisito do n.º 2 do artigo
195.º torna-se formalmente da maior importância: é a sua verificação que
desencadeia a demissão do governo por parte do presidente da República.
Importa, por isso, considerar com particular atenção o que se pretende
significar na Constituição com «regular funcionamento das instituições
democráticas». 

Porém, de uma perspetiva material é difícil entender o poder-dever do
n.º 2 do artigo 195.º como um relevante mecanismo do nosso siste  ma po -
lítico-constitucional. Além de ele surgir como uma limitação a um poder
livre que o presidente detinha entre 1976 e 1982, ele fica circunscrito a
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circunstâncias muito excecionais em que uma dada atuação do governo
deve ser impedida imediatamente, no contexto de alguns dias ou poucas
semanas. A importância que este mecanismo possa ter decorrerá, por-
tanto, da sua excecionalidade e não da sua integração no sistema como
um mecanismo normal de resolução de diferendos inultrapassáveis pelo
processo político comum.

São estas razões excecionais que devem interessar o cultor de direito
constitucional que se debruce sobre as atuais condições em que o presi-
dente da República pode demitir o governo. Só assim poderá avaliar da
bondade e da utilidade desta solução constitucional. Por outras palavras,
este mecanismo tem mais que ver (constitucionalmente) com a relação
entre presidente e parlamento do que entre presidente e governo.

O requisito do n.º 2 do artigo 195.º da Constituição é um produto da
revisão constitucional de 1982. Em 34 anos nunca foi utilizado. Ainda
assim, sobre ele a doutrina já se pronunciou abundantemente (Reis No-
vais 2010; Valle 2013) formulando várias interpretações possíveis para a
exigência da «necessidade de assegurar o regular funcionamento das ins-
tituições democráticas» e, consequentemente, qualificando o tipo de res-
ponsabilidade que o governo tem perante o presidente, sobretudo por
comparação com os poderes que o presidente tem sobre o parlamento.
Que sentido fará e que utilidade terá pronunciarmo-nos hoje sobre o 
n.º 2 do artigo 195.º?

A única novidade no panorama político-constitucional dos últimos
anos que pode justificar uma revisitação do requisito do artigo 195.º/2 é
a estreia de um governo que emerge da Assembleia da República a partir
do segundo partido mais votado nas eleições legislativas de 2015, mas
com o apoio de outros três partidos. Será esta triangulação parlamentar-
-governamental-presidencial de molde a justificar um novo olhar sobre
a responsabilidade do governo perante o presidente e, em especial, as
virtualidades do n.º 2 do artigo 165.º? Dir-se-á que sim, mas que, sem 
grandes surpresas, esta reflexão demonstrará que a não utilização até hoje
deste mecanismo aparece ainda mais reforçada nesta nova configuração
do sistema político. Para que possamos, contudo, sustentar esta conclu-
são antecipada é forçoso que, como dissemos, revisitemos o mecanismo
do n.º 2 do artigo 195.º Eis o que nos propomos fazer, de forma sintética,
no quadro mais vasto de uma discussão sobre a responsabilidade do pri-
meiro-ministro (e do governo) perante o presidente da República. 

Nos termos do n.º 1 do artigo 191.º da CRP, «[o] primeiro-ministro é
responsável perante o presidente da República e, no âmbito da respon-
sabilidade política do governo, perante a Assembleia da República». Esta
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responsabilidade simples perante o presidente da República surge ambí-
gua para mais contraposta à responsabilidade qualificada – como polí-
tica – perante a Assembleia da República. Que significa, afinal, ser o 
primeiro-ministro e, por extensão, o governo, responsável, tão simples-
mente, perante o presidente da República? Qual venha a ser o sentido e
a medida desta responsabilidade simples, ela só pode ser encontrada ou
deduzida de deveres que o primeiro-ministro efetivamente tenha perante
o presidente da República e/ou de poderes que este tenha sobre aquele.
Mas não quaisquer deveres ou poderes. Têm de ser poderes ou deveres
que não possam qualificar tal responsabilidade como política. Se a polí-
tica é o domínio das escolhas e das opções, a ausência de uma referência
à responsabilidade política para qualificar a responsabilidade do primeiro-
-ministro perante o presidente da República parece assentar bem junto
da necessidade de assegurar o regular funcionamento das instituições de-
mocráticas. Repare-se e insista-se neste aspeto: o que o legislador consti-
tucional exige não é, meramente, que esteja em causa o regular funcio-
namento das instituições democráticas, como muitas vezes se pode ouvir
ou ler, mesmo a juristas; o que o legislador exige é que seja necessário, es-
tando em causa o regular funcionamento das instituições democráticas,
demitir o governo para assegurar essa regularidade. Esta ideia de necessi-
dade parece surgir como um oposto natural da censurabilidade política
de opções tomadas pelo governo e submetidas ao escrutínio da Assem-
bleia da República e que marcam, a responsabilidade do primeiro-minis-
tro perante o parlamento. Contudo, não é certo que uma dada linha de
rumo político não possa colocar o primeiro-ministro numa situação em
que seja necessário demitir o governo como único modo de assegurar o
regular funcionamento das instituições. O que parece certo é que pode-
rão existir outras circunstâncias que não políticas que também configu-
rem esta responsabilidade. Que circunstâncias poderão ser estas, dado o
largo espectro da matéria política? Parece-me que talvez o legislador esteja
a considerar interpretações jurídicas de atuações do primeiro-ministro e
do governo que não possam reconduzir-se a uma opção política, mas ao
cumprimento estrito de uma norma. De outro modo será difícil imaginar
que tipo de comportamento não político, e como tal não gerador de res-
ponsabilidade política, pode integrar a responsabilidade do primeiro-mi-
nistro perante o presidente da República. Certo é que o legislador cons-
titucional, com esta clivagem entre tipos de responsabilidade, simples e
qualificada, do primeiro-ministro perante presidente e parlamento, cria
um problema complicado ao intérprete, que tem de encontrar um sen-
tido para a distinção operada pelo legislador.

A responsabilidade do primeiro-ministro perante o presidente da República
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Assim, pode dizer-se que a responsabilidade do primeiro-ministro pe-
rante o parlamento há de existir na medida em que se conforme e recorte
o poder-dever de demissão do governo por parte do presidente da Repú-
blica. É porque o primeiro-ministro é responsável perante o presidente
que, por seu turno, o presidente, se verificar que não está a ser observado
o regular funcionamento das instituições democráticas por causa do go-
verno, deve demiti-lo sempre que tal seja, e apenas nesse caso, necessário
para assegurar a normalização do funcionamento do sistema político. 

Nesta medida, a condição constitucional de demissão do governo
surge enquadrada pela relação entre governo e presidente da República
e assim deve ser analisada, como temos vindo a fazer. Contudo, e uma
vez que o governo é também responsável – politicamente – perante o
Parlamento e é nele que se sustém, a análise de poder-dever de demissão
do governo por parte do presidente convoca necessariamente uma análise
sobre a possibilidade última de ser atingido – no parlamento – o objetivo
constitucional plasmado no n.º 2 do artigo 195.º Por outras palavras, o
juízo de prognose do presidente da República implica necessariamente
a ponderação do que vem a seguir à demissão do governo: isto é, demi-
tido um governo, que hipóteses há de um novo governo surgir no par-
lamento? 

Abrem-se, então, duas leituras complementares do mecanismo pre-
visto no n.º 2 do artigo 195.º Uma primeira hipótese, que temos vindo
a acompanhar, é a da excecionalidade do mecanismo, na linha da decla-
ração do estado de sítio ou de emergência. O presidente da República
consideraria a demissão do governo no mais curto espaço de tempo cons-
titucionalmente possível como o único modo de assegurar o regular fun-
cionamento das instituições. Nesta medida, seria até irrelevante qual a
posição do parlamento face ao governo – se por exemplo o primeiro es-
tivesse a ser complacente com o segundo, não o demitindo – o que im-
portaria seria o juízo do presidente. Se, em face da decisão do presidente,
o regular funcionamento das instituições pudesse permanecer em causa
devido à manutenção do apoio parlamentar ao governo demitido, então
o presidente sempre poderia dissolver o parlamento. Evidentemente esta
leitura é de acolher, não só por respeitar a letra da distinção entre res-
ponsabilidade e responsabilidade política, que surgiu com a formulação
do n.º 2 do artigo 195.º, mas também porque justificaria uma distinção
efetiva entre o poder de demissão e o poder de dissolução: indepen -
dentemente do que viesse a fazer o parlamento, conseguia-se num curto
espaço de tempo (sem necessidade de efetuar novas eleições) retirar 
poder jurídico ao governo. Note-se, contudo, que nesta leitura, é forçoso
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que a necessidade de assegurar o regular funcionamento das instituições
seja obrigatoriamente obtida com a passagem de um governo em funções
para um governo demitido e em gestão. Se for ainda necessário que certos
atos da competência de um governo sejam praticados, isto implica ne-
cessariamente a anuência do parlamento para a viabilização desse go-
verno.

Assim, para além dos casos – muito raros – em que a demissão do go-
verno assegure, só por si, o regular funcionamento das instituições de-
mocráticas (bastando as limitações negativas do regime dos governos de
gestão), é necessário que a demissão do governo abra as portas para que
um novo governo traga a pressuposta e exigida normalização do funcio-
namento das instituições democráticas. Este é um importante argumento
para se defender que, não obstante tudo o que possa ser dito sobre a aná-
lise subjetiva de cada presidente da República na determinação do re-
curso ao mecanismo do n.º 2 do artigo 195.º, há uma incontornável di-
mensão objetiva nesta condição (Gomes Canotilho e Moreira 2010), na
medida em que a escolha do presidente deve parecer igualmente necessá-
ria a qualquer sujeito do sistema político, em particular, aos deputados.
De outro modo será difícil conseguir que a escolha produza os resultados
desejados e se consiga efetivar uma mudança de governo através da de-
missão de um e da escolha de outro. 

É difícil, contudo, admitir uma interpretação constitucional do n.º 2
do artigo 195.º que exigisse a demissão do governo por parte do presi-
dente da República, como resultado de uma verificação objetiva da ne-
cessidade de assim se assegurar o regular funcionamento das instituições
democráticas, independentemente dos efeitos dessa demissão sobre a for-
mação de novo governo. De outro modo, o n.º 2 do artigo 195.º ficaria
acantonado às escassíssimas situações em que a mera demissão do go-
verno, independentemente do governo que lhe sucedesse, só por si, assegu-
rasse o regular funcionamento das instituições democráticas. É difícil
imaginar uma situação extrema deste tipo.

Daí que uma segunda leitura se imponha como uma hipótese não
confessada dos legisladores da revisão de 1982: a de que o mecanismo
do n.º 2 do artigo 195.º esteja ainda pensado para situações de cumulação
de critérios em que, no quadro da primeira hipótese referida, i) há ur-
gência no afastamento do governo da sua efetividade de funções fazendo-
-o transitar para um regime de gestão, mas ii) há a possibilidade de for-
mação de um novo governo sem necessidade de dissolver o parlamento.
Para esta leitura concorre a ideia de que uma demissão do governo por
causas objetivas e institucionais, podendo não expressar um juízo de cen-
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surabilidade política sobre o parlamento, permitiria que este, com um
novo alinhamento ou orientação das forças políticas aí representadas,
pudesse gerar um governo capaz de manter o regular funcionamento das
instituições democráticas através do desempenho de atos que haviam
sido preteridos pelo governo demitido.

A origem do requisito do artigo 195.º/2
A formulação do n.º 2 do artigo 195.º da Constituição indicia já que

esta norma é um capítulo ulterior numa história em curso. Com efeito,
a escolha frásica do legislador da revisão constitucional aguça a curiosi-
dade. Ao dizer-nos que o presidente da República «só pode demitir o go-
verno» com um determinado propósito, parece pressupor-se que um in-
térprete genérico partiria do princípio de que o presidente, se este n.º 2
não existisse, poderia demitir livremente o governo. A construção textual
traduz o contexto desta alteração constitucional. Como dissemos, o re-
quisito do n.º 2 do artigo 195.º da Constituição é um produto da revisão
constitucional de 1982. Na versão originária da Constituição não havia
qualquer requisito a verificar pelo presidente para poder demitir o go-
verno. Pelo contrário, quer dos termos do artigo 193.º, quer dos termos
da primeira parte do n.º 1 do artigo 194.º, resultava que o governo era
«politicamente» responsável perante o presidente, o que significa que este
podia demitir aquele livremente.1  Para que possamos compreender esta
alteração é necessário que a vejamos no âmbito mais vasto das alterações
introduzidas pela revisão de 1982 ao sistema de governo, nomeadamente,
ao poder de dissolução do parlamento atribuído ao presidente da Repú-
blica (Valle 2013, 418). A partir de 1982, o poder de dissolução do presi-
dente deixa de estar condicionado por um parecer prévio favorável do
Conselho da Revolução, como sucedia nos termos da alínea e) do artigo
136.º da versão originária, passando a ser um ato livre do presidente da
República, ainda que com limites formais (audição dos partidos repre-
sentados no parlamento e do Conselho de Estado) e temporais (atual ar-
tigo 172.º da CRP). Nesta medida, pode dizer-se que, no plano político,
a restrição à livre demissão do governo foi temperada pela admissibili-
dade da livre dissolução do parlamento. A tensão entre subjetividade da
escolha do presidente e objetividade da verificação da condição como
modo de granjear o apoio parlamentar nasce aqui.
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O carácter muito excecional da condição 
do n.º 2 do artigo 195.º da CRP

A origem da limitação do n.º 2 do artigo 195.º da Constituição, pois
é assim que deve ser lida (Reis Novais 2010, 124 e segs.), é decisiva para
compreendermos o seu alcance enquanto mecanismo de um sistema po-
lítico complexo. Em 1982 pretendeu-se limitar o poder de demissão do
governo pelo presidente, mas essa limitação foi conseguida de modo bas-
tante peculiar.

A restrição é de duvidosa eficácia prática, uma vez que os conceitos
indeterminados utilizados, por um lado, e a ausência de sanção jurídica,
por outro, sempre permitiriam a um presidente que quisesse demitir um
governo encontrar uma justificação aceitável para o fazer, sem qualquer
escrutínio jurídico associado, e arriscando apenas uma censura política.
Explica-se assim a forte componente subjetiva do mecanismo (Reis No-
vais 2010, 123; Valle 2013, 419).

Contudo, uma vez que se tornou livre o poder de dissolução do Par-
lamento e que se mantiveram as causas parlamentares de demissão do
governo, tornou-se muito pouco apelativa para o presidente da República
a opção de demissão do governo. Ela só pode ser entendida como extre-
mamente excecional.

Pretendendo demitir o governo, mas tendo de justificá-lo à luz da con-
dição do n.º 2 do artigo 195.º, e correndo o risco de ver o governo de-
mitido ressuscitar no parlamento, regressando em nova encarnação, o
presidente da República preferirá buscar indiretamente o seu propósito
através da dissolução parlamentar e da hipótese de uma renovação elei-
toral que altere a base de apoio parlamentar do governo demitido. A exi-
gência de uma objetividade persuasiva da verificação material da condi-
ção constitucional de demissão do governo pelo presidente junto do
parlamento (mesmo que mascarando razões políticas subjetivas), torna
menos apelativo este mecanismo, excetuados casos em que presidente i)
precise de rapidamente impedir certas ações ou efeitos jurídico-políticos
por parte de um governo e/ou ii) o pretenda utilizar como arma de com-
bate contra o próprio parlamento, procurando comprometê-lo politica-
mente, antes ou sem dissolver. Excetuados estes casos, com a configura-
ção do poder de dissolução parlamentar do presidente que resulta da
revisão de 1982, esta última parece ser a variante mais plausível de utili-
zação dos poderes presidenciais de interferência interorgânica. Crê-se que
foi isto que o legislador de 1982 pretendeu. 
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Deve dizer-se que estas alterações contribuíram para desenhar com
mais nitidez o carácter semipresidencial do nosso sistema político. As
mudanças de 1982 afastaram o sistema de uma feição presidencial e apro-
ximaram-no de um carácter parlamentar (Valle 2013, 419). Dito de outro
modo, acentuaram-se os traços do semipresidencialismo português (Reis
Novais 2010, 214 e segs.). Com efeito, em semipresidencialismo a relação
mais importante que encontramos no sistema é aquela que se estabelece
entre presidente e parlamento, uma vez que ambos os órgãos retiram a
sua legitimidade diretamente do povo e, como tal, só eles podem recortar,
política e juridicamente, o sentido do sistema num dado momento.
Neste contexto, as relações que o governo estabelece com ambos os ór-
gãos surgem como contingentes, como expressões conjunturais de
modos de afeiçoar o sistema às circunstâncias e aos desafios que os legis-
ladores constitucionais vislumbraram. O poder do presidente de dissolver
livremente o parlamento revela-se como uma marca fundamental do sis-
tema, que reforça a sua identidade. De 1982 em diante essa marca será
tanto mais importante quanto seja a tensão entre presidente e parla-
mento, nomeadamente face à nomeação e manutenção de um governo.
Esta construção, que se descortina a partir de 1982, ajuda a perceber que
andam bem aqueles que veem, a partir desta revisão constitucional, a
responsabilidade do governo perante o presidente como uma responsa-
bilidade jurídico-institucional. A verdadeira responsabilidade política do
governo perante o presidente é indireta e joga-se na relação entre presi-
dente e parlamento. A demissão do governo procura responder a algo
distinto. Do que se trata no caso da demissão do governo é de, não obs-
tante a manutenção dos pressupostos em que assenta uma dada relação
entre um específico presidente e um específico parlamento, necessaria-
mente assegurar o regular funcionamento de instituições democráticas
cuja atividade esteja a ser prejudicada ou impedida pelo governo. 

Ora, a situação que descrevemos supra só pode ser assegurada de um
de dois modos: i) o parlamento propõe idêntico governo e o presidente
será forçado a dissolvê-lo; ou ii) o parlamento propõe um novo governo
ao presidente. Esta última hipótese, tendo em conta a iniciativa do pre-
sidente e o critério material que deve verificar-se, aponta para uma pos-
sibilidade de influência do presidente sobre o parlamento no sentido de
conseguir-se um novo governo sem necessidade de eleições legislativas.

Assim, vemos como relevante, nesta segunda pista de leitura do me-
canismo do n.º 2 do artigo 195.º, que o presidente entenda que do par-
lamento pode sair um novo governo que assegure o regular funciona-
mento das instituições democráticas que anteriormente se encontrava
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prejudicado. De outro modo preferirá dissolver o parlamento, para que,
através de eleições, possa formar-se, no novo parlamento, um governo
que assegure o regular funcionamento das instituições democráticas, pois
na verdade a condição do n.º 2 do artigo 195.º só assim seria verificada.2

Este entendimento reforça, pois, argumentos em favor da hipótese
que avançámos inicialmente, de que a aferição do que seja um regular
ou irregular funcionamento das instituições democráticas é algo que deve
ter sustento objetivo no quadro constitucional português, ainda que o
nosso sistema atribua essa aferição apenas a uma pessoa, sem possibili-
dade de qualquer sindicância jurídica ulterior e, por maioria de razão,
sem previsão de qualquer sanção associada a uma incorreta aferição de
existência de razões para demitir um governo. Isto porque quanto mais
convincentes forem os argumentos do presidente quanto à verificação
da condição do n.º 2 do artigo 195.º maior probabilidade terá de conse-
guir que o parlamento sustente e aceite um governo distinto. Acresce
ainda que quanto mais convincentes forem tais argumentos menor será
o risco de sanções políticas por parte do eleitorado (em caso de primeiro
mandato do presidente) caso o parlamento discorde da opção de demis-
são do governo e procure forçar o ressurgimento do governo demitido.
Nesta medida, a doutrina que tem avançado hipóteses de verificação da
condição material do n.º 2 do artigo 195.º (Gomes Canotilho e Moreira
2010, 464; Valle 2013, 419 e 420) fá-lo sempre no quadro constitucional,
ligando tais hipóteses, de modo mais ou menos direto, a disposições
constitucionais expressas ou a princípio constitucionais fundamentais.

Uma apreciação do poder de demissão 
do governo pelo presidente no contexto 
da XIII Legislatura e do XXI governo 
Constitucional

Quanto mais fragmentado política e partidariamente for o apoio a um
governo, maior poderá ser a importância e a viabilidade de verificação
da condição do n.º 2 do artigo 195.º Este cenário político não altera a
tensão entre subjetividade e objetividade que identificámos acima no
cerne da possibilidade de demissão do governo pelo presidente, mas per-
mite-nos algumas reflexões complementares sobre este tema. 

2 Excetuados os casos já referidos de urgência na passagem do governo para um regime
de gestão através da sua demissão.
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A circunstância de a condição material do n.º 2 do artigo 195.º nunca
se ter verificado nos 34 anos da sua vigência justifica que apenas lhe lan-
cemos um novo olhar quando algo de novo surge no quadro político-
-constitucional. Novas possibilidades de situações excecionais. 

Em 2015, pela primeira vez na história da Constituição de 1976, for-
mou-se na Assembleia da República um governo minoritário, proveniente
do segundo partido mais votado nas eleições legislativas de outubro desse
ano (Partido Socialista), mas suportado pela maioria absoluta de deputa-
dos à Assembleia da República através de posições conjuntas entre o 
partido que formou governo e três outros partidos (Partido Comunista
Português, Partido Ecologista Os Verdes e Bloco de Esquerda). Esta con-
figuração parlamentar, para além do evidente reforço de escrutínio que
trouxe à responsabilidade política do governo perante o parlamento, tam-
bém influencia o modo como se estabelece a responsabilidade institucio-
nal do governo perante o presidente da República. Se o chefe de Estado
entender que existe uma situação de irregular funcionamento das insti-
tuições democráticas que só possa ser superada com a demissão do go-
verno, dada a multiforme e diversa base de apoio parlamentar do governo,
poderá ser mais fácil persuadir a Assembleia das razões para a demissão e
conseguir, efetivamente, que dela nasça um governo distinto. 

Isto é, de um ponto de vista objetivo, quanto mais plural e diversa for
a base de apoio e de formação de um governo, mais provável parece ser
que, mantendo-se a legitimidade parlamentar aos olhos do presidente (e
do eleitorado), possa haver abertura para reconfigurações do apoio con-
cedido à formação de um governo. Esta construção permite até admitir
que o próprio parlamento, numa situação deste género, possa não con-
seguir provocar a demissão do governo – porque nem toda a base de
apoio entende dever fazê-lo –, mas forçada a demissão pelo presidente
da República, mediante a invocação de razões convincentes à luz da ne-
cessidade de assegurar o regular funcionamento das instituições demo-
cráticas, poderia conseguir-se a maioria necessária para a formação de um
novo governo com a mesma base de apoio parlamentar (e, portanto, sem
dúvidas quanto à legitimidade do parlamento para assegurar tal apoio).
Esta construção, contudo, luta com a semente da sua própria destruição,
revelando em toda a linha a excecionalidade das condições que convoca
para a sua verificação. 

Quanto mais provável for a utilização do mecanismo do n.º 2 do ar-
tigo 195.º num quadro de diversidade da base de apoio parlamentar de
um governo, mais provável será a fragmentação dessa diversidade. Isto
é, para que o mecanismo do n.º 2 do artigo 195.º pudesse ter alguma
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valia específica no caso de um governo sustentado por uma base parti-
dária plural que, confrontada com a sua demissão, reconfigurasse os seus
requisitos de apoio a um novo governo, era necessário aceitar, na esma-
gadora maioria dos casos, que essa base de apoio, mais do que diversa,
se encontrasse pulverizada. Ora, no caso de uma pulverização da base
de apoio parlamentar de um governo que, para mais, o presidente da Re-
pública entende demitir, é difícil imaginar situações em que a melhor
opção não seja, desde 1982, a dissolução do parlamento.

Em boa verdade, dadas as possibilidades de demissão do governo por
parte do parlamento e a confiança política que aquele deve a este, não é
de estranhar que o único mecanismo constitucional que manifesta al-
guma forma de responsabilidade do governo perante o presidente da Re-
pública não tenha espaço de utilização, revelando a intenção de exce-
cionalidade prevista pelo legislador constituinte. 

Mesmo no caso emergente das eleições legislativas de 2015, em que o
presidente da República, convicto da verificação da condição do n.º 2
do artigo 195.º, entendesse que havia no parlamento, dada a diversidade
da base de apoio do governo demitido, espaço para a formação de um
novo e distinto governo, sempre seria necessário que i) o próprio parla-
mento não conseguisse demitir o governo por falta de maioria e ii) fosse
a demissão pelo presidente o catalisador persuasivo que gerasse a recom-
posição dos apoios parlamentares e a formação de um novo governo.

Conclui-se que a responsabilidade do governo perante o presidente
da República, além de não ser diretamente uma responsabilidade política,
pois este não pode considerar de modo explícito e fundamentado razões
políticas para a demissão do governo, fica acantonada às poucas situações
em que seja urgente a demissão do governo, havendo ou não possibili-
dade de, seguidamente, formar-se novo governo no mesmo parlamento.
Deste modo, talvez seja melhor olharmos para o mecanismos do n.º 2
do artigo 195.º como um mecanismo de efetivação de uma responsabi-
lidade política indireta do governo perante o presidente da República,
mediada pelo parlamento: nos casos em que o presidente da República
entenda que um governo, por ter posto em causa o regular funciona-
mento das instituições democráticas, deixou de ter suporte parlamentar,
deve demiti-lo para assegurar a efetivação de uma responsabilidade direta
do governo perante o parlamento, esperando-se que do parlamento re-
sulte novo governo. Como vimos já, se é verdade que um governo de
largo espectro de apoio parlamentar parece convocar mais facilmente
essa hipótese, ele também aumenta na mesma direta proporção a hipó-
tese de ser necessário recompor o próprio parlamento por falta de legiti-
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midade do mesmo. Tudo dependerá do efeito que as razões presidenciais
da demissão tenham nas lideranças partidárias. 

Num sistema altamente individualizador do candidato a primeiro-mi-
nistro aquando das eleições parlamentares, fica dificultado, ainda mais,
este entendimento político dos efeitos do n.º 2 do artigo 195.º, uma vez
que é fácil demonstrar que os eleitores votaram mais no candidato a pri-
meiro-ministro do que num dado partido, suas listas e propostas. Mas
num sistema em que triunfe o entendimento político de várias correntes
para daí resultar um primeiro-ministro e um governo, a leitura política
do n.º 2 do artigo 195.º torna-se paradoxalmente mais provável (dentro
do seu caráter de excecionalidade), mas ainda mais arriscado, face à ne-
cessidade de dissolver o parlamento. Ora, o nosso sistema político, em-
bora tenha vindo a apresentar-se nos últimos anos como um sistema do
primeiro tipo, sempre foi um sistema do segundo tipo. Como as eleições
legislativas de 2015 vieram friamente recordar.

A leitura política do mecanismo do n.º 2 do artigo 195.º, sendo exce-
cional, abre, contudo, a porta a considerações importantes sobre as rela-
ções que se estabeleçam em cada momento entre presidente e parla-
mento (rectius, partidos com assento parlamentar) e o modo como a
demissão de um governo pelo primeiro pode precipitar e justificar a re-
composição dos apoios à formação de um governo sem perda de legiti-
midade parlamentar. Para isso contribuirá, em muito, o modo como os
eleitores olhem para o seu papel e para o papel do parlamento na forma-
ção de um governo. Algo que veio para a ribalta nas eleições legislativas
de 2015 e que por isso insuflou de renovado interesse teórico o meca-
nismo do n.º 2 do artigo 195.º.

Com esta leitura política do n.º 2 do artigo 195.º, amplia-se, ainda que
muito modestamente, a excecionalidade deste mecanismo, que de outro
modo, como dissemos, ficaria limitado apenas àqueles casos em que um
presidente da República considerasse a atuação de um governo tão ina-
ceitável que o demitiria abstraindo da manutenção ou não de suporte
parlamentar. 

Ainda assim, quer na sua excecionalidade institucional pura, quer
conjugado com a leitura política que aqui aventámos, a utilização do
n.º 2 do artigo 195.º da Constituição não se verificou em 34 anos de vi-
gência desta norma. Dada a dificuldade de verificação das duas razões 
– a necessidade de superar o irregular funcionamento das instituições
democráticas e a convicção e persuasão presidencial de alteração do qua-
dro de apoio parlamentar ao governo demitido – compreende-se bem
porquê.
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Paulo José Canelas Rapaz

Capítulo 8

O «veto político» do presidente 
da República Portuguesa, 1986-2013:
uso e variáveis políticas
Introdução

1. O objeto do presente estudo não existe constitucionalmente. A ex-
pressão «veto político» no título merece aspas. De facto, a Constituição
da República Portuguesa (CRP), no seu artigo 136.º não contém a refe-
rida locução no seu articulado. O artigo «Promulgação e veto» só se refere
à possibilidade presidencial de exercer o seu direito de veto, isto é, a fa-
culdade do presidente da República (PR) de não promulgar um decreto
da Assembleia da República (DAR) (CRP, artigo 136.º §1) ou do governo
(DG) (CRP, artigo 136.º §4). No entanto, esta falta de tipificação consti-
tucional não tem impedido que esta prerrogativa discricionária do chefe
de Estado tenha sido objeto de estudos académicos ou alvo de comen-
tários do foro jornalístico, ambos utilizando a expressão «veto político».

Perante esta oposição entre uma ausência de tipificação e a existência
de um objeto político, académico e mediático, o presente capítulo pre-
tende densificar o epíteto «político» qualificando a possibilidade presi-
dencial de não promulgar uma norma oriunda da Assembleia da Repú-
blica (AR) ou do governo. Efetivamente, a ausência de caracterização
constitucional desta prerrogativa presidencial implica que um estudo
sobre o «veto político» não possa predeterminar uma definição ou uma
criteriorização de «político», aliás tarefa sisífica, e medir o uso do «veto
político» à alna de tal definição ou critérios. Mais, a mera presença do
epíteto e a diferenciação que estabelece com a não promulgação das mes-
mas normas por razões de inconstitucionalidade, sediada nos artigos
136.º §5, 278.º e 279.º da CRP, isto é, com o «veto por inconstituciona-
lidade» poderiam implicar pressupostos normativos relativamente à prá-
tica da prerrogativa presidencial. Em consequência, a falta de tipificação
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e de indicações materiais quanto à sua prática só pode levar o presente
capítulo a liminarmente considerar «político» na sua maior aceção, isto
é, de «decisão arbitrária». Reformulando, um «veto político» é sempre
político. Contudo, é um objeto suscetível de estudo: o presente capítulo
pretende examinar o uso da faculdade discricionária do PR de não pro-
mulgar uma norma do parlamento ou do governo com a hipótese de
que regularidades vão emergir. Destas, se elas se revelarem, o epíteto ver-
-se-á densificado. 

Para continuar a formalização do objeto de estudo, é necessário ir além
da tipificação comum, «veto político», e explicitar a exclusão do, igual-
mente não tipificado, «veto por inconstitucionalidade». A razão desta
exclusão, que nem sempre é efetuada (Freire e Costa Pinto 2010, 108),
fundamenta-se nas diferenças de posição presidencial relativamente à não
promulgação por razões discricionárias e à não promulgação por razões
de inconstitucionalidade. 

Em primeiro lugar, se o PR é o autor dos dois vetos, no segundo caso,
é o porta-voz do acórdão do Tribunal Constitucional (TC): a não pro-
mulgação é um dever presidencial inscrito na lei fundamental portu-
guesa. É verdade que o requerimento da jurisdição constitucional a título
preventivo é livre (Galvão Teles 1988) como o veto político. Esta análise
do texto constitucional não acolheria necessariamente o acordo dos pre-
sidentes da República cobertos pelo presente estudo: o TC só será soli-
citado a pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de uma norma
quando o presidente tiver «dúvidas» sobre a constitucionalidade das dis-
posições normativas em causa.1 Em segundo lugar, o requerimento pre-
sidencial é fundamentado na CRP, texto exterior a ele próprio e cuja in-
terpretação verdadeira não lhe compete e à qual obrigatoriamente se
refere. Finalmente, mesmo em caso de «sucesso» (Freire e Costa Pinto
2010) do requerimento presidencial, a não promulgação por inconstitu-
cionalidade é meramente a transcrição do acórdão constitucional.

Finalmente, é necessário salientar que o presente artigo não pretende
que toda ação do PR relativamente à produção normativa,2 da AR ou
do governo, se esgote com o «veto político». Se este pode ser considerado
a «ponta do icebergue» da vigília normativa da parte do PR, o fulcro res-
trito do estudo não nega o seu potencial dissuasivo (Garnier 2005). Re-
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(1987).
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ciprocamente, estes elementos não são motivos suficientes para excluir
o «veto político» de uma análise: são igualmente uma porta entreaberta
sobre a ação invisível do chefe de Estado relativamente à produção nor-
mativa e aos seus autores.

2. Após a definição do objeto do presente artigo, é necessário enqua-
drar este último cronologicamente. 

A escolha operada é a de fazer começar a análise do «veto político»
com a presidência de Mário Soares (1986-1996); tem vantagens múltiplas:
permite não só ocultar a revisão constitucional de 1982, mas também
excluir a qualidade pessoal do titular do cargo presidencial das variáveis
a tomar em conta pelo estudo. Relativamente à primeira das vantagens,
a revisão alargou o «veto político» às normas governamentais. Enquanto
contra-argumento poder-se-iam referir as revisões posteriores a 1986 que
modificaram o artigo 136, com a introdução – por exemplo – das leis
orgânicas: no entanto, é de salientar que essas modificações nem restrin-
giram nem alargaram as possibilidades de «veto político» nem as forma-
lidades a respeitar pelo chefe de Estado. 

Relativamente à segunda, a exclusão dos mandatos do general António
Ramalho Eanes (1976-1986), tem o mesmo alvo, a coerência do estudo.
Independentemente da veracidade da chamada «cláusula militar implí-
cita», o primeiro chefe de Estado eleito depois do 25 de Abril de 1974
era um militar também por razões militares. Estas circunstâncias singu-
larizam a primeira presidência eleita democraticamente e tornam os man-
datos do general António Ramalho Eanes e o seu uso do veto político,
já zebrado pela revisão constitucional de 1982, insuscetível de partilhar
a universalidade das variáveis que este artigo pretende aplicar ao seu ob-
jeto de estudo, nomeadamente a origem partidária do PR. É de salientar
que a escolha operada pelo presente artigo não deriva da procura de uma
modelização demasiada simplificadora: as variáveis escolhidas pelo artigo
são eximidas de um quadro de uma presidência civilizada, qualidade cuja
subversão não se antevê. 

Quanto ao marco temporal mais próximo, 30 de outubro de 2013,
corresponde a um comunicado da Presidência da República publicitando
a promulgação do diploma 3000 desde a tomada de posse de Aníbal Ca-
vaco Silva (2006-2016) (Presidência da República 2013). O mesmo do-
cumento fornece elementos estatísticos que permitem garantir, a par de
outras fontes, uma qualidade igual ao conjunto dos dados relativos aos
vetos políticos e à produção normativa da AR e do governo.
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3. Para atingir o objetivo do presente estudo, o «veto político» é assim
examinado em função de variáveis circunstanciais, «políticas», o mandato
presidencial, a dimensão da maioria parlamentar e a sua orientação, que
caberá precisar.

Os vetos

1. A análise quantitativa dos vetos já foi iniciada (Freire e Costa Pinto
2010, 108). No entanto, o método abaixo empregado difere pela intro-
dução de uma dimensão relativa no estudo quantitativo do «veto po-
lítico», tendo em vista a produção de dados mais precisos, eventual-
mente mais expressivos. Isto é, não pretende estudar o uso do «veto
político» de forma absoluta. O que pretende é o estudo do que quan-
titativamente representa o uso do «veto político» relativamente ao fluxo
normativo oriundo da AR ou do governo. Pedido presidencial de rea-
preciação de um diploma por aquele que o firmou, a prerrogativa pre-
sidencial é sempre o estabelecimento de uma relação de forças. Esta
não pode não estar dependente de ambos os atores e das circunstâncias
em que se encontram.

O referido fluxo normativo não corresponde aos diplomas promulgados
pelo PR ao qual se adicionariam os vetos políticos e por inconstitucio-
nalidade,3 mas sim ao número de diplomas parlamentares e governamen-
tais recebidos pela Presidência da República para serem promulgados.4

O comunicado acima referido, bem como outros (Presidência da Repú-
blica 2010), permitem somente corroborar, de maneira particularmente
próxima, os dados empíricos obtidos. No entanto, ambos os recursos
não permitiram distinguir, para a totalidade do período de estudo, os de-
cretos simples oriundos do governo que não carecem de promulgação
mas só de assinatura, e portanto insuscetíveis de serem vetados. Os se-
guintes quadros apresentam, de uma primeira forma, os dados a estudar
correspondentes aos mandatos de Mário Soares, Jorge Sampaio (1996-
-2006), e Aníbal Cavaco Silva.

Antes mesmo de proceder ao exame dos «vetos políticos» à luz das va-
riáveis acima referidas, a primeira constatação a efetuar é a escassa utili-
zação desta prerrogativa presidencial. Esta qualificação é sobretudo de-
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3 Sem esquecer «os decretos devolvidos em promulgação»; sobre esta prática e sobre a
sua publicitação, Reis Novais 2010, 228.

4 Estes dados foram obtidos graças à ajuda dos serviços da Presidência da República,
aqui agradecidos. 
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vida ao fluxo normativo, nomeadamente do governo, não obstante nú-
meros absolutos mais elevados no caso dos vetos aplicados aos DG.
Igualmente em ambos os quadros, não parece haver indicação de uma
evolução linear, decréscimo ou aumento, do uso do «veto político» pelos
diferentes PR.   

Relativamente ao primeiro quadro é de notar a diferença entre a ação
de Aníbal Cavaco Silva e a dos seus predecessores, muito mais intensa
para o primeiro. Se é verdade que, quanto ao anterior chefe de Estado,
o presente estudo não cobre a mesma extensão temporal, dois mandatos
completos, é de notar que se a utilização do «veto político», durante os
mandatos de Mário Soares e de Jorge Sampaio, corresponde a 1,37% dos
DAR recebidos. Ora, para atingir tal nível, a utilização do «veto político»
por Aníbal Cavaco Silva deveria ter conhecido um decréscimo abrupto
entre outubro 2013 e o final do seu mandato, o que não aconteceu.  Con-
tinuando, um estudo em termos absolutos não poderia distinguir o uso
do «veto político» de Mário Soares e de Jorge Sampaio: a diferenciação
só pode aparecer identicamente quando são tomados em conta os DAR
respetivamente recebidos.

Relativamente ao segundo quadro, a diferença de atuação entre os pre-
sidentes é muito maior, em termos absolutos e relativos. Os vetos de
Jorge Sampaio correspondem a mais de dois terços do total em valores
absolutos e muito supera, em termos relativos, o uso do veto por Mário
Soares e Aníbal Cavaco Silva, quer este seja considerado em termos ab-
solutos ou relativos. No entanto, tem de se salientar que Jorge Sampaio
tem o uso do veto mais consistente: as percentagens dos vetos dirigidos
aos DAR e DG são as mais próximas, distinguindo-se assim do seu pre-
decessor e do seu sucessor. A abordagem relativa do presente estudo per-
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Quadro 8.1 – Decretos da Assembleia da República e «vetos políticos»

                                                                       Mário Soares    Jorge Sampaio    Aníbal Cavaco Silva       Total                                                               
Decretos da Assembleia da República   794              956                  640              2 390
Vetos                                                     12                12                    18                 42
(%)*                                                   (1,51%)        (1,25%)            (2,81%)         (1,76%)

* Aproximação à centésima. Todas as percentagens praticam a mesma aproximação.

Quadro 8.2 – Decretos do governo e vetos «políticos»

                                                                       Mário Soares    Jorge Sampaio    Aníbal Cavaco Silva       Total                                                               
Decretos do governo                           5 242           4 622               2 393           12 257
Vetos                                                      25               63                     3                  91
(%)                                                     (0,48%)       (1,36%)            (0,13%)         (0,74%)
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mite tornar ainda mais clara a peculiaridade do uso do «veto político»
de Aníbal Cavaco Silva relativamente aos DAR por contraste com o uso
quanto aos DG. O anterior presidente e Mário Soares utilizaram menos
o «veto político» contra diplomas oriundos do governo. No entanto, o
uso do veto dirigido aos DG por este duplicou, em temos absolutos,
comparado com o seu uso do «veto político» contra os DAR, enquanto
o de Aníbal Cavaco Silva só corresponde a um sexto dos seus vetos sobre
os diplomas parlamentares. Dito de outra forma, a diferenciação entre
os dois tem mais a sua origem no número de DG recebidos do que no
número de diplomas vetados.

2. Não obstante estas considerações sobre o segundo quadro, o uso
do «veto político» contra os decretos do governo deve tomar em conta
uma prática que lhe é específica, mas que transcende o exercício parti -
cular de cada presidente do âmbito do estudo: os vetos políticos apostos
a decretos do governo somente justificados pela mudança anunciada, ou
já efetuada, de governo.5 Para criar esta categoria de vetos foram consi-
derados os vetos que eram exclusivamente justificados pela referida mu-
dança. Existem vetos dirigidos a DG que contêm outras justificações a
par da mudança de governo (por exemplo, Sampaio 1999). No entanto,
sendo esta de natureza circunstancial, contrariamente a outras justifica-
ções substanciais, foi considerado que os vetos teriam ocorrido fora do
período de transição governamental. Estes últimos foram, portanto, ex-
cluídos desta categoria.

Se Mário Soares, Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva praticaram este
tipo de vetos, a prática de cada um não se sobrepõe. Dos catorze vetos
por mudança de governo apostos por Mário Soares, sete ocorreram antes
mesmo das eleições legislativas de 1995; e sete, depois destas mas antes
da constituição do novo governo, o primeiro dirigido por António Gu-
terres. Por outras palavras, pelos sete primeiros conclui-se que Mário Soa-
res antecipava a mudança de maioria no parlamento e, portanto, de cor
política do executivo. Relativamente a Jorge Sampaio, que mais praticou
este tipo de vetos, os dezoito primeiros foram apostos a decretos do se-
gundo governo de António Guterres após a constituição do governo de
José Manuel Durão Barroso. Os trinta e três seguintes e últimos, sobre
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5 As comunicações aos governos dos decretos vetados foram sempre efetuadas em
datas idênticas ou em conjunto por uma só missiva. «Vetos aparentes», feitos «em con-
certação com o governo que vai entrar em funções e com o governo cessante» (Reis No-
vais 2010, 178).   
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decretos do governo de Pedro Santana Lopes, foram repartidos da se-
guinte forma: 5 após as eleições antecipadas de 2005 e 28 após a tomada
de funções do governo de José Sócrates. Quanto a Aníbal Cavaco Silva,
dois vetos correspondem às características desejadas, e foram apostos
sobre decretos do segundo governo de José Sócrates.6

Por outras palavras, este tipo de vetos só foi praticado quando houve
mudança de maioria no parlamento, depois ou não de eleições legislati-
vas antecipadas, e, portanto, na orientação política do governo. Porque
estes vetos ocorreram, em parte, antes da constituição do novo governo,
põem em causa a capacidade de um governo ainda em pleno exercício
das suas funções. A prática de Mário Soares ainda foi mais radical porque
sete vetos dirigidos ao terceiro governo de Aníbal Cavaco Silva foram
apostos antes mesmo antes das eleições de 1995: o PR previa assim a
mudança de orientação política do governo, antes mesmo de os eleitores
se terem pronunciado. Tal prática pode ser questionada em termos de
legitimidade.

Consequentemente, o quadro relativo aos vetos sobre decretos do go-
verno deve ser modificado para conter os vetos somente justificados subs-
tancialmente, excluindo os vetos unicamente justificados pela mudança
de orientação política da maioria parlamentar e de governo.

Relativamente aos dados do quadro 8.3, reencontra-se uma ação se-
melhante dos Presidentes Mário Soares e Jorge Sampaio. No caso deste
último, o aumento constatado deve-se de forma equivalente ao veto adi-
cional que apôs em comparação com o seu antecessor e ao número in-
ferior de decretos que recebeu. Mais uma vez, é de notar a especificidade
do anterior presidente. No entanto, a especificidade é de sentido contrá-
rio à constatada relativamente aos vetos contra os diplomas da AR. 

Não obstante estas especificidades, é de notar a utilização mais parca
dos vetos dirigidos aos decretos governamentais relativamente aos apos-
tos sobre os diplomas da AR. Esta constatação é tanto mais de salientar,
já que os vetos dirigidos às normas oriundas do executivo são definitivos,
contrariamente aos vetos dirigidos às normas parlamentares: poder-se-ia
esperar o contrário. Uma razão possível poderia ser os «diplomas devol-
vidos», prática que não é possível relativamente aos diplomas da AR. Por
outro lado, sendo definitivos, o governo terá interesse em sondar o PR
relativamente aos seus projetos normativos. Dito de outra forma, o papel
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6 Se a data do veto e o «sentido do veto» são informações sob embargo da Presidência
da República, a informação obtida confirma que estes vetos entram nesta categoria. 

08 Presidentes Cap. 8.qxp_Layout 1  26/09/17  16:58  Page 199



presidencial na criação normativa governamental pode assim ser reve-
lado, contraintuitivamente, pela escassez dos vetos.

3. A análise dos dados globais, apresentados nos quadros 8.1 e 8.3,
tendo sido efetuada, deve prosseguir-se o estudo quantitativo do uso do
«veto político» com a introdução de varáveis políticas, todas aferentes às
circunstâncias ou enquadramento político em que o artigo 136.º §1 e §4
foi exercido.

As variáveis e os seus efeitos esperados

1. São três. A primeira é relativa ao cargo presidencial: a utilização
do veto em função do mandato presidencial, primeiro ou segundo. 
A segunda corresponde à dimensão da maioria parlamentar, relativa ou
absoluta, e consequentemente à qualidade do governo, maioritário ou
minoritário. Finalmente, a terceira toma em conta a distância ideológica
entre, de um lado, o presidente, e do outro, a maioria na AR (e o go-
verno que apoia): segundo ambos pertençam, ou não, à mesma área
ideológica.

2. A eventual pertinência da presente variável fundamenta-se numa
visão estratégica do exercício do cargo presidencial pelos seus titulares.
Um chefe de Estado, eleito por sufrágio universal direto, tem – ceteris pa-
ribus – como objetivo ser reeleito, o que implica, segundo o artigo 126.º
da Constituição da República Portuguesa, obter «mais de metade dos
votos validamente expressos», na primeira ou na segunda voltas. Conse-
quentemente, o presidente putativo candidato a um segundo mandato 
– o que foi sempre o caso desde 1976 – terá interesse em exercer o seu pri-
meiro quinquénio de forma a não hostilizar eventuais futuros eleitores.
Este constrangimento deixaria de existir devido à limitação constitucional
(CRP, artigo 123.º): durante um segundo mandato, o PR estaria liberto
de cálculos eleitorais quanto ao seu destino e, portanto, exerceria as suas
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Quadro 8.3 –Decretos do governo e «vetos políticos» substancialmente 
                     justificados

                                                                       Mário Soares    Jorge Sampaio    Aníbal Cavaco Silva       Total                                                               
Decretos do governo                           5 242           4 622               2 393           12 257
Vetos                                                      11                12                     1                  24
(%)                                                     (0,21%)       (0,26%)            (0,04%)         (0,20%)
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prerrogativas mais livremente e/ou de forma mais próxima do seu enten-
dimento do que elas são (Freire e Costa Pinto 2010, 110). Relativamente
ao uso do veto, espera-se, logo, que o PR utilize menos o seu «veto polí-
tico» durante o seu primeiro mandato que durante o segundo.

3. A segunda variável política, a dimensão da maioria, para ser estudada
nas suas eventuais consequências sobre o uso do «veto político», necessita
de ser detalhada. Em primeiro lugar, a distinção entre minoria e maioria,
contrariamente à variável precedente, já não diz respeito ao autor do
veto, mas ao autor da norma. Mais, do ponto de vista constitucional e
factual, «minoria» e «maioria» não são equiparáveis temporalmente, ao
contrário dos mandatos presidenciais.  

Em segundo lugar, exige uma diferenciação lexical quanto à sua ex-
pressão no parlamento e no governo. No parlamento, existe necessaria-
mente uma maioria, relativa ou absoluta, nas mãos da força partidária
ou das forças partidárias em coligação7 que dispõem de mais deputados.
No caso de estes deputados corresponderem a pelo menos 116 dos 230
parlamentares da AR existe uma maioria absoluta, em caso contrário, so-
mente uma maioria relativa. A nível do executivo, se existe uma maioria
absoluta no parlamento, o governo é dito maioritário, e minoritário em
caso contrário. Os quadros aferentes a esta variável política seguiram esta
diferenciação lexical.

A análise do uso do «veto político» em função da presente variável
faz-se igualmente por um enquadramento estratégico da ação presiden-
cial. Por um lado, os chefes de Estado têm-se declarado mais atentos à
ação das maiorias absolutas e dos governos maioritários para que a força
dos números não se transforme em força política irrefragável (Soares
1989, 76). Dito algoritmicamente, se há uma maioria absoluta, então o
uso do veto será mais intensivo e inversamente. 

Por outro lado, o veto relativamente às normas da AR sendo ultrapas-
sável por um voto de confirmação, pelo menos por maioria dos deputa-
dos, o veto político poderá ser considerado inútil, ou somente com efeitos
delatórios, «uma arma dos fracos» (Magalhães 2001).8 Consequente-
mente, em caso de maioria absoluta, o PR utilizaria menos o seu poder
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7 Em sentido amplo.
8 O autor nota, no entanto, que se de pouca eficácia do ponto de vista do processo

normativo em caso de maioria absoluta, o «veto político» pode ser altamente eficaz do
ponto de vista do combate político, enquanto fator de desgaste do autor da norma, in-
clusivamente se o veto político é articulado com o envio de normas para o Tribunal
Constitucional (Magalhães 2001, 498). 
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de veto discricionário em caso de maioria absoluta no parlamento e in-
versamente. É de acrescentar que, embora definitiva, esta lógica pode
igualmente aplicar-se ao veto contra um decreto do governo maioritário:
salvo se a norma governamental vetada for coberta pelo artigo 198.º §2
da CRP, um executivo pode sempre transformar um decreto vetado em
proposta de lei a votar pela maioria absoluta que o apoia. Portanto, o es-
tudo do uso do veto em função da dimensão da maioria parlamentar e
do tipo de governo que a acompanha determinará que racionalidade pre-
sidencial sobressai.

4. A determinação da terceira variável, a distância ideológica, necessita
de precisões aferentes ao chefe de Estado e ao autor prático da norma a
promulgar, maioria parlamentar ou executivo. Quanto ao primeiro, há
que determinar qual a sua orientação política. Ora, contrariamente às elei-
ções legislativas que escolhem partidos, o PR é eleito uninominalmente
e as candidaturas presidenciais são apresentadas por cidadãos e não por
partidos. Mais, a determinação da orientação política dos presidentes do
estudo levantaria inconsistências factuais se fosse efetuada segundo os par-
tidos de apoio ou uma autodenominação estritamente partidária dos pre-
sidentes.9 Em consequência, a discordância e a concordância de orienta-
ção política entre o PR o autor da norma será função dos «quadrantes»
políticos, «esquerda» ou «direita». Assim houve discordância quando
Mário Soares era presidente e existia uma maioria do PSD no parlamento,
e inversamente quando existiu uma maioria PS.10 Assim houve concor-
dância durante os mandatos de Jorge Sampaio quando existiram maiorias
socialistas no parlamento e discordância quando a maioria parlamentar
era composta pelo PSD e pelo CDS/PP coligados. Finalmente, o anterior
PR, assim, não pertencia ao mesmo quadrante político que a maioria par-
lamentar quando esta era socialista e inversamente quando o PSD e
CDS/PP se coligaram após as eleições legislativas de 2011.

Relativamente a esta variável, é de esperar o seguinte: quando existe
uma concordância de orientações políticas, a utilização do «veto político»
é menor que quando existe uma discordância. 
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9 Para além do lema partilhado pelos chefes de Estado do âmbito do estudo, «presi-
dentes de todos os Portugueses», estes já foram considerados como non-partisan (Beuman
2014).

10 A substituir pela composição do governo quando se tratar dos vetos apostos aos de-
cretos governamentais. 
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5. Relativamente aos DAR, tendo em conta a variável dos mandatos
presidenciais, o uso do «veto político» pelos dois primeiros presidentes
confirmam o esperado. No entanto é de notar que a utilização do «veto
político» por Aníbal Cavaco Silva põe em causa o resultado esperado a
nível global em termos relativos. Dito de outra forma, relativamente aos
diplomas da AR, avançar que o PR é mais ativo no seu segundo mandato
no seu uso discricionário do poder de veto carece de uma fundamentação
sólida.

Quanto à segunda variável, a dimensão da maioria, durante as presi-
dências de Mário Soares e de Aníbal Cavaco Silva, o poder de veto foi
mais usado quando existia uma maioria relativa no parlamento, sedi-
mentando assim a segunda hipótese. A presidência de Jorge Sampaio in-
dica um comportamento oposto. É de notar, no entanto, que uma leitura
dos dados absolutos quanto aos três PR dá resultados contrários quanto
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Quadro 8.4 – Uso dos «vetos políticos» apostos aos DAR em função 
                      das variáveis políticas definidas

                                    Mário Soares               Jorge Sampaio        Aníbal Cavaco Silva                Total

Mandato                     1.º              2.º              1.º             2.º             1.º             2.º              1.º              2.º
presidencial            mandato     mandato    mandato   mandato    mandato   mandato     mandato    mandato
                                  
Vetos                           5                7                4               8              14              4                23             19
(%)                        (41,67%)   (58,33%)   (33,33%)   (67,67%)    (77,78%)   (22,22%)    (54,76%)   (45,24%)
DAR                         394            400            521           435           418           222            1333          1057
(%)                        (49,62%)    (50,38%)   (54,50%)  (45,50%)   (65,31%)   (34,69%)    (55,77%)   (44,23%)
% Vetos/DAR         1,27%        1,75%        0,78%       1,84%       3,35%       1,80%        1,72%       1,80%                              
Dimensão                   Relativa       Absoluta       Relativa     Absoluta      Relativa      Absoluta        Relativa      Absolutada maioria
                                                            
Vetos                          2*              10             8**             4               4              14               14             28 
(%)                        (16,67%)   (83,33%)   (66,67%) (33,33%)  (22,22%)   (77,78%)    (33,33%)  (66,67%)
DAR                          96             698            666           290           118           522             880           1510
(%)                        (12,09%)    (87,91%)    (69,67%)  (30,33%)   (18,44%)   (81,56%)    (36,82%)   (63,18%)
% Vetos/DAR        2,08%        1,43%       1,20%      1,38%       3,39%       2,68%        1,59%       1,85%                              
Orientação               Discord.     Concord.     Discord.    Concord.    Discord.    Concord.      Discord.    Concord.das maiorias                                     
Vetos                          12              0*               4             8**             16              2               32             10
(%)                         (100%)        (0%)      (33,33%) (66,67%)  (88,89%)  (11,11%)    (76,19%)  (23,81%)
DAR                         783             11             251           705           460           180            1494           896
(%)                        (98,61%)     (1,39%)    (26,26%)   (73,74%)   (71,88%)   (28,12%)    (62,51%)   (37,49%)
% Vetos/DAR        1,53%          0%          1,59%      1,13%       3,47%       1,11%        2,14%       1,12%

* Um dos vetos de Mário Soares dirigidos à AR, durante a Quarta Legislatura (1985-1987), na qual
o Partido Social Democrata dispunha de uma maioria relativa, foi aposto a uma lei votada pela opo-
sição: Mário Soares 1986.
** Idem, no primeiro mandato de Jorge Sampaio, durante a Sétima Legislatura (1995-1999), na qual
o Partido Socialista dispunha de uma maioria relativa: Sampaio 1997.
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às referidas hipóteses. Os dados totais merecem uma explicação adicio-
nal. Em termos absolutos, o uso do poder de veto discricionário vai no
sentido de uma utilização acrescida em tempos de maioria absoluta. Os
resultados também indicam um acréscimo do ponto de vista relativo.
Não obstante esta constatação, mais uma vez, a relativização da análise
do uso do veto discricionário complica o estudo. Os dados relativos ob-
tidos são devidos sobretudo às circunstâncias do uso do «veto político»
por Jorge Sampaio relativamente aos outros PR: contrariamente aos dois
outros chefes de Estado, Jorge Sampaio recebeu muitos mais diplomas
votados por uma minoria parlamentar, e uma percentagem mais que pre-
ponderante dos diplomas votados por uma minoria foram recebidos por
Jorge Sampaio. O acréscimo constatado quanto aos dados gerais relativos
é devido igualmente ao uso do veto por Aníbal Cavaco Silva relativa-
mente aos DAR, muito mais elevado que a dos seus antecessores. Esta
influência é adicionalmente potencializada pelo facto de que Aníbal Ca-
vaco Silva recebeu muito mais diplomas parlamentares de uma maioria
absoluta de que Jorge Sampaio.11  Estes elementos ponderam contrain-
tuitivamente os dados relativos gerais. Dito de outra forma, ao invés do
que se poderia concluir de uma leitura superficial, o «veto político» é ten-
dencialmente menos empregado quando existe uma maioria absoluta
no parlamento.

Relativamente ao fluxo normativo oriundo da AR, a terceira variável
é a que revela um comportamento geral e particular mais consistente:
quando as maiorias presidencial e parlamentar discordam, o PR utiliza
mais o seu «veto político». Dito por outras palavras, o epíteto «político»
aproxima-se da sua definição mais básica relacionada com a orientação
política enquadrada pela clivagem posicional «esquerda/direita». Mais,
quer a nível dos dados totais quer para Mário Soares e Aníbal Cavaco
Silva,12 é em função da presente variável que se encontra a maior dife-
renciação de comportamento presidencial. Quanto à utilização do veto
discricionário, o valor facial das declarações presidenciais acima referidas
é consequentemente só facial. Tal conclusão não poderia ser tão funda-
mentada – embora as percentagens de utilização do «veto político» con-
tinuem transversalmente muito baixas – se só os números absolutos fos-
sem tomados em conta como o exemplifica a utilização da sua
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11 Pode dizer-se o mesmo dos mandatos de Mário Soares e, em suplemento, notar que
a sua menor utilização do veto quando existem maiorias absolutas é superior à utilização
do veto por Jorge Sampaio em circunstâncias idênticas.  

12 Quanto a Jorge Sampaio, a maior diferença é função do mandato presidencial.  
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prerrogativa por Jorge Sampaio. A superioridade analítica da relativização
do estudo do veto «político» sobre considerações em termos somente
absolutos mantém-se e no presente caso é mais matematicamente expres-
siva.

6. Relativamente aos DG, consoante o mandato presidencial, só Mário
Soares teve o comportamento esperado, em termos absolutos e relativos:
é a peculiaridade do uso do «veto político» de um dos PR do estudo que
determina a verificação da hipótese emitida, que não é confirmada por
parte de Jorge Sampaio ou de Aníbal Cavaco Silva. No entanto, é de sa-
lientar, quer a nível individual quer a nível geral, que os resultados são
particularmente tributários do fluxo normativo do governo. Os presi-
dentes têm recebido menos decretos do governo durante os respetivos
segundos mandatos. Portanto, não obstante a particularidade do uso do
veto por Mário Soares, não obstante a não verificação da hipótese por
Jorge Sampaio e Aníbal Cavaco Silva, o uso do veto relativamente aos
DG durante um segundo mandato confirma tendencialmente a hipótese
emitida, não tanto através de um aumento absoluto do uso do veto, mas
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Quadro 8.5 – Uso dos «vetos políticos» apostos aos DG em função 
                      das variáveis políticas definidas

                                    Mário Soares               Jorge Sampaio        Aníbal Cavaco Silva                Total

Mandato                     1.º              2.º              1.º             2.º             1.º             2.º              1.º              2.º
presidencial            mandato     mandato    mandato   mandato    mandato   mandato     mandato    mandato
                                  
Vetos                           2               9               8              4              1              0               11             13
(%)                      (18,18%)   (81,82%)  (67,67%)  (33,33%)   (100%)      (0%)      (45,83%)  (54,17%)
DG                         2979          2263         2656        1966         1721         672           7356         4901
(%)                      (56,83%)   (43,17%)   (57,46%)  (42,54%)  (71,92%)  (28,08%)    (60,01%)   (39,99%)
% Vetos/DG         0,07%       0,40%       0,30%      0,20%      0,06%        0%          0,15%       0,30%
                                  
Tipo                          Minoritário   Maioritário  Minoritário Maioritário  Minoritário Maioritário   Minoritário  Maioritário
                                         
Vetos                         1              10              8              4              1              0               10             14 
(%)                       (9,09%)   (90,91%)  (66,67%) (33,33%)   (100%)      (0%)       (41,67%)  (58,33%)
DG                         1007         4235         3229        1393          297         2096          4533         7724
(%)                      (19,21%)   (80,79%)   (69,86%)  (30,14%)  (12,41%)  (87,59%)    (36,98%)   (63,02%)
% Vetos/DG         0,10%       0,24%       0,25%      0,28%      0,34%        0%          0,22%       0,18%                              
Orientação               Discord.     Concord.     Discord.    Concord.    Discord.    Concord.      Discord.    Concord.das maiorias                                     
Vetos                          11              0               4              8              1              0               16             8
(%)                       (100%)       (0%)     (33,33%) (66,67%)   (100%)      (0%)       (66,67%)  (33,33%)
DG                         5202           40           1100        3522         1772         621           8074         4183
(%)                      (99,24%)    (0,76%)    (23,80%)  (76,20%)   (74,05%)  (25,95%)    (65,87%)   (34,13%)
% Vetos/DG         0,21%         0%         0,36%      0,23%      0,06%        0%          0,20%       0,19%
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sobretudo devido a um abrandamento da produção normativa dos go-
vernos concomitante aos segundos mandatos presidenciais.

Consoante a dimensão da maioria, existe – mais uma vez – uma con-
tradição entre os dados absolutos e relativos quanto aos totais. Por um
lado, os dados absolutos são devidos à utilização do veto por Mário Soa-
res que compensa o decréscimo do uso do veto do seu sucessor e de Aní-
bal Cavaco Silva. Esta singularização encontra-se igualmente quando os
dados relativos são tomados em conta: o uso do veto pelo anterior PR é
o único a conhecer uma descida quando o governo é maioritário. Por-
tanto, para os dois primeiros PR do âmbito do capítulo, a expectativa se-
gundo a qual o «veto político» é uma «arma dos fracos», nomeadamente
face a uma maioria governamental, pode ser relativizada.13  De um ponto
de vista estratégico, na relação de um PR com um executivo maioritário,
a referida relativização pode ser explicada por duas vias: ou o uso maior
do veto transcreve a vigilância acentuada do chefe de Estado no caso de
um governo com maioria absoluta no parlamento; ou, um governo, forte
da sua maioria absoluta na AR, menos suscetível de sondar o chefe de
Estado quanto aos projetos normativos e/ou de acolher os seus reparos.
Finalmente, como na análise do uso do «veto político» contra uma maio-
ria absoluta ou relativa no parlamento, os dados relativos totais obtidos
não são sobretudo devidos à atuação dos presidentes, mas às circunstân-
cias, traduzidas pelo fluxo normativo governamental, em que os presi-
dentes exerceram os seus mandatos. Relativamente ao uso do veto contra
DG, em função do seu tipo, não é tanto a escassez absoluta da utilização
da prerrogativa presidencial pelo anterior presidente que explica prepon-
derantemente a descida constatada em termos globais. É, sim, a utilização
em relação às normas recebidas: não só recebeu muito poucos diplomas
de um executivo minoritário bem como os que recebeu14  de um governo
maioritário e a ausência de vetos apostos inquinam os resultados totais.
Por outras palavras, só tendencialmente, se pode concluir quanto a um
aumento da utilização do «veto político» quando existe um governo
maioritário.

Os dados sobre o uso do «veto político» contra os DG, em função da
terceira variável, seguem o mesmo padrão que os apostos aos diplomas
da AR, inclusivamente na oposição entre resultados absolutos e relativos
da utilização do veto discricionário por Jorge Sampaio. Portanto, a au-

Presidentes e (Semi)Presidencialismo nas Democracias Contemporâneas

206

13 Não obstante o decréscimo em termos absolutos da utilização do veto discricionário
por Jorge Sampaio. 

14 Número que só pode ter aumentado após 30 de Outubro de 2013.
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sência de concordância política é o factor mais preditivo do uso do «veto
político» em relação às normas do executivo, e no caso de Jorge Sampaio,
o mais preditivo. Os dados totais confirmam a discriminação referida
em função da presente variável política. No entanto, é de referir que a
diferenciação é somente devida ao arredondamento à centésima. Parale-
lamente a resultados anteriores, é a ponderação dos diplomas recebidos
por um dos PR, neste caso Jorge Sampaio, que inquina os dados totais:
é o «0,23%» que, não obstante mostrar um menor uso do «veto político»
por Jorge Sampaio contra os DG quando este partilha a mesma orienta-
ção política, só tangencialmente não põe em causa o decréscimo cons-
tatado quanto aos dados totais.

7. Em conclusão dos dois últimos quadros, se todas as variáveis estu-
dadas, nomeadamente a última, indiciam um uso diferenciado do «veto
político» em função das circunstâncias em que esta prerrogativa é exer-
cida, densificando assim o adjetivo «político», a relativização do estudo
do uso do veto discricionário torna menos firmes posições políticas ou
conclusões académicas, quer estas estejam ligadas ao chefe de Estado,
primeiro ou segundo mandato, aos produtores das normas em causa, mi-
noritários ou maioritários, ou a ambos, convergência ou divergência po-
lítica. 

Esta relativização pode ser igualmente revelada utilizando um outro
método de computação dos dados, número de normas recebidas e vetos
emitidos, em função das mesmas variáveis: a regressão logística de Firth,15

multivariada. As variáveis políticas, mandato presidencial, dimensão da
maioria/tipo de governo e orientação das maiorias, foram consideradas
como variáveis independentes. Para a primeira foi atribuído o valor 0 ao
primeiro mandato, 1 para o segundo; para a segunda, o valor 0 foi atri-
buído à maioria relativa/governo minoritário, o valor 1 à maioria abso-
luta/governo maioritário; finalmente, o valor 1 foi atribuído às maiorias
discordantes e 0 à situação contrária. Obtêm-se assim oito circunstâncias
diferentes onde o «veto político» pode ter sido exercido pelos PR do es-
tudo. Quanto à variável dependente, a utilização do veto político, pon-
derada em função das frequências de ocorrência, o valor 1 foi atribuído
às normas recebidas e vetadas e o valor 0 às normas recebidas e não ve-
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15 Considerada adequada para os eventos raros, neste caso os vetos relativamente ao
fluxo normativo. Os dados foram computados com o programa «Stata», permitindo o
módulo utilizar o método de David Firth (Conveney 2015). Pedro Magalhães e Edalina
Rodrigues Sanches são aqui agradecidos pela ajuda e pelos conselhos relativamente ao
cálculo e às interpretações dos dados.  
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tadas politicamente.16 Abaixo expostas,17 as significâncias18 das variáveis
na utilização do «veto político» indicam naturalmente a relevância destas
no uso da prerrogativa presidencial em causa. 

8. Não obstante o carácter menos rústico do tratamento estático pro-
duzido, os resultados não deixam de ser particularmente pouco expres-
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16 O que inclui as normas promulgadas e os vetos por inconstitucionalidade. 
17 Os dados brutos estão presentes em anexo.
18 Aproximadas ao milésimo. 

Quadro 8.6 – Significância das variáveis políticas no uso 
                      dos «vetos políticos» apostos aos DAR

                                                    Mário Soares  Jorge Sampaio  Aníbal Cavaco Silva  Conjunto                                                       
Significância da variável 

«Mandato presidencial»            0,407            0,054                 0,506              0,625
(P>|z|)                                                               

Significância da variável 
«Dimensão da maioria»            0,250            0,540                 0,865              0,250 
(P>|z|)                                                               

Significância da variável 
«Orientação das maiorias»       0,922            0,809                 0,164              0,036
(P>|z|)                                                               

Significância dos dados 
(Prob > chi2)                            0,629           0,287                0,407             0,216

Quadro 8.7 – Significância das variáveis políticas no uso 
                      dos «vetos políticos» apostos aos DG

                                                    Mário Soares  Jorge Sampaio  Aníbal Cavaco Silva  Conjunto                                                       
Significância da variável 

«Mandato presidencial»           0,047             0,371                 0,778              0,036
(P>|z|)                                                               

Significância da variável 
«Tipo de governo»                    0,526             0,738                 0,077              0,077 
(P>|z|)                                                               

Significância da variável 
«Orientação das maiorias»        0,862             0,556                 0,877              0,293 
(P>|z|)                                                               

Significância dos dados 
(Prob > chi2)                           0,129             0,725                 0,197              0,170
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sivos. Só em dois casos, os níveis de significância são suficientes:19 quanto
aos «vetos políticos» aplicados aos DAR em função da orientação das
maiorias, e relativamente aos «vetos políticos» aplicados por Mário Soares
aos DG em função do mandato presidencial. Poder-se-ia acrescentar que
o nível de significância é próximo dos níveis considerados probatórios
no caso dos «vetos políticos» apostos aos DAR por Jorge Sampaio to-
mando em conta o mandato presidencial. As exceções tendem a confir-
mar parcialmente os dados obtidos através das percentagens, isto é, a
maior capacidade preditiva da terceira variável, a discordância de maio-
rias, e para Mário Soares, a peculiaridade do seu segundo mandato. 

Todavia, é sobretudo de notar que, para ambos os tipos de decreto,
para todos os presidentes do âmbito do estudo, em particular e em con-
junto, nenhuma série de dados foi considerada significante. Estes resul-
tados indiciam uma insuficiência de dados ou uma particular relativiza-
ção das variáveis que pervagam a literatura, as declarações políticas, bem
como a produção mediática. Mais uma vez, malgrado estes métodos es-
tatísticos mais avançados, a relativização do estudo do «veto político»
tem como consequência uma relativização das considerações até agora
emitidas pelos meios académicos, mediáticos e pelos próprios atores po-
líticos. A falta de assertividade subsequente aos resultados estatísticos
produzidos não impede, contudo, de emitir pistas a explorar quanto ao
tratamento politológico do «veto político».

Considerações finais

Os estudos precedentes, porque absolutos, originaram conclusões apa-
rentemente mais firmes na sua exposição. Ora, a tomada em conta do
fluxo normativo recebido pelos PR, mais frutífera analiticamente e ade-
quada ontologicamente, faz sobressair a escassez do uso do veto discri-
minatório bem como as suas consequências estatísticas e analíticas. Isto
é, a prática do «veto político» é insuficiente para a produção de conclu-
sões firmemente significativas. Não só a quantidade de vetos é objetiva-
mente fraca, mas também incomensurável com o fluxo normativo rece-
bido pelo PR. Mais, as diferentes circunstâncias em que os respetivos
titulares do cargo presidencial exerceram as suas funções torna-os, cada
um, pouco representativos do conjunto. Além do mais, este conjunto,
se ventilado pelas variáveis políticas, a sós ou cumuladas, faz sobressair
as discrepâncias circunstanciais em que o «veto político» foi exercido.

O «veto político» do presidente da República Portuguesa, 1986-2013

209

19 Isto é, inferiores a 0,05 ou a 0,01.
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Dito de outra forma, uma análise quantitativa do uso do «veto político»
é pouco preditiva, quanto à densificação do epíteto «político».

No entanto, haveria formas de torná-la mais frutífera. Em primeiro
lugar, a passagem do tempo permitirá multiplicar as ocorrências do veto
e tornar a computação mais assertiva em função das variáveis políticas,
pelo método das percentagens ou por métodos estaticamente mais avan-
çados. Por outro lado, uma dimensão comparativa poderia ser integrada
ao estudo do veto discricionário pelo chefe de Estado português. Esta
possibilidade deveria neutralizar ou circundar 20 a questão da diferencia-
ção normativa quanto às eventuais possibilidades de devolver uma
norma ao seu autor. Contudo, teria o mesmo efeito: a multiplicação das
instâncias de veto que poderão dar maior firmeza a resultados obtidos
pelos mesmos métodos de cálculo. 

As referidas pistas não se esgotam em pontos de vista quantitativos.
Efetivamente, com o mesmo intuito – um tratamento politológico do
«veto político» do presidente da República Portuguesa –, poder-se-ia pro-
ceder a estudos de ordem qualitativa, nomeadamente ligado aos métodos
da «análise de conteúdo» (por exemplo, Krippendorff 1980; Strauss e
Corbin, 1990). Estas perspetivas poderiam aliás beneficiar de contributos
estatísticos. Assim, relativamente aos «vetos políticos» apostos aos DAR
nomeadamente, será possível agrupar os vetos em função do tema da
norma em causa. É de notar que, somente segundo uma leitura superfi-
cial, sete dos vetos aos DAR incidem sobre a comunicação social, seis
sobre o sistema político e seus atores, e cinco sobre temas ditos «fratu-
rantes», ligados a questões éticas ou morais. Relativamente a estes temas,
que já representam a sós e em conjunto uma percentagem não desprezí-
vel dos «vetos políticos», e aos outros ainda por desvendar, poder-se-á in-
terrogar sobre o que representam relativamente à produção normativa
sobre os respetivos temas e consequentemente tirar conclusões sobre o
uso do «veto político». Mais, nada impedirá cruzar estes dados com as
variáveis políticas acima utilizadas. A divergência de orientação política
poderá ter uma influência sobre o uso do «veto político», nomeadamente
em matérias do foro económico e financeiro ou em questões «fraturan-
tes». Ou retomando o exemplo da comunicação social, constatar que
seis dos sete vetos mencionados foram emitidos contra uma AR domi-
nada por uma maioria absoluta monopartidária: o que poderia confirmar
a proclamada maior atenção presidencial às maiorias absolutas.  
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Para além dos temas das normas vetadas, os contributos possíveis de
métodos de «análise de conteúdo» poderão vir do estudo das mensagens
que acompanham os «vetos políticos». Iterativamente, se recorrências
surgissem na categorização das justificações presidenciais tendo em conta
«longitudinalmente» o conjunto dos vetos, a integração de elementos
numéricos seria útil para a compreensão politológica do emprego desta
prerrogativa presidencial em Portugal. Em primeiro lugar, após uma mera
leitura do conjunto dos «vetos políticos», é de notar que a argumentação
de carácter jurídico pervaga as mensagens presidenciais. Por argumenta-
ção jurídica, independentemente da sua justeza, entende-se uma justifi-
cação presidencial, em totalidade ou parcialmente, fundada numa con-
trariedade de normas, entre a norma vetada e uma norma de referência,
quer esta esteja ou não precisamente indicada. Se mais solidamente an-
corada, a presença deste tipo de argumentação irá contra a habitual dis-
tinção entre o necessário «jurídico» e o oportuno «político», indepen-
dentemente das críticas que este tipo de justificação presidencial já
suscitou (por exemplo, Miranda e Medeiros 2006). Da mesma forma,
poder-se-á constatar a utilidade política deste tipo de argumentação – a
«objectivação» da posição presidencial – e eventualmente concluir que
o fim político dos vetos discricionários explicará estrategicamente o meio
jurídico.

Percorrendo da mesma forma as justificações presidenciais, será igual-
mente possível notar, essencialmente para os vetos dirigidos à AR, que
expressões aferentes à falta de «consenso» ou de «discussão» são recor-
rentes (por exemplo, Soares 1995; Sampaio 2004; Cavaco Silva 2010). 
A utilização deste tipo de argumentação poderá, sem exclusivo, ser apro-
ximada de conceções deliberativas do governo representativo ou ser uma
manifestação do «presidentes de todos os Portugueses». Identicamente à
argumentação jurídica presente nas mensagens presidenciais, este tipo 
de argumentação poderá ser visto de um ponto de vista estratégico:  não
somente não pode sofrer um(a) contra-argumento/ação substanciada
contrariamente a uma argumentação jurídica, mas também – logo – nada
impede uma utilização universal deste tipo de argumentação pelos chefes
de Estado para justificar o uso do veto.   

Para ambos os tipos de justificações presidenciais, será possível inter-
rogar se não permitem um distanciamento presidencial da dicotomia
entre maioria governamental – autora da norma vetada – e oposição par-
lamentar ou, dito de outra forma, interrogar se estes tipos de justificação
não deixam também transparecer uma exterioridade presidencial relati-
vamente ao poder executivo enquanto poder de direção política. Pode-
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riam então aparecer os conceitos de «poder moderador» 21 ou o mais raro
«guardião da Constituição» (Schmitt 1983) que já foram utilizados para
qualificar o chefe de Estado português. Subsequentemente constatar-se-
-ia a coerência destes tipos de argumentação com estes conceitos, ou ver-
-se-á nestes últimos um recurso político para a utilização de ambos os
tipos de justificações.  Independentemente de uma escolha entre um nor-
mativismo qualificável de irénico e um realismo reputado maquiavélico,
a prerrogativa discricionária do PR de devolver uma norma au seu autor
não deixaria de ser «política».

4. A presente contribuição poderia pecar por falta de resultados afir-
mados, o que poderia contrastar com o recurso a instrumentos estatísti-
cos, frustos ou não, particularmente utilizados na Ciência Política con-
temporânea. No entanto, defende veementemente a maior justeza de
um estudo do «veto político» do ponto de vista relativo, isto é, tomando
em conta a produção normativa submetida à apreciação presidencial.
Esta defesa não se escasseia num posicionamento normativo quanto à
prerrogativa presidencial, mesmo que a ação de «vetar» careça sempre de
objeto: possibilita uma quantificação precisa das variáveis políticas que,
académica, mediática e politicamente tentavam apreender o uso do «veto
político». A ausência de resultados sedimentados numericamente é inci-
dental, devido apenas à escassez do uso do «veto político». Esta única
conclusão mais assegurada não corresponde – aliás – necessariamente a
um desuso do «veto político» sinónimo de inanidade da vigilância pre-
sidencial quanto à produção normativa oriunda da AR ou do governo:
salientaria assim o clássico efeito dissuasor de veto discricionário.

Finalmente, com a mesma firmeza, a presente contribuição avança
uma agenda de estudo qualitativo para enriquecer o conhecimento po-
litológico do «veto político», eventualmente mais profícua, e sem dúvida
até agora escassamente inexplorada.   
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21 Presente na Carta Constitucional de 1826, portuguesa, este conceito encontra a sua
origem em Benjamin Constant, no seu «poder neutro» (Constant 2004). 
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Anexos
Quadro 8.8 – Dados brutos relativamente aos «vetos políticos», apostos 
                      e não apostos aos DAR, e variáveis políticas

 Mandato     Dimensão    Orientação     Veto       Mário Soares   Jorge Sampaio   Aníbal Cavaco Silva     Totalpresidencial   da maioria   das maiorias

0           0               0              0              0                517                 0              517
0           0               0              1              0                   4                  0                 4
0           0               1              0            83                   0                74              157
0           0               1              1              2                   0                  2                 4
0           1               0              0              0                   0                  0                 0
0           1               0              1              0                   0                  0                 0
0           1               1              0          306                   0              330              636
0           1               1              1              3                   0                12                15
1           0               0              0            11                141                 0              152
1           0               0              1              0                   4                  0                 4
1           0               1              0              0                   0                40                40
1           0               1              1              0                   0                  2                 2
1           1               0              0              0                  39              178              217
1           1               0              1              0                   0                  2                 2
1           1               1              0          382                247                 0              629
1           1               1              1              7                   4                  0                11

Quadro 8.9 – Dados brutos relativamente aos «vetos políticos», apostos 
                      e não apostos aos DG, e variáveis políticas

 Mandato       Tipo de        Tipo de        Veto       Mário Soares   Jorge Sampaio   Aníbal Cavaco Silva     Totalpresidencial     governo        governo

0            0             0              0              0              2648                 0            2648
0             0             0              1              0                   8                  0                 8
0             0             1              0          966                   0              245            1211
0             0             1              1              1                   0                  1                 2
0             1             0              0              0                   0                  0                 0
0             1             0              1              0                   0                  0                 0
0             1             1              0        2011                   0            1475            3486
0             1             1              1              1                   0                  0                 1
1             0             0              0            40                573                 0              613
1             0             0              1              0                   0                  0                 0
1             0             1              0              0                   0                51                51
1             0             1              1              0                   0                  0                 0
1             1             0              0              0                293              621              914
1             1             0              1              0                   0                  0                 0
1             1             1              0        2214              1096                 0            3310
1             1             1              1              9                   4                  0                13
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André Freire
José Santana-Pereira

Capítulo 9

O sistema semipresidencial português
em tempos de crise, 2011-2016: um
presidente entre a responsabilidade
internacional e a responsividade 
face aos eleitores
Introdução

Embora haja na literatura diferentes interpretações, nem sempre con-
vergentes, Portugal tem sido definido como um sistema de governo se-
mipresidencial em que o presidente da República (PR), eleito através de
voto popular direto em eleições competitivas, coexiste com um primeiro-
-ministro politicamente responsável perante o parlamento (Assembleia
da República: AR). Do ponto de vista dos poderes constitucionais do
presidente (constituição formal) e do seu uso político efetivo (constitui-
ção material), a literatura existente (Elgie 1999; Metcalf 2000; Shugart e
Carey 1997; Siaroff 2003; Novais 2007 e 2010; Freire e Pinto 2010) con-
sidera que o semipresidencialismo português não está entre os semipre-
sidencialismos «fracos» (Eslovénia, Irlanda, Áustria), nem entre os semi-
presidencialismos «fortes» (República de Weimar, Finlândia até 2000,
França, Polónia durante certos períodos, Cabo Verde, São Tomé e Prín-
cipe), situando-se na maior parte do período democrático (mas sobretudo
após a revisão constitucional de 1982: Canotilho e Moreira 1991; Sartori
1994; Novais 2010) numa situação intermédia. 

De acordo com a Constituição da República Portuguesa (CRP 2005),
«O Presidente da República representa a República Portuguesa, garante a
independência nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das
instituições democráticas e é, por inerência, Comandante Supremo das Forças
Armadas» (artigo 120.º; itálicos nossos). Para além disso, a Constituição
estipula, logo no primeiro artigo, que «Portugal é uma República soberana, ba-
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seada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na
construção de uma sociedade livre, justa e solidária» (itálicos nossos).  Ou
seja, de acordo com a CRP, cumpre ao PR defender a soberania nacional
(responsividade) e a ordem constitucional democrática portuguesa (respon-
sabilidade constitucional). Além disso, no artigo 134.º, a Constituição estipula
como competências do PR, entre outras, desencadear a fiscalização cons-
titucional das leis (emanadas do parlamento) e dos decretos-lei (emanados
do governo), zelando assim pelo cumprimento estrito da Constituição por
parte do Estado português. Ainda em matéria de «poderes legislativos» do
PR, vale a pena referir as competências de promulgação e veto (artigo 138.º,
CRP 2005). O direito de veto do PR é apenas suspensivo no caso da legis-
lação oriunda da AR, e definitivo no caso da legislação proveniente do go-
verno (obstáculo facilmente superável se o governo dispuser de uma maio-
ria disciplinada e coesa na AR).

Um dos poderes que ganharam relevo no final do mandato presiden-
cial em foco neste trabalho é a nomeação do primeiro-ministro/governo
(artigo 133.º, CRP 2005). Este poder tem, contudo, algumas limitações:
a nomeação do primeiro-ministro deve ser feita depois de os partidos re-
presentados na AR terem sido ouvidos e tendo em conta os resultados
eleitorais; os restantes membros do governo são nomeados sob proposta
do primeiro-ministro. O governo é, desde 1982, responsável politica-
mente apenas perante o parlamento (Freire e Pinto 2010; Novais 2010),
sendo que a responsabilidade perante o PR é apenas de índole institu-
cional (relacionada com o regular funcionamento das instituições demo-
cráticas: único motivo aceitável para a demissão do governo desde 1982).
Portanto, nem a formação nem a demissão do governo dependem da
confiança política do PR (Sartori 1994; Canotilho e Moreira 1991; Freire
e Pinto 2010; Novais 2010; Pinto 2016). A revisão constitucional de 1982
e, sobretudo, a mudança das condições políticas na relação entre governo
e parlamento, na fase maioritária da democracia portuguesa (1987-2009:
Freire 2010), levaram a um forte crescimento do poder político do pri-
meiro-ministro, a uma espécie de «presidencialismo do primeiro-minis-
tro» (Moreira 1989; Freire e Pinto 2010).  

A investigação sobre o caso português tem demonstrado que o papel
do presidente varia significativamente de acordo com as condições polí-
ticas, nomeadamente, e acima de tudo, com o tipo de maioria no parla-
mento e a sua congruência ideológica com a maioria presidencial, e com
o timing do mandato presidencial: primeiro ou segundo (Duverger 1980;
Cruz 1994; Lobo e Neto 2009; Freire e Pinto 2010; Novais 2010). Neste
capítulo, pretendemos analisar até que ponto é que as condições econó-
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micas de curto prazo podem potenciar ou mitigar estes dois fatores polí-
ticos. Entre 2011 e 2014, no contexto de uma crise económica e financeira
extremamente grave, Portugal esteve sob intervenção externa resultante
do acordo de resgate financeiro assinado com a Troika (Comissão Euro-
peia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional). Neste
período, o caso português é ilustrativo do dilema sublinhado por Mair
(2011): devido aos processos de globalização e europeização, e especial-
mente num contexto de crise das dívidas soberanas e intervenções exter-
nas, os partidos e os governos nacionais tornam-se responsáveis perante
dois tipos de atores. Estes atores são os cidadãos eleitores a nível nacional
e os parceiros a nível internacional (outros governos de Estados-membros,
as instituições que compõem a Troika). É o chamado dilema entre a res-
ponsividade (responsiveness) face às demandas dos eleitores nacionais (fonte
da soberania dos órgãos políticos eleitos nacionalmente) e a responsabi-
lidade.

O objetivo deste capítulo é analisar o papel de Cavaco Silva durante o
mandato 2011-2016, com o propósito de aferir para que lado da balança
penderam as atitudes e as ações do presidente: mais para o cumprimento
dos compromissos internacionais (responsabilidade internacional), mais para
o cumprimento dos compromissos nacionais (responsabilidade nacional:
cumprimento da Constituição) e atenção às demandas dos eleitores (res-
ponsividade), ou se houve um equilíbrio entre as duas dimensões.  

Portugal constitui um caso crítico, porque é a única democracia euro-
peia da chamada «terceira vaga» de democratização à escala mundial
(desde 25 de Abril de 1974) que experimentou uma intervenção estran-
geira no contexto da crise das dívidas europeias (2008 e posteriormente)
e que, simultaneamente, tem um regime semipresidencial (a Irlanda, que
também teve ajuda financeira, é uma democracia mais antiga, e os po-
deres do presidente irlandês são consideravelmente mais fracos que os
do chefe de Estado português). 

Além disso, uma recente meta-análise de estudos sobre o semipresi-
dencialismo, por Åberg e Sedelius (2016), mostrou que, no âmbito de
regimes semipresidenciais, o papel dos presidentes na política externa e
europeia está claramente pouco estudado: somente por volta de 8% dos
estudos revistos adotou esse foco. Assim, o presente estudo também con-
tribui para colmatar esta lacuna nos estudos de semipresidencialismo,
uma vez que analisamos o papel do presidente português durante esses
anos críticos não só em termos de sua relação com o governo, o parla-
mento e os portugueses, mas também com as instituições externasdireta
ou indiretamente envolvidas no bailout.
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O capítulo encontra-se estruturado em três partes. Na secção seguinte,
analisam-se alguns contributos teóricos relevantes para este estudo, com
um enfoque particular num importante dilema do semipresidencialismo
em tempos de crise (o equilíbrio entre responsabilidade internacional, de
um lado, e responsividade e responsabilidade nacional, do outro), e forne-
cem-se ainda vários dados contextuais sobre o funcionamento da demo-
cracia portuguesa durante o período 2011-2015. Em seguida, analisam-
-se quatro elementos fulcrais: o discurso do PR sobre o seu papel durante
o resgate, sobre a crise e sobre a austeridade; o exercício dos poderes le-
gislativos do PR no seu segundo mandato em perspetiva longitudinal (e
os fatores que explicam as diferenças entre o segundo mandato de Ca-
vaco e anteriores mandatos); os principais momentos de exercício (e não
exercício) dos poderes de veto e de pedido de fiscalização da constitu-
cionalidade por parte de Cavaco Silva; e o papel do PR na formação do
XXI Governo Constitucional. O capítulo termina com a sistematização
e discussão dos principais padrões identificados. 

Antes de prosseguirmos, uma observação sobre o escopo da análise é
devida. Após a transição para a democracia, durante o mandato do Pre-
sidente Ramalho Eanes, Portugal foi alvo de dois resgates financeiros in-
ternacionais (um no final da década de 1970 e outro no início da de
1980). Decidimos excluir estes dois períodos da nossa análise por várias
razões. Em primeiro lugar, o país não estava nem na União Europeia (a
adesão ocorreu apenas em 1986) nem, obviamente, na Zona Euro. Em
segundo lugar, esses primeiros resgates ocorreram antes da revisão cons-
titucional de 1982 e, portanto, o presidente tinha mais poderes do que
os seus homólogos têm hoje. Em terceiro lugar, Eanes era um militar
eleito com o apoio de uma ampla plataforma multipartidária (uma so-
bredimensionada «coligação» de partidos), com vista à integração dos
militares (uma força fortíssima nos anos da transição democrática) no
quadro institucional da novel democracia portuguesa. Portanto, essa si-
tuação não era nada comparável com o que vivemos no período 2011-
-2015; daí a exclusão desse período.

Semipresidencialismo em tempos de crise:
responsabilidade internacional versus
responsividade (e responsabilidade nacional)

As grandes revoluções liberais do século XVIII trouxeram importantes
inovações na arte de governar (Freire 2014). Subjacente a estas inovações,
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além do objetivo de erradicação da tirania (via separação de poderes) e
da arbitrariedade do poder (via cartas dos direitos), há um princípio fun-
damental: a governação com base no consentimento. E as eleições livres,
justas e frequentes são o mecanismo fundamental para a assegurar (Sche-
dler 1998; Manin, Przeworski e Stokes 1999; Freire 2014). Num regime
(democrático) representativo são os representantes eleitos que governam,
tendo em conta as escolhas fundamentais do povo soberano: os partidos
propõem aos eleitores determinados pacotes de políticas e estes escolhem
tendo em conta essas propostas, as quais funcionam como balizas da go-
vernação (Schedler 1998). No terminus do mandato os eleitores julgarão
se o governo governou, ou não, de acordo com as suas preferências. 

Entre maio de 2011 e maio de 2014, Portugal viveu sob intervenção
externa, o chamado programa de resgate da Troika, que condicionou for-
temente a soberania portuguesa, nomeadamente a ação do governo e do
presidente. O Memorando de Entendimento assinado com a Troika pre-
via um amplo programa de privatizações, uma extensa e profunda des-
regulação do mercado de trabalho e a redução do peso do Estado por
via do congelamento de salários e de uma redução moderada e faseada
dos seus efetivos, mas também uma racionalização do Estado e uma re-
dução dos custos de contexto para as empresas. Finalmente, previa uma
recapitalização da banca, não só para cumprir os novos rácios de capitais
exigidos pela UE, mas também para facilitar o crédito às empresas
(Moury e Freire 2013). 

O Memorando enquadrou as propostas dos partidos e as escolhas
dos eleitores em 2011 (Freire e Santana-Pereira 2011). Na campanha, o
PS afirmou que queria honrar o acordado, mas que não acompanharia
quaisquer inflexões radicais provenientes do PSD, partido este que en-
carou o acordo como uma espécie de elemento redentor dos exces sos
que o país e os portugueses tinham cometido nos últimos anos, e afir-
mou querer ir além da Troika. Note-se, todavia, que em matéria de re-
forma do Estado, o PSD afirmou querer cortar sobretudo nas «gorduras»
(custos intermédios, funções duplicadas, cortes nos encargos das PPP) e
não no Estado social, assumindo aliás vários compromissos nesse sen-
tido. O CDS-PP apresentou uma posição mais moderada, a meio ca-
minho entre o PS e o PSD, enquanto o BE e o PCP/CDU foram os
grandes opositores do acordo, em prol da renegociação da dívida. Como
é sabido, das eleições de 2011 resultou um governo de coligação entre
o PSD e o CDS-PP. 

Ao longo da legislatura 2011-2015 (XII), as regras subjacentes à gover-
nação com base no consentimento foram sucessivamente postas em
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causa. De facto, muitas das medidas emblemáticas do governo de direita
(os cortes de salários na função pública, nas reformas e pensões e os bru-
tais aumentos de impostos) não constam nem dos programas eleitorais
dos vencedores, nem do programa original da Troika em 2011, bases das
escolhas dos portugueses nas eleições daquele ano (Freire 2016a e 2016b;
ver ainda Gouveia e Piçarra 2013). Existe abundante evidência empírica
de que o governo acabou por implementar um programa ideológico que
não foi a votos, e dificilmente passaria esse crivo popular e os pontos de
veto (sociais e políticos) do sistema político português num contexto que
não o do resgate (Moury e Freire 2013; Freire, Lisi e Viegas 2015). Apesar
de o incumprimento de promessas eleitorais não ser inédito na demo-
cracia portuguesa, o incumprimento verificado durante a XII Legislatura
é efetivamente inédito devido à sua extensão e profundidade, bem como
devido à gravidade das medidas. 

Para além disso, este fenómeno mina a confiança dos eleitores nos
eleitos e, no limite, na própria democracia, sobretudo se reiterado ao
longo do tempo e através de diferentes maiorias políticas. As eleições
não podem ser um «cheque em branco», sob pena de se descredibilizar
a democracia (Schedler 1998). Em 2012, perguntou-se aos portugueses
se consideravam que a situação de emergência económica e financeira
do país justificava a violação de compromissos eleitorais assumidos pelos
partidos do governo (Freire, Viegas e Lisi 2012), sendo que 68,1% dos
inquiridos disseram que não (60,3% entre os simpatizantes dos partidos
de direita). Para além disso, perguntámos se, na aplicação específica do
acordo com a Troika, a coligação estava a distribuir os sacrifícios de forma
equitativa. A maioria das pessoas considerava que não (90,6% de todos
os inquiridos; 77% entre os simpatizantes dos partidos de direita). Note-
-se que estas posições dos eleitores dos partidos de direita contrastam
com as visões dos deputados do PSD e do CDS-PP, gerando assim uma
forte incongruência entre eleitores e eleitos nestas temáticas; verifica-se
o oposto à esquerda (Moury e Freire 2013). 

A governação da maioria PSD e CDS-PP foi também caracterizada
por se situar nos limites da Constituição (com inúmeras declarações de
inconstitucionalidade: ver Gouveia e Piçarra 2011; Novais 2010; Ribeiro
e Coutinho 2014) e por um significativo desequilíbrio nos sacrifícios
exigidos ao capital e ao trabalho, algo a que chamámos noutro local
«austeridade assimétrica» (Freire 2016a, 2016b) e que, per se, mostra um
significativo grau de discricionariedade dos agentes políticos nacionais
face à intervenção externa, ou seja, evidencia que os governantes nacio-
nais não foram meros joguetes nas mãos da Troika (Moury e Freire
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2013; Freire 2016a). O resultado de tal austeridade assimétrica é bem
visível nos dados do Eurostat referentes ao decréscimo do peso relativo
dos salários no PIB. Em 2015, Portugal era o sexto país da Eurozona
com o rácio salários/PIB menos favorável aos rendimentos do trabalho,
e tal rácio atingia no país o seu valor mais baixo desde os anos 1960.1

Entre 2011 e 2013, houve uma pequena redução nas desigualdades me-
didas pelo índice de Gini (resultante da compressão dos salários e pen-
sões das classes médias), mas as disparidades entre ricos e pobres au-
mentaram, tal como os níveis de pobreza e a privação material severa.2

Portugal foi o país da UE que mais cortes fez nos programas sociais no
período examinado.3 Acresce ainda que os resultados macroeconómicos
(em termos de rácio da dívida pública face ao PIB, défice público, de-
semprego e crescimento económico) foram bastante pobres (Freire
2016a e 2016b). 

Há, porém, alguns resultados positivos: a redução do défice comercial
externo (2011-2014) e a alegada credibilidade acrescida de Portugal junto
dos parceiros internacionais e dos investidores. Efetivamente, as taxas de
juro da dívida portuguesa têm descido bastante desde 2012. Todavia, por
um lado, há quem alegue que este resultado se deve mais a uma inter-
venção crescentemente assertiva do BCE na compra de dívida dos países
do que aos méritos específicos desses países (Sánchez-Cuenca 2014). Por
outro lado, as taxas de juro têm estado particularmente baixas na Europa
e nos EUA desde 2013.4 Adicionalmente, observam-se entre 2013 e 2014
alguns sinais de ligeira recuperação no crescimento do PIB e no decrés-
cimo do desemprego, mas são demasiado frágeis para se poder alterar a
linha de argumentação anterior. Além disso, a recuperação do emprego
tem de ser relativizada, dada a emigração durante o resgate 5 e a fraquís-
sima qualidade, estabilidade e níveis de renumeração dos novos empre-
gos criados. De facto, uma larga parte da redução do desemprego deveu-
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1 «Peso dos salários na economia volta a subir após estar ao nível mais baixo desde
1960», Público, 3 de janeiro de 2016.

2 «Diferença entre muito ricos e muito pobres continuou a subir em Portugal», Público,
24 de março de 2014. 

3 «Portugal lidera cortes na despesa social na União Europeia», Jornal i, 24 de março de
2014.

4 Ver, por exemplo: «Agora é muito fácil ter emissões de dívida bem sucedidas», Público,
27 de fevereiro de 2014; «Grécia tenta ser a nova história de sucesso nos mercados», Pú-
blico, 3 de abril de 2014.

5 «Número de emigrantes em 2012 foi superior ao total de nascimentos», Público, 
29 de outubro de 2013; «Emigração terá levado um quinto dos trabalhadores qualificados
de Portugal», Público, 12 de março de 2014.
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-se a massivos programas de estágios (temporários) na função pública, os
quais configuram uma redução (artificial) da taxa de desemprego.6 Por
último, foi evitado um segundo resgaste: um feito bastante importante,
sobretudo se tivermos em conta que a Grécia já vai no terceiro resgate
(Freire e Lisi 2016). 

Tudo isto parece resultar numa quebra na confiança dos portugueses
nas instituições políticas, que é, em 2012, bastante mais baixa no que
nas restantes instituições (exceto nos bancos/sistema financeiro; quadro
9.1). Excetuando o caso do PR, a confiança nas instituições políticas já
era baixa em 2008, mas até 2012 a situação agravou-se bastante. Num
contexto de erosão dos direitos sociais e dos trabalhadores, é interessante
verificar que é a confiança dos portugueses nos sindicatos a única que
aumenta entre 2008 e 2012. Ao contrário, é notável a erosão da confiança
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6 «Estado subsidia cerca de 60% dos novos empregos», SIC Notícias, 30 de agosto de
2014.

Quadro 9.1 – Confiança nas instituições em Portugal: 2008, 2012 e 2014 
                      (percentagem de inquiridos que afirmam ter «alguma» 
                      ou «muita confiança»; percentagem em cada amostra)

Instituições                                      2008            2012         Diferença          2014     Diferença
                                                                                          2012-2008                     2014-2008

Igreja                                         67,3            66,1           –1,2            s. d.              –
Forças Armadas                         74,4            72,9           –1,5            s. d.              –
Comunicação social                  62,1            55,2           –6,9            53,4         –8,7
Associações patronais                s. d.            38,6               –            51,8        13,2*
Grandes empresas                     48,6            35,1         –13,5            47,5         –1,1
Bancos/sistema financeiro         s. d.            22,8               –               29         6,2*
Sindicatos                                 53,2            57,9             4,7            49,6         –3,6
Presidente da República            73,4            35,2         –38,2            36,3        –37,1
Partidos políticos                      30,5            19,2         –11,3            s. d.              –
Parlamento                               48,5            22,3         –26,2            33,9       –14,6
Governo                                   44,5            13,6         –30,9            31,6       –12,9
Tribunais                                   50,2            36,3         –13,9            39,9       –10,3
Administração pública              48,9            41,3           –7,6            s. d.              –
União Europeia                        64,7            42,6         –22,1            52,4       –12,3
N                                             1350           1209               –           1205              –

Fontes: Inquéritos a amostras representativas da população portuguesa adulta residente em Portugal
continental no âmbito de projetos de investigação do CIES-IUL: Freire & Viegas (2008); Freire,
Viegas & Lisi (2012); Belchior, Silva e Queiroga (2014). 
Notas: s. d. = sem dados; * = dada a inexistência de dados para 2008, a comparação é feita com
2012. 
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na UE. Tendo em conta as responsabilidades da UE nas dificuldades que
vários países europeus então viveram, sobretudo os que estiveram sob
programas de assistência financeira, tal erosão não é difícil de entender.
Os dados referentes a 2014 mostram alguma recuperação face ao pico
da crise, 2012-2013, mas quedam-se ainda sempre abaixo de 2008, mos-
trando bem a resiliência dos efeitos da crise. Note-se que idêntica situação
se verifica noutros países alvo de programas de austeridade (Sánchez-
-Cuenca 2014, 59-77; Freire e Lisi 2016b). Em Portugal, é difícil não ver
no extenso e profundo incumprimento das promessas eleitorais um dos
vetores explicativos do decréscimo da confiança nas instituições políticas. 

A situação em termos de satisfação com o funcionamento da demo-
cracia em Portugal é igualmente problemática (figura 9.1). Por um lado,
o declínio pronunciado vem já de trás, pelo menos desde o período de
adesão ao Euro (1999-2000). Porém, a crise veio agravar brutalmente tal
cenário, e a ténue recuperação 2012-2014 é ainda muito insuficiente.
Mais uma vez, tal tendência é especialmente pronunciada nos países mais
fustigados pela crise, sobretudo nas periferias do Sul, e bastante menos
nítida no resto da Europa (Sánchez-Cuenca 2014; Freire e Lisi 2016b),
factos que indiciam que a crise está na base destas evoluções. 

O sistema semipresidencial português em tempos de crise, 2011-2016
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Figura 9.1 – Satisfação com o funcionamento da democracia em Portugal, 
                    1985-2014
                    (percentagem de inquiridos «bastante» ou «muito satisfeitos»)

Fontes: Dados elaborados pelos autores com base no Manheim Eurobarometer Trend File 1970-1999
(Schmitt e Scholz 2001), no Eurobarómetro 54.1 disponibilizado pelo ICPSR (Hartung 2008), nos
Estudos Eleitorais Portugueses de 2002 (Freire et al. 2003) e 2005 (Freire, Lobo e Magalhães 2005),
nos inquéritos do projeto do CIES-IUL Participação e Deliberação Democrática (Viegas 2006), no in-
quérito de 2011 do Barómetro da Qualidade da Democracia (BQD 2011); para os dados de 2008-2012-
-2014, ver os inquéritos citados nas fontes do quadro 9.1.
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Como entender o papel do presidente neste contexto? Um eminente
sociólogo alemão diz-nos que os atuais estados endividados do Ocidente
capitalista funcionam como se tivessem dois tipos de constituintes: «a
população (o povo do Estado), por um lado, e os «mercados» (o povo do
mercado), por outro» (Streeck 2013, 129-130). Esta situação foi primeira-
mente apresentada por Mair (2011) como o dilema entre a responsivi-
dade perante o soberano a nível nacional (os eleitores, «o povo do Es-
tado» na expressão de Streeck 2013), e a responsabilidade internacional
dos governos e parlamentos nacionais perante outros governos seus par-
ceiros, outros parlamentos e instituições internacionais, e também pe-
rante «o povo dos mercados», para usar a expressão de Streeck (2013). 
É uma situação especialmente exponenciada pela globalização, os siste-
mas democráticos multinível, e intervenções externas, tais como os re-
gastes financeiros. Se se privilegiar o primeiro lado do dilema, o da res-
ponsividade, isso torna os governos e os presidentes mais responsáveis e
responsivos perante os seus eleitores, mas pode levar à violação dos com-
promissos internacionais do Estado. Se se privilegiar excessivamente o
segundo polo do dilema, a responsabilidade internacional, pode ficar em
causa a legitimidade democrática dos órgãos políticos eleitos a nível na-
cional. Não é um dilema de fácil resolução, como é óbvio. Mais, como
dissemos atrás, a responsabilidade referida por Mair (2011) aponta so-
bretudo para a dimensão externa, mas no primeiro lado do dilema deve-
mos também colocar a responsabilidade nacional perante a Constituição,
a qual, quer o primeiro-ministro, quer o governo, quer o parlamento, ju-
raram respeitar aquando das respetivas tomadas de posse.  

O segundo mandato de Cavaco Silva 

A Presidência da República em tempos de resgate financeiro,
segundo Cavaco

O resgate é uma grande preocupação do presidente e, na sua perspe-
tiva, um condicionalismo de primeira ordem da ação política naqueles
anos. De facto, em março de 2013 escreve que «os compromissos assu-
midos perante as instituições internacionais, que foram apoiados por um
amplo consenso político-partidário [...] definem o quadro que, desde
maio de 2011, serve de referência para a ação dos poderes públicos, in-
cluindo a magistratura presidencial, nos planos interno e externo» (Silva
2013, 15). Em seguida, descreve aquele que entende ter sido o seu papel
no plano externo: assegurar aos parceiros internacionais que as autorida-
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des nacionais estavam determinadas a cumprir rigorosamente os com-
promissos com as instâncias externas, dar-lhes conhecimento dos pro-
gressos conseguidos, sublinhar o consenso político e social relativo à exe-
cução do programa de ajustamento, mas, por outro lado, sublinhar os
sacrifícios impostos aos portugueses, revelar os efeitos negativos da exe-
cução do programa de ajustamento na economia portuguesa e lembrar
aos parceiros europeus que o sucesso dos resgates interessava não só aos
países intervencionados mas à União como um todo. 

Por sua vez, no plano interno, Cavaco Silva entende que deve exercer
uma magistratura de influência destinada a preservar consensos políticos
e sociais. O apelo ao consenso entre os partidos do denominado «arco
da governação» (PS, PSD, CDS-PP) esteve frequentemente presente nas
suas intervenções (cf. Silva 2012, 2013, 2014), em particular durante a
crise do verão de 2013, mas também no rescaldo das eleições de outu -
bro – dois momentos em que, aliás, o índice de popularidade do presi-
dente atinge níveis bastante baixos (De Giorgi e Santana-Pereira 2016;
Fernandes e Jalali 2017). Em 2013, os desentendimentos no seio da co-
ligação criam um potencial de crise política que Cavaco Silva tenta re-
solver através do incentivo a que os partidos no governo se juntem ao
PS num Compromisso de Salvação Nacional. O compromisso não foi
alcançado (Silva 2014; Pinto 2016), mas o governo não caiu, tendo os
sociais-democratas e os populares chegado rapidamente a um acordo (De
Giorgi e Santana-Pereira 2016). Fortes incentivos ao entendimento entre
os três partidos nortearam também as declarações do presidente em torno
dos resultados das eleições de outubro de 2015, mais uma vez sem que
o resultado que parecia ambicionar fosse alcançado (De Giorgi e San-
tana-Pereira 2016).

Porquê o desejo de compromisso? De acordo com Cavaco, «era certo
que uma crise política grave, na fase crítica da execução do programa de
assistência financeira, deixaria o País numa situação ainda mais penosa,
pelo que devia atuar de modo a evitar que ela ocorresse» (Silva 2013, 29).
Em março de 2014, afirma que é «fundamental a existência de um com-
promisso de médio prazo entre as forças políticas comprometidas com
o atual Programa de Assistência Financeira» (p. 24), que se deveria focar
nos objetivos de estabilidade política, governabilidade e adoção de me-
didas congruentes com os compromissos assumidos pelo país, e estender
até ao final da legislatura seguinte (i. e., 2019), visto estarem em causa ob-
jetivos independentes do ciclo político-eleitoral. Tal entendimento «não
impede, de modo algum, a alternância política, nem visa pôr termo à di-
versidade programática e à pluralidade de ideias dos diversos partidos.
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Centrando-se em aspetos estruturais e consensuais às forças do arco da
governação, visando cumprir regras que Portugal assumiu no quadro da
sua participação no projeto europeu, um compromisso desta natureza
[...] serve os interesses de todos os Portugueses» (p. 24). 

De acordo com o presidente, Portugal nunca poderia deixar de honrar
os compromissos que tinham sido assumidos com as instituções inter-
nacionais, quer porque de tal dependia a libertação de tranches adicionais
do empréstimo, quer porque a defesa da reestruturação da dívida pública
teria, no seu ponto de vista, efeitos marcadamente negativos (Silva 2013,
13-14). Contudo, o presidente sublinhou várias vezes a necessidade de
que os sacrifícios inerentes à implementação do programa de ajusta-
mento fossem repartidos de forma justa e equitativa, bem como de que
a solidariedade entre gerações fosse preservada e as assimetrias de desen-
volvimento entre regiões do país combatidas, a par da necessidade de
que a austeridade fosse acompanhada de programas de estímulo ao cres-
cimento. Em outubro de 2011, Cavaco Silva pronunciou-se a respeito
da falta de equidade das medidas anunciadas pelo governo, relativas à
retenção de subsídios de férias e de Natal dos funcionários públicos. Na
altura, estas declarações foram vistas pelos seus detratores como devidas
não a uma preocupação pelos cidadãos afetados, mas à sua própria con-
dição de pensionista (Pinto 2016). A gaffe de janeiro de 2012, em que Ca-
vaco Silva se lamenta de que as suas pensões não seriam suficientes para
cobrir as suas despesas (Pinto 2016), veio reforçar um pouco esta linha
de crítica e levou a que os seus níveis de popularidade caíssem de forma
vertiginosa (Fernandes e Jalali 2017). Cerca de um ano depois, na men-
sagem de Ano Novo de 2013, o PR sublinhou a necessidade de prevenir
a ocorrência de uma espiral recessiva devido ao facto de a aposta na aus-
teridade não ser acompanhada por um plano de fomento económico
(Silva 2013, 30). No discurso que faz na AR por ocasião das comemora-
ções do 39.º aniversário da Revolução dos Cravos, reforça este ponto,
dizendo que as medidas de austeridade inicialmente estabelecidas tinham
tido um efeito recessivo bastante superior ao previsto, o que se deveria a
falhas nas estimativas efetuadas pelo governo, e resultava numa fadiga
de austeridade e em situações de carência dramáticas (Silva 2013). 

A discrição parece ser a palavra-chave no entendimento que Cavaco
Silva tem do relacionamento do presidente com o governo em momen-
tos de crise. Cavaco privilegia uma intervenção discreta nos diplomas le-
gislativos do governo, considerando que os contactos destinados a escla-
recer o conteúdo de alguns diplomas e a persuadir o governo a introduzir
alterações de natureza formal ou substantiva são uma dimensão impor-
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tante de uma magistratura ativa, a exercer nos bastidores. Para além disso,
rejeita uma postura e intervenções que caracteriza como populistas, des-
tinadas a conquistar simpatias momentâneas, visto serem deletérias para
o país: «Em conjunturas de crise como a que vivemos, seria fácil tirar
partido de uma magistratura que não possui responsabilidades executivas
diretas para, através de declarações inflamadas na praça pública, satisfazer
os instintos de certa comunicação social, de alguns analistas políticos e
de muitos daqueles que pretendem contestar as instituições. Seria fácil,
por exemplo, alimentar sentimentos adversos à classe política ou até à
ação do governo. Esse não é, no entanto, o meu entendimento sobre o
que deve ser a ação responsável de um presidente da República, muito
menos em tempos de grave crise» (Silva 2013, 32-33). Esta sua postura é,
contudo, alvo de crítica de analistas e especialistas, que consideram que
o presidente deve ser um ator e não um mero espectador, e que a sua
aparente incapacidade de agir estava a levar os índices de popularidade
da Presidência da República aos valores mais baixos de sempre.7

O exercício dos poderes «legislativos» durante a crise 
em perspetiva longitudinal 

O presidente é um ator fundamental na política portuguesa, tendo
«poderes legislativos» fundamentais para limitar a ação do governo e da
maioria parlamentar que o suporta: direito de veto e capacidade de de-
sencadear pedidos de fiscalização constitucional (preventiva e sucessiva).8

É, pois, um agente de veto fundamental na política portuguesa (Tsebelis
1995). Será que, no seu segundo mandato, Cavaco Silva exerceu efetiva-
mente os seus poderes e, se sim, em que grau, sobretudo tendo em conta
a gravidade da situação da democracia portuguesa e as limitações à so-
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7 «Analistas dizem que presidente escreveu prefácio autojustificativo», Público, 9 de
março de 2013. 

8 Sobre os poderes de fiscalização constitucional do presidente, vale a pena consultar
os artigos relevantes da CRP que transcrevemos no Apêndice. Também teria sido útil
analisar o poder de Fiscalização por Omissão (art. 283.º), isto é, o poder do PR requerer
a verificação do não cumprimento da Constituição por omissão das medidas legislativas
necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais, um poder que podia tam-
bém ser incluído nos poderes legislativos do PR. Todavia, esta matéria está claramente
pouco estudada no caso português: as comparações com períodos anteriores, com base
em anteriores estudos, ficariam prejudicadas por isso. Adicionalmente, quando pedimos
os dados sobre fiscalização constitucional do PR aos serviços da Presidência, nunca tais
dados são referidos. Estamos claramente perante uma lacuna a superar em estudos fu-
turos. 
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berania portuguesa derivadas do resgate externo? Sabemos, por exemplo,
que o Tribunal Constitucional foi especialmente ativo neste período. As
variadíssimas, muito importantes e bastante controversas (consoante a
perspetiva jurídica e/ou político-ideológica adotadas) declarações de in-
constitucionalidade durante a legislatura  mostraram a separação de po-
deres e a responsabilização horizontal a funcionar, mas também a gravi-
dade da crise e a utilização da mesma como uma janela da oportunidade,
já que evidenciam uma governação amiúde nos limites da ordem cons-
titucional portuguesa (para visões contrastadas deste problema, ver, do
lado condescendente face ao governo e maioria parlamentar, Ribeiro e
Coutinho 2014; para uma análise mais favorável ao Tribunal Constitu-
cional, Novais 2010 e Gouveia e Piçarra 2013). 

Na análise desta situação, devemos ter em conta os poderes constitu-
cionais do PR português e as variações nas condições políticas que, geral-
mente, impelem a um maior ou menor ativismo presidencial. A existência
de uma maioria parlamentar sólida e coesa (que mais facilmente permite
ultrapassar os vetos presidenciais), a congruência ideológico-política da
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Quadro 9.2 – Pedidos de fiscalização da constitucionalidade e vetos políticos
                     nos mandatos de Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio 
                     (1996-2006) e Cavaco Silva (2006-2016) 

Mandatos
              Pedidos de fiscalização      Pedidos de fiscalização                          

                                     preventiva da                      sucessiva da                       Vetos políticos 
                                constitucionalidade           constitucionalidade                                              
                                L           DL         T1           L          DL         T2            L            DL          T3

        Total:
                                                                                                                                                          T1+T2+T3

Soares I:           12         5        17        0        0        0          5           2         7         24
1986-1991        (8)        (5)     (13)                  
Soares II:          14         9        23        2       1 *       3         7          23        30        56
1991-1996       (11)       (3)      (14)      (2)      (2)                    

Sampaio I:        3          4         7         0         0         0          4           8        12        19 
1996-2001        (2)        (1)       (3)                   
Sampaio II:       7          0         7         1         0         1          8          55        63        71
2001-2006        (7)                   (7)       (1)                 (1)                      

Cavaco I:         10         0        10        1         0         1         14          1        15        26
2006-2011        (6)                   (6)       (0)                 (0)                      
Cavaco II:        10         0        10       2         0         2          7           3        10        22
2011-2016       (10)                 (10)      (2)                 (2)          

Fonte: Freire e Pinto (2010); Fernandes e Jalali (2017); Serviços da Presidência da República.
Notas: L – Diplomas da Assembleia da República; DL – Diplomas do governo; T – Total; 
* «O Tribunal Constitucional não tomou conhecimento do pedido»; Entre parêntesis (...), está o
total de diplomas considerados inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional.
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maioria presidencial com a maioria parlamentar (e governativa), que im-
plica que haverá tendência para menores divergências entre presidente e
governo, e o primeiro mandato presidencial (pela necessidade de alargar
a base eleitoral com vista à reeleição) tendem a deprimir o ativismo pre-
sidencial (Lobo e Neto 2009; Freire e Pinto 2010). Os dois primeiros ele-
mentos levariam a um menor ativismo presidencial de Cavaco Silva neste
mandato que analisamos; o terceiro atuaria em sentido contrário. 

O segundo mandato de Cavaco Silva era alvo da expectativa de que
os poderes presidenciais fossem exercidos de forma mais ativa não só
devido ao contexto geral, mas também porque o próprio afirmou ao
longo da campanha eleitoral de 2011 que iria assumir uma magistratura
ativa (Fernandes e Jalali 2017; Silva 2012, 2013). Porém, se considerar-
mos os três indicadores de intervenção presidencial apresentados no
quadro 9.2 no seu conjunto (pedidos de fiscalização constitucional pre-
ventiva e sucessiva e vetos), verificamos que Cavaco Silva foi o único
presidente civil que viu o recurso aos poderes «legislativos» reduzido
do primeiro (26 atos) para o segundo mandato (22 atos). E isso é tanto
mais notável quanto tinha sido o presidente mais ativo no primeiro
mandato (26 atos, contra 24 de Soares e 19 de Sampaio). No caso dos
outros dois presidentes, pelo menos dois fatores atuavam no sentido
de um maior uso dos poderes após a reeleição (incongruência ideoló-
gica, apenas parcial no caso de Sampaio, e segundo mandato presiden-
cial), enquanto no caso de Cavaco apenas o mandato presidencial con-
corria nesse sentido. 

Dada a diferença notória na frequência de recurso aos «poderes legis-
lativos» no segundo mandato entre Soares, Sampaio e Cavaco Silva (os
dois primeiros usaram-nos 2,5 ou 3,2 vezes mais frequentemente que o
terceiro, respetivamente), é avisado considerar outros fatores explicativos
para além dos institucionais e de timing do mandato do PR. Por um lado,
a gravidade da crise económico-financeira e a limitação da soberania na-
cional derivada da intervenção externa, ambas atuando no sentido de
deprimir o ativismo presidencial no segundo mandato presidencial de
Cavaco. Fernandes e Jalali (2017) atribuem, de facto, o menor papel 
de Cavaco ao bailout, visto que, durante grande parte do seu segundo
mandato, o presidente estava entre Cila e Caríbdis: por um lado, se fo-
mentasse a insatisfação popular com a austeridade decorrente do acordo
de resgate e usasse os seus poderes para mitigá-la, poderia criar problemas
adicionais a um já difícil processo de implementação do programa de
ajustamento e levar a apreciações indesejáveis por parte da Troika nas
avaliações quadrimestrais; por outro, ao apropriar-se da agenda de auste-
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ridade, corria o risco de não apenas parecer que se estava a substituir ao
governo (que tinha adotado o programa de ajustamento como seu), mas
também de se tornar um presidente impopular, o que reduziria a sua ca-
pacidade de persuasão de outros atores políticos. Contudo, o facto de a
governação de PSD e CDS-PP ter ido muito além da Troika e do man-
dato recebido pelos eleitores, a par da austeridade assimétrica (que o pre-
sidente disse ser desejável evitar) e do exercício governativo amiúde nos
limites da Constituição, são fatores que apontam para alguma discricio-
nariedade, alguma margem de manobra dos atores políticos nacionais
face à Troika, e por isso deveriam criar condições para um maior ativismo
presidencial, tanto mais que o presidente é o guardião da Constituição e
da ordem política democrática.

A explicação alternativa para o menor recurso aos poderes legislativos
é de natureza político-partidária. Durante a campanha para as presiden-
ciais de janeiro de 2011, Cavaco Silva antevia um cenário em que teria
como primeiro-ministro o líder socialista José Sócrates durante mais dois
anos e meio – por outras palavras, perspetivava pelo menos meio manda -
to em coabitação. Contudo, pouco após o início do seu segundo man-
dato, a crise económica degenera numa crise política que leva à demissão
de Sócrates, à dissolução do parlamento e à marcação de eleições ante-
cipadas em junho, as quais, por sua vez, resultaram na formação de um
governo de coligação entre o PSD (partido que Cavaco Silva liderara du-
rante cerca de uma década) e o CDS-PP. Assim sendo, a maior parte do
segundo mandato presidencial foi marcada por uma congruência ideo-
lógica entre a maioria presidencial e a maioria parlamentar, sólida e coesa,
que sustentava o governo. 

Esta explicação alternativa não é, contudo, consensual. Por exemplo,
Fernandes e Jalali (2017) elencam um conjunto de argumentos que a con-
trariam. Por um lado, Cavaco Silva tomou por vezes iniciativas que de-
sagradavam ao governo ou aos seus membros (o pedido de fiscalização
e o veto por inconstitucionalidade de medidas de austeridade no Orça-
mento de 2013; o discurso de Ano Novo em 2013, em que fala de espiral
recessiva; a pressão para o consenso entre os incumbentes e o PS, parti-
cularmente em 2013 e 2015; o veto político de Cavaco a um diploma
do governo, que acabou por passar através do parlamento sem ter sido
alvo de qualquer modificação; ver os quadros 9.5 e 9.6). Por outro, apesar
de pertencentes à mesma área ideológica (ou, no caso do presidente e do
primeiro-ministro, apesar de ligados ao mesmo partido), o relaciona-
mento entre Cavaco Silva, Passos Coelho e Paulo Portas não tinha sido,
no passado, particularmente próximo ou amistoso. 
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Apesar disso, do nosso ponto de vista, a inegável congruência ideoló-
gica entre presidente e governo/maioria parlamentar, seja quanto às gran-
des orientações político-ideológicas, seja sobretudo quanto ao lado da
balança no dilema reponsividade nacional versus responsabilidade inter-
nacional e ao entendimento sobre a crise, o resgate e a austeridade que
documentámos anteriormente parecem-nos ter sido um fator que terá
tido um papel primordial no fraco ativismo do presidente Cavaco Silva
no segundo mandato. Caso contrário, ficaria por explicar o grande défice
de ativismo por contraste com o seu primeiro mandato, e por contraste
com os segundos mandatos de anteriores presidentes. 

Mas há ainda, do nosso ponto de vista, outros fatores que permitem
ajudar a explicar o fraco ativismo presidencial de Cavaco Silva II, com-
parado com Soares II e Sampaio II. Por um lado, a enorme perda de po-
pularidade na passagem do primeiro para o segundo mandato no caso
de Cavaco (Fernandes e Jalali 2017), algo que contrasta em absoluto com
mandatos presidenciais anteriores (ver, por exemplo, Veiga 1998). Tal po-
derá naturalmente ter estado associado à crise e aos seus efeitos socioe-
conómicos (argumento corroborado pela análise dos determinantes in-
dividuais da confiança no presidente apresentada em Freire 2016a), mas
estará também associado à gestão política da crise e a uma certa colagem
do presidente à maioria governamental, uma acusação reiteradamente
feita a Cavaco Silva pelas oposições de esquerda (Fernandes e Jalali 2017;
Freire, Lisi e Viegas 2015; Freire 2016a, 2016b). Acresce ainda a tudo isto
uma certa fraqueza política de Cavaco, dado ter sido, por um lado, o
presidente reeleito com menos votos e com menor percentagem de votos
de toda a democracia portuguesa (quadros 9.3 e 9.4). Por outro lado, Ca-
vaco foi o único presidente da democracia portuguesa em que o número
absoluto de votos da maioria presidencial é menor do que o número de
votos da maioria parlamentar concomitante (quadro 9.4). Isto deve-se
em parte aos extraordinariamente baixos níveis de participação eleitoral
em janeiro de 2011; mas mesmo que considerássemos apenas a percen-
tagem de votos, Cavaco foi o PR em segundo mandato com a maioria
presidencial mais reduzida face à maioria governamental/parlamentar. 

Vetos e não-vetos, pedidos e não-pedidos de fiscalização 
de constitucionalidade sobre matérias de natureza económica

As dúvidas sobre a equidade na distribuição dos sacrifícios parecem
atormentar o PR durante o período de análise dos orçamentos dos anos
do resgate. Apesar disso, o presidente nem sempre toma a decisão de so-
licitar ao Tribunal Constitucional a fiscalização de constitucionalidade
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de algumas medidas de austeridade neles incluídas (nomeadamente cor-
tes em salários e pensões no sector público). No que diz respeito ao Or-
çamento de Estado para 2012, o presidente expressou dúvidas sobre a
magnitude e a equidade destas medidas,9 mas não solicitou a fiscalização
da sua constitucionalidade. Tal fiscalização acabou por ser solicitada por
um grupo de deputados da oposição, e o Tribunal Constitucional decidiu
que várias medidas eram de facto contrárias aos princípios consagrados
na Constituição (Fernandes e Jalali 2017). Na ocasião, alguns jornalistas
perguntaram a Cavaco Silva se se arrependera de não ter solicitado a fis-
calização da constitucionalidade. Cavaco respondeu: «se um presidente
da República mandasse para o Tribunal Constitucional para fiscalização
preventiva, a declaração de inconstitucionalidade de uma simples alínea
inviabilizaria totalmente o orçamento. Deixava de haver orçamento».10

Esta parece-nos uma declaração de impotência subjetiva de Cavaco Silva
em matéria de fiscalização constitucional dos orçamentos que, provavel-
mente, não seria subscrita por outros presidentes e muitos constitucio-
nalistas. 

Por sua vez, no Orçamento de Estado para 2013, que continha medi-
das similares, o presidente optou por tomar a iniciativa do pedido de fis-
calização sucessiva,11 visto ter dúvidas sobre até que ponto é que os sa-
crifícios estavam de facto a ser repartidos de forma equitativa (Pinto
2016). Em concreto, Cavaco Silva fala de «tratamento diferenciado para
os trabalhadores do sector público» e de «impostos de classe», e, em re-
lação às medidas que afetam os pensionistas, de violação das «legítimas
expectativas dos pensionistas» e dos seus «autênticos direitos adqui -
ridos».12 Isto acontece cerca de duas semanas depois de ter promulgado
o orçamento, num contexto em que PS, BE e PCP se demonstravam in-
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9 «Cavaco diz que limites aos sacrifícios que se podem pedir foram ultrapassados», Jor-
nal de Notícias, 19 de outubro de 2011. 

10 «Cavaco Silva não pediu fiscalização do orçamento para evitar inviabilização», Jornal
de Notícias, 6 de julho de 2012. 

11 No Público de 2 de janeiro de 2013, «Cavaco Silva revelou nesta quarta-feira que os
artigos do Orçamento do Estado sobre os quais tem dúvidas quanto à sua constitucio-
nalidade [...] são aqueles que prevêem a suspensão este ano do pagamento do subsídio
de férias aos funcionários públicos (29.º), a suspensão de 90% do subsídio de férias ou
equivalente aos pensionistas (77.º) e a introdução de uma contribuição extraordinária de
solidariedade a pagar pelos pensionistas com reformas acima dos 1350 euros (78.º)». Me-
didas que valem quase 2000 milhões de euros («Medidas enviadas por Cavaco para o
Constitucional valem mais de 1500 milhões de euros»). 

12 «Cavaco Silva queixou-se de ‘impostos de classe’ ao Tribunal Constitucional», Pú-
blico, 11 de janeiro de 2013.
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teressados em pedir a fiscalização sucessiva.13 Esta era, assim, uma estra-
tégia que permitia começar o ano com orçamento e, ao mesmo tempo,
que o presidente se antecipasse a um pedido de fiscalização por parte da
oposição. O pedido de fiscalização sucessiva de três artigos da Lei de Or-
çamento de Estado para 2013 resulta, sem surpresas, na declaração da
sua inconstitucionalidade – uma decisão que Fernandes e Jalali (2017)
descrevem como popular entre os cidadãos.

Quanto ao Orçamento de Estado para 2014, que incluía medidas se-
melhantes às consideradas inconstitucionais em anos anteriores, o presi-
dente opta novamente por não pedir a fiscalização, talvez porque não
desejasse criar instabilidade nos últimos meses do programa de ajusta-
mento (Fernandes e Jalali 2017). Em outubro de 2013, o presidente afir-
mara que as suas decisões sobre a solicitação de fiscalização da constitu-
cionalidade dos Orçamentos do Estado são tomadas com base numa
avaliação cuidadosa dos custos, e que o mesmo aconteceria naquele
ano.14 No início do ano de 2014, uma fonte oficial da presidência revela
que «os pareceres sobre o OE 2014 que o presidente da República soli-
citou, tendo presente a jurisprudência do Tribunal Constitucional, não
apontam para a inconstitucionalidade das normas orçamentais».15 Con-
tudo, a oposição não é do mesmo parecer, e solicita a fiscalização suces-
siva de quatro normas do orçamento, três das quais (cortes salariais na
função pública, cortes nas pensões de sobrevivência e taxas sobre os sub-
sídios de desemprego e de doença) são consideradas inconstitucionais
pelos juízes do Palácio Ratton.16

Mas nem só de orçamento viveu a austeridade: outras medidas foram
desenhadas no sentido de reduzir gastos e/ou aumentar receitas, nomea-
damente as destinadas a alterar os enquadramentos legislativos relativos
aos direitos dos trabalhadores, em particular daqueles em funções públi-
cas. Em 2012, o PR não acolhe os apelos do líder comunista Jerónimo
de Sousa e da central sindical CGTP no sentido de vetar as alterações ao
Código do Trabalho que resultavam, na sua ótica, numa gravíssima perda
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13 «Cavaco Silva promulgou Orçamento do Estado na sexta-feira», Público, 30 de de-
zembro de 2012.

14 «Bloco critica ‘calculismo político’ de Cavaco Silva», Diário de Notícias, 20 de outubro
de 2013; «Portas elogia ‘sinais de estabilidade’ do presidente da República», Visão, 21 de
outubro de 2013. 

15 «Pareceres pedidos por Cavaco Silva não apontam inconstitucionalidades no OE»,
Expresso, 2 de janeiro de 2014. 

16 «TC chumba cortes salariais na função pública», Público, 30 de maio de 2014. 
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Quadro 9.5 – Os dez vetos políticos de Cavaco Silva (2011-2016)

Fonte: Serviços da Presidência da República; Pinto (2016).
Nota: AR = Assembleia da República.

Data

Maio de 2011

Junho de 2011

Junho de 2011

Junho de 2011

Julho de 2012

Agosto de 2012

Março de 2014

Março de 2015

Janeiro de 2016

Janeiro de 2016

Tópico

Comissão de Acesso
aos Documentos 
Administrativos

EPAL

Taxa zero para a 
inovação

Apoio do Estado ao
ensino particular

Reforma Administra-
tiva de Lisboa

Regras de utilização
de GPL e gás natural
como combustíveis

Alteração do valor
dos descontos para
subsistemas de saúde
(ADSE, ADM, SAD)

Cópia privada

Adoção por casais do
mesmo sexo

Alterações à lei da in-
terrupção voluntária
da gravidez

Origem

AR

Governo

Governo

AR

AR

AR

Governo

AR

AR

AR

Motivação

Definição de um regime remu-
neratório especial não funda-
mentada e dúvidas quanto ao
facto de ter havido uma discus-
são aprofundada do diploma

Veto de transição em período de
dissolução da AR

Veto de transição em período de
dissolução da AR

Já existia uma portaria sobre o
tema

Identificados erros de definição
de limites de freguesias e muni-
cípios

O presidente tinha dúvidas de
natureza jurídico-constitucional
sobre o diploma

O presidente tinha dúvidas
sobre a necessidade e o impacto
de aumentar as contribuições.
Acabou por promulgar o di-
ploma da AR que propunha
esta mesma medida

O presidente defendia uma re-
ponderação legislativa condu-
cente a uma proteção dos direi-
tos de autores e consumidores
mais adequada

O presidente considerava esta
alteração muito radical e pro-
funda

O presidente considerava que
não tinha havido suficiente dis-
cussão sobre o tema
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de direitos.17 A sua posição valheu-lhe duras críticas por parte da es-
querda, que afirma que a promulgação das alterações ao Código do Tra-
balho pelo presidente prova «uma vez mais o seu comprometimento
com os interesses do grande capital e a renúncia no exercício das suas
funções ao juramento que fez de defender, cumprir e fazer cumprir a
Constituição da República».18

Em 2013, a postura é ligeiramente distinta. São feitos dois pedidos de
fiscalização de diplomas relativos a direitos dos trabalhadores: a requali-
ficação dos trabalhadores em funções públicas 19 e o regime de conver-
gência de pensões dos sectores público e privado.20 Ambos os diplomas
foram considerados inconstitucionais (quadro 9.6), sendo que, no caso
do diploma relativo à requalificação, foi subsequentemente inserida uma
salvaguarda que protegia a maioria dos funcionários públicos do despe-
dimento. Com esta cláusula, o diploma, inserido na nova Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas, é promulgado pelo presidente.21

Em 2014, os únicos pedidos de fiscalização preventiva de constitucio-
nalidade ligados a questões financeiras (dois; quadro 9.6) ocorrem, 
curiosamente, devido a um pedido do primeiro-ministro Pedro Passos
Coelho,22 no rescaldo do chumbo sucessivo de medidas do Orçamento
de 2014, com o propósito de antecipar novos chumbos por parte do Tri-
bunal Constitucional numa fase crítica do pós-resgate. Os diplomas
foram declarados inconstitucionais.

Por sua vez, o único veto a um diploma do governo de Passos Coelho,
em março de 2014, bloqueava uma medida que aumentava a percenta-
gem de remuneração que os funcionários do sector público descontavam
para subsistemas de saúde como a ADSE e outros (quadro 9.5). O veto,
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17 Ver os artigos publicados no Sol e no Público de 12 de Junho de 2012 («CGTP indica
inconstitucionalidades da nova legislação laboral a Cavaco Silva»; «PCP apela a Cavaco
para vetar leis laborais»). 

18 Ver a notícia publicada no Jornal de Notícias de 2 de julho de 2012 («Jerónimo de
Sousa junta Cavaco e PS às críticas e defende ‘poderosa luta de massas’»). Três anos de-
pois, Cavaco Silva é alvo de críticas muito similares por parte de um sindicalista, por
ocasião de uma visita à Madeira («Cavaco Silva foi recebido com manifestação à porta
do parlamento da Madeira», Observador, 17 de novembro de 2015). 

19 «PR envia requalificação da função pública para o Constitucional», Visão, 13 de
agosto de 2013. 

20 «Presidente da República envia convergência das pensões para o Tribunal Constitu-
cional», Jornal de Negócios, 23 de novembro de 2013 

21 «Cavaco Silva promulga lei geral do trabalho na função pública», Público, 9 de junho
de 2014.

22 «Passos já pediu a Cavaco fiscalização preventiva das leis mais sensíveis», Observador,
17 de junho de 2014.
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Quadro 9.6 –Os doze pedidos de fiscalização de constitucionalidade 
                     de Cavaco Silva (2011-2016)

Fonte: Tribunal Constitucional; Serviços da Presidência da República; Pinto (2016).
Nota: AR = Assembleia da República; TC = Tribunal Constitucional.

Tipo de 
fiscalização

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Preventiva

Sucessiva

Sucessiva

Data do pedido

Abril de 2011

Março de
2012

Abril de 2013

Maio de 2013

Agosto de
2013

Novembro de
2013

Julho de 2014

Julho de 2014

Julho de 2015

Agosto de
2015

Janeiro de
2013

Setembro de
2013

Tópico

Supensão do modelo
de avaliação de de-
sempenho de docen-
tes do ensino básico e
secundário
Crime de enriqueci-
mento ilícito

Criação do Tribunal
Arbitral do Desporto

Entidades 
intermunicipais

Requalificação dos
trabalhadores em 
funções públicas
Convergência do re-
gime de proteção so-
cial da função pública
com o regime geral da
Segurança Social (cor-
tes nas pensões)
Reduções remunera-
tórias e condições
para a sua reversão
Contribuição de Sus-
tentabilidade

Crime de enriqueci-
mento injustificado
de titulares de cargos
políticos
Acesso de oficiais dos
Serviços de Informa-
ção a metadados
Artigos do Orça-
mento de Estado de
2013
Criação do Tribunal
Arbitral do Desporto

Origem do
diploma

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

AR

Decisão do TC

Acórdão 214/2011 
(29 de abril): 
Inconstitucional

Acórdão 179/2012 
(5 de abril): 
Inconstitucional
Acórdão 230/2013 
(24 de abril): 
Inconstitucional
Acórdão 296/2013 
(28 de maio): In-
constitucional
Acórdão 474/2013 
(29 de agosto): 
Inconstitucional
Acórdão 862/2013 
(19 de dezembro):
Inconstitucional

Acórdão 574/2014
(14 de agosto): 
Inconstitucional
Acórdão 575/2014 
(14 de agosto): 
Inconstitucional
Acórdão 377/2015
(27 de julho): 
Inconstitucional

Acórdão 403/2015 
(27 de agosto): 
Inconstitucional
Acórdão 187/2013 
(5 de abril): 
Inconstitucional
Acórdão 781/2013 
(20 de novembro):
Inconstitucional
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relembra Pinto (2016), custava 133 milhões ao executivo, mas foi facil-
mente contornado: o mesmíssimo diploma foi promulgado pouco
tempo depois, após ter sido votado favoravelmente por uma maioria de
deputados à AR.

Cavaco e a tomada de posse do XXI Governo Constitucional 

Giovanni Sartori (1994) faz uma distinção entre a Constituição formal,
ou seja, a letra (e o espírito) da lei fundamental, e a Constituição material,
ou seja, o funcionamento efetivo do sistema político sob determinado
enquadramento constitucional. Embora o XXI Go verno Constitucional
português, apenas empossado em final de novembro de 2015 mas for-
mado na sequência das eleições legislativas de 4 de outubro de 2015, seja
perfeitamente congruente não só com a Constituição formal mas tam-
bém com a prática política democrática do parlamentarismo e do semi-
presidencialismo, a verdade é que a solução governativa encontrada con-
trasta com a Constituição material entre 1975 e finais de 2015 (Freire
2017a, Parte IV, e 2017b). Primeiro, porque o governo minoritário do
Partido Socialista apoiado parlamentarmente no BE, PCP e PEV, pela
primeira vez em 40 anos de Constituição democrática, a incorporação
da esquerda radical na arena governativa e representa, portanto, uma vi-
ragem no sentido de uma maior inclusividade do sistema político e res-
ponsabilização de todas as suas forças partidárias com presença parla-
mentar (De Giorgi e Santana-Pereira 2016; Freire 2016a, 2016b; Freire
2017a, Parte IV, e 2017b).

Uma primeira questão que se coloca quanto a esta nova solução de
governo é: porquê só agora? Em várias ocasiões (1975, 1976, 1983, 1995,
1999, 2009) o Partido Socialista não teve maioria absoluta no parlamento
e, apesar de haver uma maioria de esquerdas no parlamento, o PS prefe-
riu apoiar-se formal (coligação) ou «informalmente» (apoio parlamentar)
na direita para governar (Freire 2017a, Parte IV, e 2017b). 

Do nosso ponto de vista, há vários elementos capazes de explicar tal
situação. Destacamos aqui os mais importantes (para uma discussão de-
talhada de todos os fatores, ver Freire 2017a, Parte IV, e 2017b). A signi-
ficativa inflexão ideológica à direita dos partidos de direita, sobretudo
do PSD, durante a última legislatura, tornando muito mais difíceis os
entendimentos entre o PS e o PSD (figura 9.2; ver também Freire, Tsat-
sanis e Lima 2016), é um dos fatores que explicam que o acordo entre as
esquerdas tenha sido possível. É, contudo, importante sublinhar que as
limitações do poder do presidente nesta conjuntura, especialmente em
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matéria de dissolução da AR, terão também ajudado neste domínio, até
porque a solução governativa encontrada estava longe de ser a sua pre-
ferida. Por um lado, Cavaco não podia dissolver o parlamento e convocar
novas eleições devido a estar nos seis meses do final do seu mandato e
nos primeiros meses do mandato da AR. Por outro lado, não podia re-
cusar um governo por razões de confiança política porque isso não está,
desde 1982, de acordo com a letra e o espirito da CRP. Restava-lhe a so-
lução de um governo de gestão, de outubro de 2015 a junho de 2016,
com elevadíssimos custos para o país. Cavaco Silva foi, então, «obrigado»
a nomear um governo minoritário do PS apoiado por forças políticas
que ele próprio classificara como antieuropeístas e contra os alinhamen-
tos político-militares do país (nomeadamente a pertença à NATO), já
que a única alternativa que lhe restava era manter um governo de gestão
até que o seu sucessor pudesse desencadear novas eleições legislativas
(De Giorgi e Santana-Pereira, 2016). Também neste caso, antes de ser ob-
rigado pelas circunstâncias a dar posse ao XXI governo Constitucional,
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Figura 9.2 – Posicionamento dos partidos políticos portugueses 
                   na escala esquerda-direita (1 = esquerda, 10 = direita) 
                   de acordo com os cidadãos, 1978-2015

Fonte: Dados elaborados por Freire (2017a, Parte IV, 2017b), com base em várias fontes: 1978-2008 –
Freire (2010); 2011 e 2015 – Estudos Eleitorais Portugueses (Lobo e Magalhães 2011; Lobo e Magalhães
2015); 2012 – Freire, Viegas e Lisi (2012); 2009 e 2014 – European Election Studies 2009 & 2014 (Egmond
et al. 2013; Schmitt, Popa e Devinger 2015).
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Cavaco pendeu sobretudo para o lado da responsabilidade internacional
e da sua visão (ideológica) do interesse nacional, em detrimento da res-
ponsividade face aos eleitores que tinham elegido um parlamento com-
posto por uma maioria absoluta de deputados das várias esquerdas. E,
por último, verificou-se uma mudança geracional na direção do PS que
se consubstanciou na chegada de novos dirigentes não só já não marca-
dos pelo trauma da transição democrática face à esquerda radical, como
desejosos de superar, nas palavras e nos atos, essa divisão histórica entre
as esquerdas portuguesas (Freire 2017a, Parte IV).

Conclusões

Neste capítulo, pretendeu-se aferir se as atitudes e ações do presidente
Cavaco Silva durante o seu segundo mandato (2011-2016), largamente
coincidente com um período de grave crise económico-financeira e de
intervenção da Troika no país, foram mais orientadas para o cumprimento
dos compromissos internacionais (responsabilidade internacional), para o
cumprimento dos compromissos nacionais (responsabilidade nacional: cum-
primento da Constituição) e a resposta às demandas dos eleitores (respon-
sividade), ou se houve equilíbrio entre as duas dimensões. 

Durante o período de vigência do programa de assistência, Cavaco
Silva falou amiúde na importância de se cumprirem os acordos interna-
cionais para se assegurar a confiança dos investidores e dos parceiros in-
ternacionais. Claro que, por um lado, a responsabilidade dos governantes
passa por honrarem os compromissos internacionais do Estado. Porém,
é notável que o presidente, guardião supremo da democracia, tenha des-
curado a necessidade, igualmente premente, de substanciais níveis de
confiança entre os representados e os representantes, ou seja, de se cum-
prirem igualmente os compromissos dos governantes com os eleitores.
As sucessivas declarações e atuações do PR sobre este assunto, bem como
dos governantes e parlamentares da maioria, indicam que estes agentes
parecem ter deixado de se preocupar tanto com os seus constituintes na-
cionais e com a CRP, para se preocuparem sobretudo com o «povo do
mercado» e as responsabilidades internacionais. 

Todavia, apesar de haver uma tendência predominante nesta direção,
há que reconhecer também que Cavaco Silva foi expressando, aqui e ali,
alguma preocupação com os portugueses face ao respeito perante os di-
tames dos mercados e da Troika. Neste domínio, porém, talvez seja de
realçar o seguinte: a nível do discurso, apesar do seu carácter misto, há
uma clara tendência para uma maior ênfase na responsabilidade inter-
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nacional face à responsividade (perante os eleitores) e responsabilidade
(perante a Constituição) nacionais; mas este desequilíbrio relativo, já vi-
sível a nível do discurso, é porventura ainda mais claro no baixo nível
de ativismo presidencial de Cavaco em comparação com o exercício dos
poderes legislativos (vetos e pedidos de fiscalização constitucional) dos
presidentes anteriores em segundo mandato. Ou seja, se as preferências
expressas por Cavaco no segundo mandato já o pareciam inclinar mais
para a responsabilidade internacional do que para atender à vontade dos
eleitores portugueses (responsividade) e às suas responsabilidades nacio-
nais (perante a Constituição), as suas atuações como presidente neste pe-
ríodo, em matéria de uso dos poderes legislativos, colocam-no claramente
mais do primeiro lado do que do segundo. 
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Apêndice

Artigos da CRP (2015) relativos à fiscalização
de constitucionalidade (artigos 278 a 282)

Artigo 278.º
Fiscalização preventiva da constitucionalidade

1. O presidente da República pode requerer ao Tribunal Constitucio-
nal a apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer norma
constante de tratado internacional que lhe tenha sido submetido para
ratificação, de decreto que lhe tenha sido enviado para promulgação
como lei ou como decreto-lei ou de acordo internacional cujo decreto
de aprovação lhe tenha sido remetido para assinatura.

2. Os Representantes da República podem igualmente requerer ao Tri-
bunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade de
qualquer norma constante de decreto legislativo regional que lhes tenha
sido enviado para assinatura.

3. A apreciação preventiva da constitucionalidade deve ser requerida
no prazo de oito dias a contar da data da receção do diploma.

4. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva
da constitucionalidade de qualquer norma constante de decreto que
tenha sido enviado ao presidente da República para promulgação como
lei orgânica, além deste, o Primeiro-Ministro ou um quinto dos Deputa-
dos à Assembleia da República em efetividade de funções.

5. O presidente da Assembleia da República, na data em que enviar
ao presidente da República decreto que deva ser promulgado como lei
orgânica, dará disso conhecimento ao Primeiro-Ministro e aos grupos
parlamentares da Assembleia da República.

6. A apreciação preventiva da constitucionalidade prevista no n.º 4
deve ser requerida no prazo de oito dias a contar da data prevista no nú-
mero anterior.

7. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o presidente da República não
pode promulgar os decretos a que se refere o n.º 4 sem que decorram
oito dias após a respetiva receção ou antes de o Tribunal Constitucional
sobre eles se ter pronunciado, quando a intervenção deste tiver sido re-
querida.
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8. O Tribunal Constitucional deve pronunciar-se no prazo de vinte e
cinco dias, o qual, no caso do n.º 1, pode ser encurtado pelo presidente
da República, por motivo de urgência.

Artigo 279.º
Efeitos da decisão

1. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionali-
dade de norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional,
deverá o diploma ser vetado pelo presidente da República ou pelo Re-
presentante da República, conforme os casos, e devolvido ao órgão que
o tiver aprovado.

2. No caso previsto no n.º 1, o decreto não poderá ser promulgado
ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma
julgada inconstitucional ou, quando for caso disso, o confirme por maio-
ria de dois terços dos Deputados presentes, desde que superior à maioria
absoluta dos Deputados em efetividade de funções.

3. Se o diploma vier a ser reformulado, poderá o presidente da Repú-
blica ou o Representante da República, conforme os casos, requerer a
apreciação preventiva da constitucionalidade de qualquer das suas nor-
mas.

4. Se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionali-
dade de norma constante de tratado, este só poderá ser ratificado se a
Assembleia da República o vier a aprovar por maioria de dois terços dos
Deputados presentes, desde que superior à maioria absoluta dos Depu-
tados em efetividade de funções.

Artigo 280.º
Fiscalização concreta da constitucionalidade e da legalidade

1. Cabe recurso para o Tribunal Constitucional das decisões dos tri-
bunais:

a) Que recusem a aplicação de qualquer norma com fundamento na
sua inconstitucionalidade;

b) Que apliquem norma cuja inconstitucionalidade haja sido suscitada
durante o processo.

2. Cabe igualmente recurso para o Tribunal Constitucional das deci-
sões dos tribunais:

a) Que recusem a aplicação de norma constante de ato legislativo com
fundamento na sua ilegalidade por violação da lei com valor reforçado; 
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b) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma regional
com fundamento na sua ilegalidade por violação do estatuto da região
autónoma; 

c) Que recusem a aplicação de norma constante de diploma emanado
de um órgão de soberania com fundamento na sua ilegalidade por vio-
lação do estatuto de uma região autónoma;  d) Que apliquem norma
cuja ilegalidade haja sido suscitada durante o processo com qualquer dos
fundamentos referidos nas alíneas a), b) e c).

3. Quando a norma cuja aplicação tiver sido recusada constar de con-
venção internacional, de ato legislativo ou de decreto regulamentar, os
recursos previstos na alínea a) do n.º 1 e na alínea a) do n.º 2 são obriga-
tórios para o Ministério Público.

4. Os recursos previstos na alínea b) do n.º 1 e na alínea d) do n.º 2 só
podem ser interpostos pela parte que haja suscitado a questão da incons-
titucionalidade ou da ilegalidade, devendo a lei regular o regime de ad-
missão desses recursos.

5. Cabe ainda recurso para o Tribunal Constitucional, obrigatório para
o Ministério Público, das decisões dos tribunais que apliquem norma
anteriormente julgada inconstitucional ou ilegal pelo próprio Tribunal
Constitucional.

6. Os recursos para o Tribunal Constitucional são restritos à questão
da inconstitucionalidade ou da ilegalidade, conforme os casos.

Artigo 281.º
Fiscalização abstrata da constitucionalidade e da legalidade

1. O Tribunal Constitucional aprecia e declara, com força obrigatória
geral:

a) A inconstitucionalidade de quaisquer normas; 
b) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de ato legislativo com

fundamento em violação de lei com valor reforçado; 
c) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma regional,

com fundamento em violação do estatuto da região autónoma;  
d) A ilegalidade de quaisquer normas constantes de diploma emanado

dos órgãos de soberania com fundamento em violação dos direitos de
uma região consagrados no seu estatuto.

2. Podem requerer ao Tribunal Constitucional a declaração de incons-
titucionalidade ou de ilegalidade, com força obrigatória geral:

a) O presidente da República; 
b) O presidente da Assembleia da República; 
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c) O Primeiro-Ministro; 
d) O Provedor de Justiça; 
e) O Procurador-Geral da República; 
f) Um décimo dos Deputados à Assembleia da República; 
g) Os Representantes da República, as Assembleias Legislativas das re-

giões autónomas, os presidentes das Assembleias Legislativas das regiões
autónomas, os presidentes dos governos Regionais ou um décimo dos
deputados à respetiva Assembleia Legislativa, quando o pedido de de-
claração de inconstitucionalidade se fundar em violação dos direitos das
regiões autónomas ou o pedido de declaração de ilegalidade se fundar
em violação do respetivo estatuto.

3. O Tribunal Constitucional aprecia e declara ainda, com força obri-
gatória geral, a inconstitucionalidade ou a ilegalidade de qualquer norma,
desde que tenha sido por ele julgada inconstitucional ou ilegal em três
casos concretos.

Artigo 282.º
Efeitos da declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade

1. A declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força
obrigatória geral produz efeitos desde a entrada em vigor da norma de-
clarada inconstitucional ou ilegal e determina a repristinação das normas
que ela, eventualmente, haja revogado.

2. Tratando-se, porém, de inconstitucionalidade ou de ilegalidade por
infração de norma constitucional ou legal posterior, a declaração só pro-
duz efeitos desde a entrada em vigor desta última.

3. Ficam ressalvados os casos julgados, salvo decisão em contrário do
Tribunal Constitucional quando a norma respeitar a matéria penal, dis-
ciplinar ou de ilícito de mera ordenação social e for de conteúdo menos
favorável ao arguido.

4. Quando a segurança jurídica, razões de equidade ou interesse pú-
blico de excecional relevo, que deverá ser fundamentado, o exigirem, po-
derá o Tribunal Constitucional fixar os efeitos da inconstitucionalidade
ou da ilegalidade com alcance mais restrito do que o previsto nos n.os 1
e 2.
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Jorge M. Fernandes
Carlos Jalali

Capítulo 10

Uma presidência renovada? 
O semipresidencialismo português 
e as eleições de 2016
Introdução

Em Janeiro de 2016, tiveram lugar as nonas eleições presidenciais em
Portugal desde a democratização, em 1974. Este não é um número irre-
levante, porquanto as eleições ímpares tendem a atrair candidatos de
maior qualidade (Jalali 2012). Os presidentes em exercício atingem o seu
limite de mandatos, tornando as eleições subsequentes mais competiti-
vas, uma percepção reforçada pela confortável reeleição de todos os pre-
sidentes até hoje, conducente a uma taxa de participação eleitoral mais
elevada (Magalhães 2008).  

As eleições presidenciais de 2016 tiveram ainda dois factores de inte-
resse adicionais. Em primeiro lugar, o segundo mandato do presidente
cessante – Cavaco Silva – ficou marcado por uma mudança profunda
na avaliação da Presidência da República pelos cidadãos, com níveis re-
corde de popularidade negativa. Em segundo lugar, as eleições presiden-
ciais realizaram-se escassos meses após as eleições legislativas de 4 de Ou-
tubro de 2015, as quais estiveram na origem de um impasse político no
processo de formação de governo, apenas resolvido no final de Novem-
bro. O impasse pós-eleitoral enfatizou a discussão sobre os poderes pre-
sidenciais em matéria de formação de governo e nas relações entre go-
verno, presidente e parlamento. 

Neste capítulo analisamos as eleições presidenciais de 2016, no con-
texto geral da prática presidencial em Portugal. Como demonstraremos,
o segundo mandato de Cavaco Silva foi marcado pelo aparente esvazia-
mento da função presidencial, em larga medida devido ao resgaste inter-
nacional havido em Portugal durante esse período. Este esvaziamento
pode ser visto na queda acentuada de popularidade do presidente, tra-
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duzida numa perda de influência política. Isto ajuda a explicar a estraté-
gica eleitoral do candidato vencedor das eleições presidenciais de 2016,
Marcelo Rebelo de Sousa, assim como o estilo adoptado nos meses ini-
ciais do seu mandato. 

Este capítulo organiza-se da seguinte forma. Fazemos inicialmente
uma breve contextualização do semipresidencialismo em Portugal, se-
guida de uma análise do segundo mandato de Cavaco Silva (2011-2015),
com especial ênfase no papel do presidente depois das eleições legislativas
de 4 de Outubro de 2015. Esta análise fornecer-nos-á o contexto analítico
para as eleições presidenciais de 2016. Subsequentemente, analisamos os
candidatos, a campanha e os resultados. Por último, realizamos uma aná-
lise preliminar da natureza da presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. 

O semipresidencialismo em Portugal

No seu trabalho seminal sobre semipresidencialismo, Elgie (1999, 13)
define esta forma de regime como a «situação em que um presidente 
popularmente eleito e com um mandato fixo coexiste com um primeiro-
-ministro e um governo que são politicamente responsáveis perante o par-
lamento». De acordo com esta definição disposicional de sempresidencia-
lismo – i. e., baseada unicamente na natureza da estrutura institucional do
regime (Elgie 1998) – o regime político português pode ser definido como
semipresidencial desde a aprovação da Constituição de 1976. 

Apesar da sua popularidade crescente nos últimos anos, a literatura
sobre semi-presidencialismo não é unívoca sobre a definição de Elgie.
Pelo contrário, existem diferentes conceptualizações de semipresidencia-
lismo, as quais contemplam, na sua maioria, uma avaliação subjectiva
dos poderes reais dos agentes políticos (Elgie 1998; 2004), criando, assim,
divergências na classificação dos regimes políticos.  

Portugal é um exemplo acabado das discussões conceptuais em torno
do semipresidencialismo. A produção académica mais recente sobre a ma-
téria classifica Portugal claramente como um regime semipresidencial, na
linha da definição disposicional de Elgie (ver, por exemplo, Jalali 2011;
Magalhães 2008; Neto e Lobo 2009). No entanto, esta perspectiva está
longe de ser universal. Inúmeros autores sugerem que Portugal não é um
regime semipresidencial ou, noutra perspectiva, foi-o até à revisão consti-
tucional de 1982 (para uma leitura deste debate ver Araújo 2003, 87-88). 

Na base do debate sobre a natureza do regime político português en-
contra-se a proeminência do primeiro-ministro enquanto figura central
do processo político, fazendo do governo, e não da presidência, o prin-
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cipal objectivo dos partidos políticos. Esta percepção é, aliás, partilhada
pelos eleitores, como é visível na taxa de participação eleitoral, a qual é
sistematicamente mais elevada em eleições legislativas, diferença essa que
é especialmente visível em situações em que o presidente incumbente
enfrenta a reeleição. Para além disso, a presidência tem sido historica-
mente ocupada por actores políticos que desempenharam previamente
o posto de primeiro-ministro (ou, alternativamente, actores políticos que,
sendo seniores, têm já poucas hipóteses de atingir o cargo de chefe de
governo). Assim, à excepção do primeiro presidente, Ramalho Eanes 
– um militar, no seguimento da cláusula implícita, que o primeiro presi-
dente da democracia seria um militar, no seguimento da transição para
a democracia (Pereira 1984; Pires 1989, 291) –, todos os outros presiden-
tes concorreram para este lugar após o fim da sua carreira enquanto chefes
de governo (Soares e Cavaco Silva), ou após a possibilidade real de atingir
este cargo se ter tornado remota (Sampaio).

De acordo com a tipologia de semipresidencialismo desenvolvida por
Wu (2011), Portugal tem um regime quasi-parlamentar. Contudo, isto
não significa que o presidente seja apenas uma figura decorativa no sis-
tema político (para uma opinião contrária ver, por exemplo, Bahro,
Bayerlein e Vese 1998). Estudos recentes demonstraram os processos po-
líticos através dos quais os sucessivos presidentes procuraram (e conse-
guiram) utilizar estrategicamente os seus poderes de modo a influencia-
rem as políticas públicas, apesar de a liderança política principal
permanecer no executivo (Jalali 2011; Neto e Lobo 2009). Neste capítulo
não procuramos dirimir o debate quanto à natureza do regime político
português. Existe, contudo, um traço comum que emerge da literatura
sobre o papel do presidente: a capacidade política deste actor para in-
fluenciar as políticas públicas depende largamente da sua popularidade.
Quanto mais elevado o nível de popularidade do presidente, maior a sua
capacidade de ampliar os seus poderes de agenda-setting, assim como re-
forçar o seu uso (ou ameaça) de poderes legislativos e não-legislativos na
sua relação com o governo. 

Um presidente em tempos difíceis: o segundo 
mandato de Cavaco Silva

O segundo mandato de Cavaco Silva representou uma mudança rele-
vante na análise da Presidência da República em Portugal. Em Janeiro
de 2011, Cavaco Silva foi confortavelmente reeleito presidente à primeira
volta. Apesar de ter logrado obter apenas 53,1% da votação, o que re-

Uma presidência renovada? O  semipresidencialismo português e as eleições de 2016

255

10 Presidentes Cap. 10.qxp_Layout 1  26/09/17  16:59  Page 255



presentou o pior resultado eleitoral de sempre para os presidentes incum-
bentes, Cavaco conseguiu, ainda assim, ficar mais de 30 pontos percen-
tuais à frente do segundo candidato mais votado (Jalali 2012).

O segundo mandato na Presidência da República seria o culminar de
uma já longa carreira política, que se estendeu ao longo de quatro déca-
das na democracia portuguesa. Cavaco Silva ocupou o cargo de ministro
das Finanças entre 1980 e 1981, sendo, subsequentemente, o político
que mais tempo exerceu o cargo de primeiro-ministro em democracia,
chefiando o governo de 1985 a 1995. Em 2006 chegaria à Presidência da
República, depois de uma primeira tentativa falhada, em 1996, imedia-
tamente após deixar o Palácio de São Bento, na única derrota eleitoral
da sua carreira política. Os seus 20 anos no poder ao mais alto nível, pri-
meiro enquanto primeiro-ministro e depois enquanto presidente, fazem
dele o político com maior longevidade na democracia portuguesa, supe-
rando, aliás, Mário Soares (o qual teve um percurso semelhante durante
14 anos).

A vitória de Janeiro de 2011 anunciava uma presidência mais activa
durante o segundo mandato. Esta expectativa havia sido gerada de duas
maneiras. Em primeiro lugar, historicamente todos os presidentes foram
substancialmente mais activos durante os seus segundos mandatos, de-
vido à falta de pressão para reeleição (Freire e Costa Pinto 2010). Em se-
gundo lugar, Cavaco Silva fizera saber durante a campanha que pretendia
ser mais activo durante o segundo mandato, afirmando mesmo que não
se eximiria de utilizar todo o seu leque de poderes de modo a colocar
Portugal «na direcção certa». 

Na prática, contudo, esta expectativa não se cumpriu. Em larga me-
dida, tal parece resultar do resgaste internacional a Portugal por parte da
UE/BCE/FMI (União Europeia/Banco Central Europeu/Fundo Mone-
tário Internacional), entre Abril de 2011 e Maio de 2014, e à continuada
dependência externa mesmo após a «saída limpa» do resgaste (Lisi e Fer-
nandes 2015).1

Neste contexto, a presidência de Cavaco Silva foi apanhada num di-
lema. Por um lado, o presidente poderia optar por servir como válvula
de escape à insatisfação popular com as medidas de austeridade, utili-
zando os seus poderes formais e informais para pressionar o governo a
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1 Portugal pediu um resgaste de 78 mil milhões de euros em Abril de 2011. Respeitando
o calendário acordado, em Maio de 2014 o país teve uma saída limpa sem mais ajuda
dos seus credores internacionais. Para mais informação, ver, por exemplo, Alexandre,
Aguiar-Conraria e Bação (2016). 
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mudar de política. Contudo, esta opção acarretava o risco de introduzir
(ainda) mais dificuldades no difícil processo de implementação do Me-
morando de Entendimento (MdE), aumentando a hostilidade da Troika
perante as autoridades portuguesas nas suas visitas trimestrais, assim
como dos mercados. Por outro lado, o presidente poderia facilitar a im-
plementação do MdE, optando por facilitar a vida ao governo. Ao seguir
esta linha, contudo, Cavaco Silva arriscava uma descida substancial da
sua popularidade e, consequentemente, da sua influência política, com
uma capacidade mitigada de moldar a agenda mediática e política, assim
como capacidade informal de persuadir outros actores a formar consen-
sos (Veiga 1998). A facilitação do MdE significa, assim, corroborar as po-
líticas de um governo que havia defendido ferozmente as políticas de-
fendidas no acordo com os credores como a única alternativa. 

A posição do presidente em relação aos orçamentos de Estado (OE)
de 2012, 2013 e 2014 constitui porventura o exemplo mais claro deste
dilema. Todos estes orçamentos continham medidas de austeridade subs-
tanciais – principalmente cortes nos salários dos funcionários públicos e
nas pensões – algumas das quais foram percepcionadas, ainda antes da
sua promulgação, como sendo inconstitucionais. No OE de 2012, o pre-
sidente não apresentou qualquer pedido de fiscalização de constitucio-
nalidade preventivo (Di Giorgi, Moury e Ruivo 2015). No entanto, o Tri-
bunal Constitucional considerou estas medidas inconstitucionais, na
sequência de um pedido de fiscalização sucessiva por parte de um grupo
de deputados à Assembleia da República. No ano seguinte, o pedido de
fiscalização partiu do próprio Cavaco Silva, levando a um resultado se-
melhante por parte do Tribunal Constitucional (Di Giorgi e Santana-Pe-
reira 2016). Apesar do claro desagrado da Troika, as decisões do tribunal
foram bem recebidas por parte do eleitorado, o qual passou a percepcio-
nar este órgão como um contrapeso às medidas de austeridade do go-
verno. No último ano do resgaste, Cavaco Silva optou por não requerer
a fiscalização da constitucionalidade do diploma do OE, numa aparente
tentativa de facilitar a implementação das medidas nos últimos seis meses
de vigência do programa.

O dilema de Cavaco Silva é também visível no esparso uso dos seus
poderes legislativos durante o segundo mandato. Como notamos pre-
viamente, a prática presidencial anterior tem revelado uma utilização
mais prolífica dos poderes legislativos no segundo mandato, em especial
dos vetos políticos. Soares utilizou este instrumento 7 vezes durante o
seu primeiro mandato e 30 no segundo, fazendo, assim, um rácio de 1:4
na análise comparativa dos mandatos. De igual modo, Sampaio utilizou
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o veto político 12 vezes durante o seu primeiro mandato, com um 
aumento exponencial para 63 vetos no segundo (rácio de 1:5). Diferen-
temente, tal como indica o quadro 10.1, Cavaco Silva fez uma utilização
mais comedida do veto político no segundo mandato do que no pri-
meiro, com um rácio de 1:0.75. Esta mudança é tanto mais relevante
quanto Cavaco Silva foi o presidente mais interventivo durante o seu
primeiro mandato (com 15 vetos), com mais vetos do que Soares (7) e
Sampaio (12). 

Em resultado deste dilema, Cavaco Silva teve uma queda acentuada
de popularidade, tal como demonstrado na figura 10.1. Os presidentes
da República são tradicionalmente as figuras políticas mais consensuais
em Portugal, desfrutando de níveis de popularidade bastante superiores
aos líderes partidários e outros ocupantes de cargos públicos. Durante a
intervenção externa – particularmente com o anúncio das medidas de
austeridade – a popularidade de Cavaco Silva desceu para níveis compa-
ráveis, e, por vezes, inferiores, ao primeiro-ministro, ao governo e aos  lí-
deres partidários. O episódio que marcou simbolicamente a queda
abrupta na popularidade de Cavaco Silva ocorreu em Janeiro de 2012,
quando o presidente afirmou que, tal como todos os portugueses, tam-
bém ele estava a ser vítima das medidas de austeridade. Para além disso,
acrescentou, não saberia como faria face às suas despesas pessoais, dados
os cortes havidos na sua pensão. Estas declarações causaram enorme ce-
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Quadro 10.1 –  Vetos políticos efectuados pelos presidentes da República
                         (1986-2016)

                                 Leis                    Decretos-Lei                                     
Soares I                        5                           2
1986-1991                                                  

Soares II                       7                          23
1991-1996                                                  

Sampaio I                    4                           8
1996-2001                                                  

Sampaio II                   8                          55
2001-2006                                                  

Cavaco I                     14                          1
2006-2011                                                  

Cavaco II                     7                           3
2011-2016

Fontes: Para os mandatos de Soares I a Sampaio II: Freire e Pinto, 2010. Para os mandatos Cavaco
I e II: Serviços da Presidência da República.
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leuma dada a diferença substancial existente entre os rendimentos do
presidente e o rendimento médio dos portugueses, num dos momentos
mais difíceis da vida do país desde a transição para a democracia.2

Tudo isto contribuiu para o enfraquecimento da capacidade do presi-
dente para influenciar as políticas públicas e os demais actores políticos. 
O exemplo mais acabado da quebra de influência pode ser visto no fa-
lhanço do presidente em facilitar e incentivar um consenso entre o maior
partido da oposição, Partido Socialista, e os dois parceiros de coligação,
Partido Social Democrata e CDS – Partido Popular. Na ressaca de pesada
derrota eleitoral de 2011, durante o primeiro ano de governo de Passos
Coelho, existiu algum consenso entre socialistas e governo, com o PS a
abster-se no OE para 2012 e em reformas laborais estruturantes no
mesmo ano. Contudo, estes sinais de consenso rapidamente se dissipa-
riam, com o voto contra do PS aos OE para 2013 e 2014, assim como a
apresentação de uma moção de censura em Abril de 2013. Neste con-
texto, Cavaco Silva apelou aos três partidos para que conseguissem atingir
um consenso sobre matérias fundamentais, em particular para o período
pós-Troika (Moury e Freire 2013).
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Figura 10.1 – Avaliação do desempenho do presidente Cavaco Silva, 
                      2011-2016 (saldo entre avaliações positivas e negativas)

Fonte: Dados do Barómetro Político da Eurosondagem, compilados pelos autores. Dados disponí-
veis no portal de sondagens da Entidade Reguladora para a Comunicação Social: http://www.erc.pt/
pt/sondagens/publicitacao-de-sondagens.
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2 Para mais informação sobre isto, consultar https://www.publico.pt/politica/noticia/
cavaco-reforma-do-banco-de-portugal-nao-vai-chegar-para-pagar-despesas-1529976 (ace-
dido a 26 de Agosto de 2016).
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O apelo presidencial ao consenso foi particularmente visível durante
a crise governativa do Verão de 2013, quando a demissão do ministro
das Finanças e do ministro dos Negócios Estrangeiros (e líder do parceiro
de coligação) colocou o governo à beira do colapso.3 O presidente fez
uma comunicação ao país apelando directamente aos três partidos para
que chegassem a um consenso alargado e duradoiro. Contudo, as nego-
ciações revelaram-se infrutíferas, apesar de Cavaco Silva ter afirmado pos-
teriormente que haviam sido lançadas as «sementes» do compromisso
interpartidário. A acrimónia crescente entre o Partido Socialista e a coli-
gação apontava noutra direcção. A baixa popularidade do presidente sig-
nificou também que as suas tentativas de persuadir os partidos através
da opinião pública se encontravam largamente coarctadas. O apelo de
Cavaco para que os portugueses pressionassem os seus representantes e
os partidos a conseguir um consenso foi em geral ignorado por partidos
e eleitores. 

A nossa explicação para a quebra na influência de Cavaco Silva no seu
segundo mandato tem sido até agora baseada no resgaste internacional e
em factores exógenos. Devemos, contudo, considerar um factor endó-
geno: a possibilidade do maior apagamento político de Cavaco Silva no
segundo mandato ser explicada pela congruência entre as suas preferências
e a maioria governativa. De facto, durante 88,6% do segundo mandato,
o executivo era controlado por PSD e CDS, os partidos que haviam
apoiado a candidatura presidencial de Cavaco Silva em 2006 e 2011. Esta
explicação foi dada pela primeira vez pelo antigo primeiro-ministro José
Sócrates, o qual, numa entrevista televisiva em Março de 2013, afirmou
que Cavaco Silva contribuíra para a queda do seu governo e para a ascen-
são de PSD e CDS ao poder. Para além disso, Sócrates acrescentou, Ca-
vaco havia sempre demonstrado maior leniência nos seus discursos pe-
rante a coligação do que perante o anterior executivo socialista. 

No nosso argumento reconhecemos que a acção de Cavaco Silva no
seu segundo mandato combina factores exógenos e endógenos, os quais
são, no entanto, difíceis de separar analiticamente no contexto deste ca-
pítulo. A evidência empírica parece sugerir, contudo, que os factores exó-
genos acabaram por ter mais peso na definição da acção de Cavaco Silva
entre 2011 e 2015. O presidente tomou um conjunto de acções conside-
radas hostis pela coligação governativa, nomeadamente a sua posição
sobre o OE de 2013 e o seu discurso de Ano Novo de 2013, no qual

3 O governo sobreviveu a esta crise e o líder do CDS, Paulo Portas, ascendeu ao cargo
de vice-primeiro-ministro. 
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aventou a possibilidade de o país entrar numa espiral recessiva caso as
medidas de austeridade não fossem mitigadas. A proposta presidencial
para um pacto de regime entre PSD, PS e CDS, em Julho de 2013, pro-
posta essa que incluía a marcação de eleições antecipadas imediatamente
após o fim do programa de assistência externa, foi também vista com
desconfiança pelo líder da coligação, tal como relevado na sua biografia
política (Aureliano 2015). A reacção do governo de Passos Coelho ao
veto presidencial, em Março de 2014, do decreto-lei sobre o aumento
das contribuições de saúde dos funcionários públicos é também demons-
trativa da falta de congruência entre presidente e governo. O governo
reagiu ao veto presidencial enviando novamente a lei para o parlamento,
sem quaisquer alterações, para que fosse aprovada, algo raro em Portugal,
onde os vetos presidenciais dão sempre lugar a alterações na proposta le-
gislativa para acomodar minimamente as razões invocadas por Belém.

Para além disso, sublinhe-se que as lideranças de PSD e CDS não ti-
nham uma relação próxima com Cavaco Silva. O líder do PSD e pri-
meiro-ministro, Passos Coelho, havia sucedido a Manuela Ferreira Leite,
uma aliada e amiga pessoal de Cavaco Silva, na liderança do partido em
2010. Desde os tempos da liderança da JSD de Passos Coelho, no início
dos anos 1990, quando Cavaco Silva liderava o PSD, que as posições dos
dois políticos não eram necessariamente próximas. Quanto a Paulo Portas,
a sua acção enquanto director do jornal Independente, travando lutas titâ-
nicas com vários membros do governo de Cavaco Silva, havia granjeado
uma relação algo distante entre os dois políticos (Costa e Valente 2015).

Por último, os dados sobre vetos no quadro 10.1 não parecem apoiar
a ideia de que a coabitação explica a acção dos presidentes, ressalvando-
-se, naturalmente, a prudência metodológica na realização de inferências
com um número de casos restrito como este. Soares e Cavaco Silva tive-
ram apenas situações de coabitação durante os seus primeiros mandatos,
enquanto Sampaio enfrentou o seu partido durante o seu primeiro man-
dato. No entanto, apesar desta situação, Sampaio utilizou o veto político
12 vezes, mais do que Soares (7 vetos), e não muito menos do que Ca-
vaco Silva (15 vezes). 

Uma análise comparada do segundo mandato dos três presidentes su-
gere que Cavaco Silva foi aquele que esteve mais tempo numa situação de
congruência com o governo. Diferentemente, Sampaio esteve 41% do seu
segundo mandato em coabitação. Contudo, a diferença substancial nas re-
lações com o governo não se traduz directamente no número de vetos po-
líticos. Sampaio vetou 60 diplomas, enquanto Cavaco vetou apenas 10.
O segundo mandato de Soares também não confirma a relação entre con-
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gruência e número de vetos políticos. Soares coabitou com governos do
PSD durante 96,4% da sua presidência. Existiu, no entanto, uma diferença
substancial entre os dois mandatos presidenciais de Soares. Enquanto no
primeiro mandato Soares foi exclusivamente apoiado pelo PS, a sua ree-
leição, em 1991, foi apoiada também pelo PSD, partido do governo (Freire
e Costa Pinto 2010, 106). Isto levar-nos-ia a supor que o segundo mandato
teria menor utilização dos vetos políticos; no entanto, tal como demonstra
o quadro 10.1, não foi isso que sucedeu. Soares utilizou de forma mais
considerável os seus poderes de veto durante o seu segundo mandato. 

O papel do presidente na sequência 
das eleições legislativas de 2015

O enfraquecimento da influência do presidente tornou-se evidente na
sequência das eleições legislativas de 4 de Outubro de 2015, as quais ge-
raram uma configuração parlamentar sem precedentes na história demo-
crática portuguesa. A coligação pré-eleitoral entre PSD e CDS logrou
obter o maior número de votos e lugares. Contudo, a coligação obteve
apenas uma maioria relativa, tendo possibilitado um entendimento nos
partidos à sua esquerda com vista à rejeição da coligação de direita, subs-
tituindo-a por um governo minoritário do Partido Socialista. 

A possibilidade de uma coordenação à esquerda, para rejeitar o go-
verno de direita e apoiar um governo de esquerda, virou o foco imedia-
tamente para os poderes do presidente no processo de formação de go-
verno. Desde as tentativas falhadas de governos presidenciais da década
de 1970, durante os quais o Presidente Eanes tentou uma presidenciali-
zação do regime entre 1978 e 1979, que os poderes do presidente na no-
meação do primeiro-ministro têm sido apontados como um dado ad-
quirido na democracia portuguesa. A prática presidencial tem sido clara:
o presidente nomeia como primeiro-ministro o líder do partido ou lista
que tiver obtido mais votos, sendo estes sucessivamente ratificados taci-
tamente pelo parlamento. Isto explica, por exemplo, a razão para Siaroff
(2003) ter classificado o presidente português como não tendo poder dis-
cricionário na nomeação do primeiro ministro desde a revisão de 1982.4

Contudo, a constituição portuguesa dá ao presidente da República
poderes discricionários na nomeação do primeiro-ministro, estipulando

4 Ver Leston-Bandeira e Fernandes (2015) para um trabalho exaustivo sobre o processo
de formação de governo em Portugal. 
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que «O Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ou-
vidos os partidos representados na Assembleia da República e tendo em
conta os resultados eleitorais» (artigo 187.º, n.º 1). Investido do seu papel
de formateur, o primeiro ministro propõe um governo ao presidente, o
qual nomeia o resto dos ministros nos termos da constituição: «Os res-
tantes membros do Governo são nomeados pelo Presidente da Repú-
blica, sob proposta do Primeiro-Ministro» (artigo 187.º nº 2). 

Uma vez nomeado pelo presidente da República, o novo executivo
deve obter a investidura pelo parlamento. Cheibub, Martin e Rasch
(2015) caracterizam o papel do parlamento no processo de formação de
governo como fraco, dada a sua natureza reactiva, ex-post, assim como o
requisito da existência de uma maioria negativa para derrubar o governo.
Em termos constitucionais, a etapa parlamentar de formação de governo
requer que:

• «O programa do Governo é submetido à apreciação da Assembleia
da República, através de uma declaração do Primeiro-Ministro, no
prazo máximo de dez dias após a sua nomeação» (artigo 192.º, 
n.º 1);

• «O debate não pode exceder três dias e até ao seu encerramento
pode qualquer grupo parlamentar propor a rejeição do programa
ou o Governo solicitar a aprovação de um voto de confiança» (ar-
tigo 192.º, n.º 3); 

• «A rejeição do programa do Governo exige maioria absoluta dos
Deputados em efectividade de funções» (artigo 192.º, n.º 4).

Caso o parlamento rejeite o programa de governo, o processo de for-
mação de governo reinicia-se.

Depois de se reunir com todos os partidos com assento parlamentar, o
Presidente Cavaco Silva nomeou formalmente o primeiro-ministro ces-
sante, Pedro Passos Coelho, como novo primeiro-ministro a 22 de Outu-
bro de 2015. Esta nomeação teve lugar apesar de os líderes dos partidos
de esquerda (os quais, juntos, formavam uma maioria parlamentar) terem
anunciado antecipadamente a rejeição do programa do governo, demons-
trando a sua preferência por um governo do Partido Socialista. A rejeição
do executivo de Passos Coelho foi confirmada a 10 de Novembro de
2015, quando a maioria dos deputados em funções votou contra a inves-
tidura de Passos Coelho, através da rejeição do programa do governo. 
De acordo com o artigo 195.º, nº 1(d) da Constituição: «Implica[m] a de-
missão do governo: A rejeição do programa do Governo.» Depois de dias
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de especulação, e de nova ronda de audições aos partidos, Cavaco Silva
nomeou o líder do Partido Socialista, António Costa, como formateur a
24 de Novembro de 2015, a que se seguiu um processo de formação de
governo, que culminou com o debate e aprovação do programa de go-
verno a 3 de Dezembro de 2015.5

A decisão presidencial de nomear Passos Coelho para uma ronda de for-
mação de governo – apesar do pré-anunciado falhanço deste processo –
foi muito criticada e vista como um apoio do presidente aos partidos da
sua área ideológica. Contudo, também é possível uma interpretação le-
galista da prática presidencial, que Cacavo seguiu a prática presidencial
até então estabelecida: nomear como primeiro-ministro o líder do partido
ou lista mais votado, dando-lhe a primeira tentativa de formar governo.
O próprio Cavaco Silva fez uma menção explícita a esta prática na sua
comunicação de 22 de Outubro de 2015, ao anunciar a nomeação de
Passos Coelho como primeiro-ministro.6 Para além disso, na sequência
da rejeição do governo de Passos Coelho, Cavaco Silva nomeou António
Costa como primeiro-ministro. Para todos os efeitos, a interpretação de
Cavaco Silva dos poderes presidenciais não teve qualquer impacto prá-
tico no processo de formação de governo, limitando-se, no máximo, a
retardar entre três semanas a um mês a tomada de posse de Costa.

O processo de formação de governo expôs claramente a fraqueza da
posição política de Cavaco Silva e a sua falta de apoio popular. Durante
o período de formação de governo, Cavaco Silva fez saber claramente a
sua preferência por um Bloco Central alargado, com PSD, PS e CDS no
governo. O presidente rejeitava, assim, um governo composto por PS,
PCP e BE, por considerar os dois últimos como forças políticas antieu-
ropeias. Na sua comunicação de 22 de Outubro, afirmou ainda que um
governo apoiado por PCP e BE poria em causa a confiança e a credibi-
lidade externas que o país havia adquirido nos quatro anos anteriores. 
O presidente afirmou ainda que era deveras incompreensível que as for-
ças do arco governativo, com um consenso em política europeia, um
eixo de competição central dada a saliência das questões financeiras e
económicas nos últimos anos, não conseguissem chegar a um acordo. 

5 O governo de António Costa é um executivo minoritário, composto apenas pelo
Partido Socialista. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda apoiaram o governo no
momento da investidura. 

6 Para mais informação sobre a comunicação do presidente da República, ver a cober-
tura do Wall Street Journal em: http://www.wsj.com/articles/portugal-president-reappoints-
prime-minister-despite-lack-of-majority-1445544988 (acedido a 26 de Agosto de 2016).
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Apesar dos seus reiterados pedidos, os apelos do presidente não logra-
ram atingir qualquer consenso entre os partidos. Será que um presidente
mais popular conseguiria forçar um consenso contra a vontade dos par-
tidos políticos? Provavelmente não, especialmente nos meses finais do
seu mandato, durante os quais os seus poderes formais estão já forte-
mente condicionados. Contudo, parece-nos claro que um presidente
mais popular teria maior capacidade de forçar os partidos a incluir as
suas preferências no processo político. Em última análise, o papel fun-
damental do presidente no sistema semipresidencial em Portugal reside
na sua capacidade de persuasão, um poder que é uma função da sua po-
pularidade. Um presidente popular tem maior credibilidade ao ameaçar
mobilizar a opinião pública contra o primeiro-ministro (ou, noutros
casos, os líderes partidários), caso as suas preferências sejam ignoradas.
Na falta de apoio popular, a capacidade de persuasão do presidente eva-
pora-se, como ilustra o caso de Cavaco Silva.

Neste contexto, nas secções seguintes analisamos a eleição presidencial
de 2016, tentando perceber de que modo a prática presidencial dos últi-
mos anos influenciou as estratégias eleitorais e lança pistas para o futuro
do regime político português. 

Os candidatos

A campanha presidencial de 2016 testemunhou a emergência de um nú-
mero nunca visto de candidatos, com um total de 10 candidaturas ao cargo
de chefe de Estado. Apesar da sua importância na estruturação de prefe-
rência e na mobilização popular, os partidos políticos tiveram um papel
menor durante a campanha, à excepção dos partidos de extrema-esquerda.

O candidato mais à direita, Marcelo Rebelo de Sousa conduziu uma
campanha peculiar. Filho de uma das famílias mais influentes do Estado
Novo, Marcelo tornou-se um dos mais famosos professores de Direito
em Portugal, com enorme popularidade e reconhecimento. A sua po-
pularidade fora da academia deve-se, primariamente, aos seus mais de
20 anos como comentador político, primeiro nos jornais e na rádio e,
mais tarde, na última década e meia, na televisão. O seu programa de
comentário semanal lograva atingir 1,5 milhões de espectadores, sendo
recorrentemente o programa mais visto do dia.7 As suas proverbiais ca-

7 Na sua última aparição enquanto comentador televisivo, Marcelo Rebelo de Sousa
obteve 1,8 milhões de telespectadores, um valor mais elevado do que qualquer um dos
debates presidenciais. 
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pacidades de comunicação granjearam-lhe o título de «O Professor».
Para além da sua carreira académica e jornalística, Marcelo sempre de-
monstrara ambições políticas. Em 1989, concorrera contra Jorge Sam-
paio nas eleições autárquicas em Lisboa e, mais tarde, no final dos anos
1990, liderou brevemente o Partido Social Democrata, demitindo-se,
contudo, escassos meses antes de uma mais do que certa derrota eleitoral
nas legislativas de 1999. Em ambas as ocasiões, Marcelo falhara a sua
eleição popular.

Aos 67 anos, a candidatura presidencial constituía a sua derradeira
oportunidade de atingir o sucesso político. O PSD e o CDS apoiaram a
candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar dos numerosos episó-
dios havidos entre Marcelo e os líderes de ambos os partidos. Apesar da
relutância inicial de ambos os partidos, a candidatura de Marcelo foi
apresentada às respectivas lideranças como um fait accompli, restando
pouco mais do que ratificar uma decisão previamente tomada. 

Contra uma direita unida em torno de Marcelo, a esquerda apresentou
uma pletora de candidatos. Os mais relevantes, e que podiam, realistica-
mente, esperar obter o indispensável apoio do PS, eram António Sam-
paio da Nóvoa e Maria de Belém Roseira. Nóvoa lançou a sua candida-
tura em Abril de 2015, sob os auspícios dos três antigos presidentes,
Eanes, Soares e Sampaio. Aos 61 anos de idade, o candidato esperava
que o apoio de dois pesos pesados do PS lhe facilitasse o apoio formal
do partido. Nóvoa era um académico de renome, tendo sido reitor da
Universidade de Lisboa até 2013. Todavia, apesar de gozar de vasto re-
conhecimento e crédito juntos das elites, Nóvoa era relativamente des-
conhecido para o eleitor médio e não tinha qualquer tipo de experiência
política anterior. Para além disso, o posicionamento ideológico de Nóvoa
– assim como algumas afirmações interpretadas como críticas aos parti-
dos políticos e ao sistema político – fizeram-no persona non grata para a
ala mais centrista do Partido Socialista. O candidato fazia questão de fri-
sar que estas não eram, contudo, fraquezas. Pelo contrário, eram, sim,
forças, apresentando-se como um actor a emergir da sociedade civil sem
os vícios do sistema político.

Maria de Belém era a segunda candidata a disputar o apoio do Partido
Socialista. Uma advogada com vasta experiência política, aos 66 anos,
Belém havia já ocupado pastas importantes em governos socialistas. Nos
anos 1990 fora ministra da Saúde e, mais tarde, ministra da Igualdade.
Recentemente, durante o consulado de António José Seguro no PS,
Belém ocupara o cargo de presidente do partido, o qual abandonou de-
pois de Costa ter ganho a disputa interna pelo poder. 
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A estratégia eleitoral de Belém passava por construir uma coligação
que combinasse sectores do centro-esquerda com a ala mais conservadora
à direita, aos quais podia apelar na sua dupla condição de mulher e ca-
tólica. Nóvoa tinha um perfil eleitoral bastante diferente. A sua coligação
eleitoral baseava-se, fundamentalmente, nos comunistas, no Bloco de
Esquerda, em independentes e nos sectores mais à esquerda do Partido
Socialista. Depois de um longo silêncio sobre a matéria, alimentado, em
parte, pelo processo de formação de governo (Fernandes 2016), o Partido
Socialista escolheu não apoiar nenhum candidato na primeira volta das
eleições. O apoio oficial do partido ficaria reservado para uma eventual
segunda volta. 

Os dois partidos de extrema-esquerda – o PCP e o BE – apresentaram
candidatos oficiais. Os comunistas escolheram Edgar Silva, um antigo
padre de 63 anos que entrara no partido vinte anos antes. Originário da
região autónoma da Madeira, onde desenvolvera trabalho social e carita-
tivo, a candidatura presidencial de Edgar Silva visava aparentemente testá-
-lo do ponto de vista eleitoral no plano nacional para uma eventual can-
didatura à liderança do partido.8 O BE escolheu a eurodeputada Marisa
Matias como candidata do partido às eleições presidenciais. Com esta es-
colha, a liderança do partido pretendia consolidar a popularidade de três
mulheres (Marisa Matias, Mariana Mortágua e Catarina Martins) que ha-
viam conseguido um bom resultado eleitoral para o partido nas dois elei-
ções anteriores. Doutorada em Sociologia, com 39 anos de idade, Marisa
Matias era, sem dúvida, uma estrela em ascensão no BE e na política por-
tuguesa. A escolha estratégica do partido permitia aumentar o seu reco-
nhecimento público com vista a futuras candidaturas a outros cargos. 

Para além dos cinco candidatos principais, as eleições presidenciais ti-
veram ainda mais cinco candidatos, todos independentes e altamente
críticos do status quo. Henrique Neto, um empresário de 79 anos, e antigo
deputado do PS, apresentou a sua candidatura sob o mote principal da
necessidade de um plano económico sustentável para ajudar a economia
a crescer. Paulo de Morais, um professor universitário de 52 anos e antigo
membro da autarquia do Porto, apresentou uma candidatura monote-
mática baseada na corrupção. Na sua luta antiga contra a corrupção, Mo-
rais usou a sua proeminência e aparições públicas em jornais e televisões
para construir a sua reputação como político anticorrupção. Jorge Se-

8 O mesmo percurso havia sido trilhado por Carlos Carvalhas (candidato presidencial
em 1991) e pelo actual líder comunista, Jerónimo de Sousa, candidato presidencial em
1996 e 2006. 
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queira, um empreendedor de 50 anos, tinha um perfil eleitoral pouco
saliente, baseado em grande medida no populismo e nas ideias motiva-
cionais. Cândido Ferreira, um médico de 67 anos e antigo membro do
PS, baseou a sua campanha nos ataques ao sistema político. Por último,
Vitorino Silva (comummente conhecido por Tino de Rans), de 44 anos,
apresentou a sua candidatura independente com um pendor fortemente
popular e populista.9

A análise das despesas eleitorais é útil na caracterização dos candidatos.
Os padrões de gastos eleitorais ajudam-nos a entender o estilo de cam-
panha, bem como o envolvimento partidário na mobilização eleitoral.10

O quadro 10.2 mostra os orçamentos de campanha nas eleições presi-
denciais portuguesas de 2016. Marcelo Rebelo de Sousa gastou menos
do que Sampaio da Nóvoa e Edgar Silva, os dois candidatos com orça-
mentos mais generosos, numa escala de 1 para 5. Por cada euro gasto
pela campanha de Marcelo, os outros dois candidatos gastaram cinco.
Maria de Belém e Marisa Matias também gastaram mais do que Marcelo,
apesar de a primeira não ter o apoio oficial de qualquer partido. Os ou-
tros cinco candidatos tinham orçamentos substancialmente mais redu-
zidos, com a excepção de Henrique Neto, o qual, graças à sua fortuna
pessoal, tinha os meios para investir na sua candidatura presidencial. Mar-
celo pretendia que a parcimónia da sua candidatura, sem cartazes ou staff
profissional, transmitisse uma mensagem para o eleitorado de que os po-
líticos não devem gastar milhões em campanha eleitoral, num momento
economicamente delicado para a maioria da população. Em termos ge-
rais, as eleições presidenciais de 2016 constituíram uma viragem em ter-
mos de despesas eleitorais, com os os mais baixos custos desde a instau-
ração da democracia.11

A campanha

A campanha presidencial de 2016 teve uma mobilização muito baixa.
Durante o Verão de 2015, antes das eleições legislativas de Outubro,

9 Tino de Rans ganhou proeminência nacional durante um congresso partidário em
1999, com um discurso heterodoxo e, em certos momentos, cómico. Subsequentemente,
utilizou a sua notoriedade para uma presença regular em programas de infotainment e em
reality shows. 

10 Importa notar que os dados aqui apresentados dizem respeito apenas ao período
eleitoral, não contabilizando os gastos no período pré-eleitoral. 

11 Por exemplo, em 2006, Cavaco Silva gastou 3,7 milhões de euros na sua eleição pre-
sidencial. 
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houve constante especulação acerca das candidaturas presidenciais. Mar-
celo Rebelo de Sousa escondia a sua decisão final sobre se avançaria ou
não para a presidência. Por outro lado, a liderança socialista havia sido
encurralada numa decisão politicamente delicada acerca de qual o can-
didato que devia merecer o apoio oficial do partido. O longo e compli-
cado processo de formação de governo na sequência das eleições legisla-
tivas de Outubro colocou o processo presidencial em suspenso. De
Outubro a Dezembro, meses que, em circunstâncias normais, seriam cru-
ciais para os candidatos começarem a ganhar exposição mediática e a
mobilizar eleitores, a política portuguesa esteve quase exclusivamente fo-
cada no processo de formação do governo.

Existem ainda dois factores adicionais que explicam esta fraca mobi-
lização. Em primeiro lugar, o esvaziamento do papel presidencial durante
o segundo mandato de Cavaco Silva levou a um aumento da percepção
das eleições presidenciais como sendo de segunda ordem (Magalhães
2008). Em segundo lugar, as máquinas eleitorais dos partidos políticos
não estiveram envolvidas na mobilização das massas. Contra a vontade
dos próprios partidos que o apoiavam, Marcelo Rebelo de Sousa preferiu
conduzir uma campanha solipsista, com apenas um punhado de mem-
bros de staff, contando com as suas capacidades de comunicação e com
a televisão para veicular a sua mensagem eleitoral. Os dois principais can-
didatos da esquerda enfrentaram o desafio oposto. Ambos queriam o
apoio formal do PS e do seu aparelho, mas nenhum logrou obtê-lo. 
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Quadro 10.2 – Orçamentos de campanha dos candidatos, presidenciais 
                        de 2016

                                                                Orçamento total          Proporção do orçamento 
                                                             de campanha (em €)     obtido a partir de donativos 
                                                                                                  e angariação de fundos (%) 

Marcelo Rebelo de Sousa                      157 000                              29 
Sampaio da Nóvoa                                742 000                                9 
Marisa Matias                                        454 660                                2 
Maria de Belém                                     650 000                              16 
Edgar Silva                                            750 000                                4 
Vitorino Silva                                          50 000                                0
Paulo de Morais                                       93 000                              32
Henrique Neto                                       275 000                              23
Jorge Sequeira                                        123 500                              45
Cândido Ferreira                                      60 000                            100

Fonte: Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (http://www.tribunalconstitucional.
pt/tc/contas.html).
Orçamento incluí donativos em espécie.
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Naturalmente, durante a campanha ficou patente que as acções de cam-
panha locais contavam com o apoio da estrutura do partido. Contudo,
não havia qualquer coordenação estratégica e centralizada, prática
comum noutras campanhas eleitorais para maximizar a mobilização elei-
toral. Os candidatos limitaram-se, pois, a utilizar as suas ligações aos ca-
ciques locais para organizar as suas actividades diárias de campanha.

Os debates televisivos começaram a 1 de Janeiro de 2016. Graças a
uma interpretação legalista e estrita da lei eleitoral, todos os candidatos
foram convidados a participar em debates bilaterais, independentemente
da sua relevância eleitoral. Não foram utilizados quaisquer critérios edi-
torais ou de utilização de sondagens pré-eleitorais, como é prática noutros
países, para seleccionar os candidatos mais relevantes, o que conduziu a
uma série de 21 debates num período de 9 dias. Um debate final, com
todos os candidatos, seguiu-se a 19 de Janeiro.

Baseados nas sondagens pré-eleitorais, os candidatos partiam com ex-
pectativas diferentes para os debates. No final de Dezembro, as sondagens
mostravam já o quão baixa era a competitividade das eleições. Marcelo
Rebelo de Sousa tinha uma intenção de voto de 62,5% contra 18,1% de
Belém e 16,9% de Nóvoa.12 Marcelo precisava de utilizar os debates não
só para consolidar a sua vantagem, mas também para demonstrar postura
de Estado. Belém e Nóvoa tinham dois objectivos. Em primeiro lugar,
pretendiam utilizar os debates para desgastar a vantagem de Marcelo e
forçar a realização de uma segunda ronda. Em segundo lugar, Belém e
Nóvoa precisavam de diferenciar-se mutuamente, com o objectivo de
emergirem como o candidato principal à esquerda, demonstrando, para
isso, capacidade para bater Marcelo numa eventual segunda volta.

Os restantes candidatos tinham expectativas diferentes para os debates.
Os dois candidatos partidários, Edgar Silva e Marisa Matias, esperavam
conseguir veicular uma mensagem clara que os ajudasse a mobilizar o
seu eleitorado. Os candidatos não-partidários pretendiam, acima de tudo,
utilizar o espaço televisivo enquanto mecanismo de campanha sem cus-
tos, para aumentarem a sua visibilidade junto da população.

A maioria dos debates foram inconsequentes, sem diferenças políticas
substantivas. As prestações de Henrique Neto foram vistas de forma algo
surpreendente, com a maioria dos comentadores a classificá-lo como um
candidato com ideias articuladas e claras. Contudo, o candidato foi tam-

12 Dados disponíveis no site de Pedro Magalhães «Margens de Erro» em http://www.
pedro-magalhaes.org/as-ultimas-sondagens-presidenciais/ (acedido a 26 de Agosto de
2016). 
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bém criticado por ter um conjunto de propostas que, na sua maioria, são
mais direccionadas para o executivo. Os três debates mais importantes
realizaram-se entre Marcelo, Nóvoa e Belém e, para além disso, entre
Nóvoa e Belém. Surpreendentemente, Marcelo teve uma prestação algo
decepcionante, em particular tendo em conta a sua vasta experiência te-
levisiva. Apesar da sua confortável margem nas sondagens, Marcelo es-
colheu uma postura algo agressiva nos debates, uma estratégia aparente-
mente mais adequada para um candidato que estivesse em desvantagem
nas sondagens e em necessidade de franca recuperação. Nóvoa ganhou
em toda a linha. Não só conseguiu marcar pontos no debate contra Mar-
celo, mas também ganhou claramente o debate contra Belém, emergindo
dos debates como o candidato mais importante da esquerda e o único
capaz de desafiar Marcelo a uma eventual segunda volta.

A campanha eleitoral de 2016 não teve um grande enfoque em temas
políticos substantivos. Em grande medida, o debate foi personalizado,
com os candidatos a recorrerem a um escrutínio mútuo não só do seu
passado, mas também dos seus traços de carácter. Estes seriam, na mente
de muitos, os factores decisivos para perceber quem seria o candidato
mais bem qualificado para a Presidência da República. Marcelo Rebelo
de Sousa reclamava para si a sua vasta experiência política como essencial
para a Presidência da República. Diferentemente, Nóvoa era percepcio-
nado como tendo pouca experiência política, o que poderia diminuí-lo
durante uma fase complicada do ponto de vista político e económico.
De modo geral, o foco excessivo nas características pessoais dos candi-
datos e a ausência de debate substantivo, sobre temas como os poderes
presidenciais ou a crise do euro e a crise dos refugiados, são exemplifica-
tivos do esvaziamento das eleições presidenciais.

Na semana anterior às eleições ocorreram dois acontecimentos impor-
tantes. Em primeiro lugar, a morte inesperada de António de Almeida
Santos, um histórico do PS e apoiante de Maria de Belém. A sua morte
alterou significativamente a agenda da campanha, com a maioria dos
candidatos a optar por suspender a campanha integralmente durante dois
dias. Em última análise, isto ajudou Marcelo Rebelo de Sousa, o qual
beneficiou grandemente das tréguas declaradas durante este período. As
consequências deste acontecimento foram particularmente negativas para
Maria de Belém. Para além de perder uns dos seus proeminentes apoian-
tes, Belém não foi ao último debate, entre todos os candidatos, no qual
esperava conseguir ganhar terreno face a Sampaio da Nóvoa. 

Em segundo lugar, a decisão do Tribunal Constitucional sobre as re-
formas dos antigos políticos teve um grande impacto na campanha. 
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A decisão do Tribunal de considerar o fim deste benefício como incons-
titucional causou grande polémica.13 A maioria dos candidatos à esquerda
deu grande saliência a esta decisão, rotulando-a como um exemplo dos
privilégios insustentáveis da classe política. Maria de Belém, uma das de-
putadas que haviam litigado esta matéria no Tribunal Constitucional, foi
negativamente afectada pela decisão, percepcionada pelos eleitores como
um acto de autopreservação dos benefícios da classe política. 

Os resultados

O quadro 10.3 apresenta os resultados finais das eleições presidenciais
de 2016 em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa ganhou as eleições com
52% dos votos. A sua estratégia política de formar uma coligação abran-
gente saiu vitoriosa, conseguindo mesmo o apoio de eleitores dos parti-
dos de esquerda. A capacidade de mobilização eleitoral de Marcelo Re-
belo de Sousa fica bem vincada na comparação entre o seu resultado e
o resultado combinado dos partidos que o apoiavam (PSD e CDS) nas
eleições legislativas de Outubro. Marcelo conseguiu obter mais 15,1 pon-
tos percentuais dos votos do que os dois partidos na coligação Portugal
à Frente. Depois de anos a cultivar uma relação especial com os seus es-
pectadores, Marcelo Rebelo de Sousa tornou-se o primeiro político eleito
em Portugal que claramente beneficiou da sua presença mediática (San-
tana-Pereira 2016).

Sampaio da Nóvoa ficou em segundo lugar, com 22,9% dos votos,
um resultado que causou reacções mistas entre os seus apoiantes. Por um
lado, Nóvoa conseguiu o feito notável de, partindo de uma posição com
pouco reconhecimento pelo eleitor médio e concorrendo como inde-
pendente, ficar em segundo, conseguindo um resultado muito melhor
do que Maria de Belém. Por outro lado, falhou o seu objectivo mais im-
portante: travar a eleição de Marcelo à primeira volta, obrigando-o a uma
segunda volta, na qual, uma coligação de todas as forças de esquerda po-
deria levar a um desfecho diferente. Na noite eleitoral, Nóvoa reconheceu
a derrota, declarando claramente que esta não constituía um primeiro
passo em qualquer espécie de carreira política, para além da candidatura
presidencial.

13 A decisão do Tribunal Constitucional eliminou a possibilidade de deputados que
tivessem tido um esquema de pensões mais generoso no passado fossem privados desse
direito adquirido. Para mais sobre isto, ver, por exemplo http://www.dn.pt/portugal/ in-
terior/destaque—expoliticos-voltam-a-receber-subvencoes-vitalicias-sem-limites-
4986635.html (acedido a 26 de Agosto de 2016).
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Marisa Matias ficou em terceiro lugar, com 10,1% dos votos, o melhor
resultado de sempre do BE em eleições presidenciais. O resultado de Ma-
tias foi uma conjugação do bom momento atravessado pelo partido, na
sequência da formação do governo socialista em Novembro de 2015,
com as capacidades de campanha da candidata. O bom resultado eleito-
ral da candidata deu-lhe um crédito político dentro do partido, que a
poderá lançar para voos mais altos dentro do próprio partido nos próxi-
mos anos.

As eleições presidenciais provaram ser amargas para Maria de Belém
que, com um magro resultado de apenas 4,2%, teve uma derrota pesada.
Para além da campanha medíocre que nunca chegou verdadeiramente a
arrancar, Belém foi severamente punida pelo eleitorado pela sua posição
favorável à reintrodução das subvenções vitalícias dos políticos. Na noite
eleitoral, alguns dos seus apoiantes mais destacados criticaram duramente
a liderança do PS por não ter apoiado com clareza a candidatura de Maria
de Belém. A juntar à posição titubeante da liderança do partido, vários
ministros e elementos da direcção do partido apoiaram Sampaio da
Nóvoa.

Uma presidência renovada? O  semipresidencialismo português e as eleições de 2016

273

Quadro 10.3 – Resultados das eleições presidenciais de 2016

                                                                               Percentagem              Voto dos partidos 
                                                      N.º de votos          de votos           que apoiaram o candidato 
                                                                                                            nas legislativas de 2015 (%)

Marcelo Rebelo de Sousa          2 411 925            52,00                        36,86
Sampaio da Nóvoa                    1 061 390            22,88                        (32,3)
Marisa Matias                               469 582            10,12                        10,19
Maria de Belém                            196 720              4,24                        (32,3)
Edgar Silva                                   183 009              3,95                          8,25
Vitorino Silva                               152 094              3,28                                 
Paulo de Morais                           100 008              2,16                                 
Henrique Neto                               38 982              0,84                                 
Jorge Sequeira                                 13 771              0,30                                 
Cândido Ferreira                            10 585              0,23                                 
Brancos e nulos                            102 492              2,16                                 
Votantes
(Eleitorado)                               4 740 558 
                                               (9 741 377)            48,66

Fonte: Resultados presidenciais: Ministério da Administração Interna, http://www.eleicoes.mai.
gov.pt/presidenciais2016/; Resultados das legislativas: Fernandes (2016). 
Nota: Embora não tenham tido o apoio oficial do Partido Socialista, as candidaturas de Sampaio
da Nóvoa e de Maria de Belém tiveram o apoio efectivo de sectores importante do PS, incluindo
de figuras das suas estruturas dirigentes. Assim, e para efeitos analíticos, apresentamos os resultados
do PS nas legislativas de 2015 como referência comparativa.
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Os comunistas também tiveram uma derrota pesada, com Edgar Silva
a conseguir apenas 3,9% dos votos, o pior resultado de sempre para os
comunistas. Apesar das suas qualidades e popularidade na Madeira, Silva
não conseguiu construir um perfil eleitoral atractivo e engajar-se com o
eleitorado numa forma semelhante à do popular secretário-geral do par-
tido, Jerónimo de Sousa. A importância desta derrota estende-se para lá
da sua dimensão meramente simbólica. Os comunistas enfrentam agora
uma incógnita de perceber se o seu apoio parlamentar ao governo de
Costa poderá vir a custar-lhes mais derrotas eleitorais no futuro. Na noite
eleitoral, os comunistas sublinharam que, apesar do bom resultado elei-
toral do BE, mantinham o seu estatuto enquanto actor-chave da mobi-
lização. 

De todos os candidatos independentes, Vitorino Silva teve, sem dú-
vida, o resultado mais impressionante com 3,3% dos votos. Sendo um
candidato sem posicionamento ideológico definido ou hipótese real de
vitória, o resultado de Vitorino Silva deve ser interpretado como um tí-
pico voto de protesto, com os eleitores a sinalizarem a sua insatisfação
com o funcionamento da democracia. Paulo Morais obteve 2,2% dos
votos, um resultado que o próprio candidato considerou uma derrota.
Os três restantes candidatos tiveram menos de 1% dos votos: Henrique
Neto, Jorge Sequeira e Cândido Ferreira.

As eleições presidenciais de 2016 tiveram uma taxa de participação
eleitoral de apenas 48,7%, a mais baixa de sempre nas eleições ímpares,
que têm sido tipicamente consideradas mais importantes e competitivas
(Magalhães 2008).

A ascensão e ascensão do presidente Marcelo?

A natureza da campanha eleitoral, com pouca discussão substantiva,
significou que pouco se sabia sobre o que faria Marcelo depois de tomar
posse como presidente da República. Apesar de algo prematuro, os seus
primeiros meses no lugar oferecem-nos já algumas pistas sobre o que po-
derá vir a marcar a sua natureza. Em primeiro lugar, o presidente tem
mantido uma relação de proximidade com a opinião pública desde o dia
da sua eleição. Enquanto presidente, Marcelo provou que mantém in-
tactas as capacidades de comunicar e não tem receado basear a sua pre-
sidência numa lógica de «afectos, proximidade e simplicidade», tal como
descreveu no lançamento do livro sobre a campanha eleitoral, que pre-
cedeu a sua tomada de posse em Março de 2016. Por exemplo, no seu
terceiro dia de mandato, Marcelo deslocou-se a um bairro desfavorecido
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da cidade do Porto, onde interagiu de perto com a população, chegando
mesmo a cantar com alguns jovens.

O efeito da estratégia de Marcelo sentiu-se rapidamente. No primeiro
barómetro após a sua eleição, a popularidade do presidente da República
estava já em 55,5% de avaliação positiva, uma mudança radical de 70
pontos percentuais em relação à última avaliação de Cavaco Silva en-
quanto presidente da República. Aparentemente, o Presidente Marcelo
seguiu o conselho do comentador Marcelo, o qual, em 2012, havia no-
tado no seu comentário televisivo que «o Presidente devia ser cauteloso
nas suas intervenções públicas», na sequência de um conjunto de decla-
rações desastrosas de Cavaco entre Janeiro e Fevereiro de 2012, que lhe
causaram fortes quebras na popularidade. De facto, o contraste entre a
imagem de proximidade de Marcelo e o distante e frio Cavaco Silva não
poderia ser mais marcada. 

O que fará Marcelo politicamente? Para além dos afectos, Marcelo
menciona também a necessidade de estabilidade como trave mestra da
sua presidência. Apesar de ser um histórico do PSD, a sua campanha foi
feita numa plataforma centrista, reclamando para si o estatuto de «es-
querda da direita», e afirmando estar disponível para cooperar com o go-
verno de António Costa. Para além disso, Marcelo tem tentado não ficar
demasiado associado ao PSD, quanto mais não seja devido à distância
política com o seu líder, Pedro Passos Coelho.

Apesar de tudo, os comentários de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o
papel da presidência ao longo dos últimos anos apontam para que não
devamos esperar um presidente não intervencionista. Em Março de 2015,
Marcelo expressou a sua preocupação com o «esvaziamento» da presi-
dência desde 2013. Anteriormente, em Março de 2013, Marcelo havia
descrito Cavaco Silva como tendo a versão mais minimalista dos poderes
presidenciais de todos os presidentes até então, acrescentando, ainda,
que, caso fosse presidente, não partilharia essa visão. Em última análise,
a estratégia de Marcelo em cultivar uma popularidade numa fase inicial
da sua presidência pode passar por acumular capital político suficiente
que lhe garanta maior capacidade de persuasão e de influência numa
eventual crise política. O próprio Marcelo havia sugerido publicamente
esta estratégia, em Março de 2015, quando afirmou que receava que a
baixa popularidade de Cavaco Silva lhe reduzisse a legitimidade de fazer
os seus deveres presidenciais.

Devemos realçar, contudo, que parece improvável que Marcelo utilize
esta popularidade para tentar maximizar a sua influência no executivo,
tal como foi tentado por Eanes em 1978-1979. Durante a sua longa car-
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reira política, Marcelo ganhou reputação de ser um mestre da táctica e
não um ideólogo. Consequentemente, a expectativa é que intervenha de
forma mais cirúrgica, na linha de Soares e de Sampaio, tentando manter
o carácter supra-partidário da sua imagem e agindo apenas em questões
«populares», que não ponham em causa a sua posição.

Conclusão

Apesar da fraca mobilização popular, do baixo envolvimento partidá-
rio e da baixa competitividade, as eleições presidenciais de 2016 permi-
tiram uma renovação da legitimidade política da presidência. Esta de-
correu fundamentalmente da eleição de um novo presidente, depois da
saída de Cavaco Silva, um presidente altamente impopular. O PS frac-
turou-se internamente e escolheu não ter um candidato oficial, contri-
buindo, assim, para a percepção destas eleições como sendo de segunda
ordem. A vantagem de Marcelo nas sondagens pré-eleitorais sinalizaram
ao eleitorado e aos restantes candidatos que a corrida seria pouco com-
petitiva. Em última análise, a baixa intensidade da corrida levou à pouca
vontade dos cidadãos em participar activamente na campanha e, no dia
das eleições, em votarem. A vitória confortável de Marcelo confirmou a
natureza plebiscitária da eleição e a importância dos candidatos em elei-
ções de winner-takes-all. Em larga medida, ser eleito foi a parte mais fácil
para Marcelo. Quais são as perspectivas para o novo presidente portu-
guês?

Numa análise superficial, Marcelo difere pouco do seu antecessor.
Tanto Marcelo como Cavaco Silva foram líderes do PSD; ambos foram
apoiados na corrida eleitoral por PSD e CDS, ganhando-a com uma van-
tagem de cerca de 30 pontos percentuais em relação ao segundo classifi-
cado. No entanto, os primeiros sinais da presidência de Marcelo mostram
que os dois mandatos serão bastante diferentes, quanto mais não seja de-
vido ao desejo do actual presidente de distanciar-se o mais possível do
legado político do seu antecessor. Marcelo tem mantido uma relação es-
treita com a opinião pública, cultivado uma imagem suprapartidária e
evitado tensões com o Partido Socialista de António Costa. Esta postura
contrasta com os anos finais da presidência de Cavaco Silva, durante os
quais o presidente viu a sua popularidade descer e era crescentemente
percepcionado pela esquerda como um presidente de facção, sem capa-
cidade de incentivar o diálogo entre PSD, PS e CDS. O Presidente Mar-
celo parece querer reestabelecer a importância da presidência depois de
um período de esvaziamento.
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Devemos, contudo, sublinhar que o fim da presidência de Cavaco
Silva difere não só dos primeiros meses da presidência de Marcelo, mas
também dos tempos iniciais da presidência do próprio Cavaco. Nos seus
meses iniciais, também Cavaco Silva era um presidente popular com
55,2% de opiniões favoráveis, evitando tensões com o então executivo
de maioria absoluta de José Socrátes, o qual chegou mesmo a afirmar,
em Dezembro de 2016, que «gostava de trabalhar» [com Cavaco Silva].

O que mudou para Cavaco? Nas palavras do antigo primeiro-ministro
inglês Harold Macmilland, events, dear boy, events. No caso de Cavaco
Silva, estes eventos foram o deteriorar da situação económica, que cul-
minou no pedido de resgaste que manteve Portugal sob forte escrutínio
internacional durante longo tempo. Marcelo Rebelo de Sousa precisará
de toda a sua perspicácia táctica para evitar o esvaziamento da presidên-
cia, quanto mais não seja devido ao facto de a situação económica, social
e política em Portugal ainda não estar plenamente estabilizada.
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Susana Salgado

Capítulo 11

O factor media e as estratégias 
de construção de imagem 
dos candidatos presidenciais
Introdução

Num contexto de crescente proximidade entre a política e o jorna-
lismo, as eleições presidenciais de 2016 confirmaram a centralidade dos
media não só nas campanhas eleitorais, mas sobretudo nas estratégias de
preparação e de construção de candidaturas políticas em Portugal.

Numa época em que se discute cada vez mais a importância da inter-
net e das redes sociais na política e nas campanhas eleitorais, esta inves-
tigação comprova a persistente centralidade dos meios de comunicação
de massa, não só como veículos que divulgam a mensagem e a imagem
dos candidatos para o público em geral, mas também e principalmente
como instrumentos-chave nas estratégias de comunicação dos candida-
tos. Os órgãos de informação tradicionais e os jornalistas não só alcançam
um público mais vasto, como servem para dar credibilidade à mensagem
política, que, se transmitida de forma directa entre o político e o eleitor,
é geralmente recebida como propaganda e processada como tal.

Actualmente, as estratégias de comunicação política são pensadas de
forma a integrar os diferentes tipos de media, e muitas vezes as mensagens
publicadas no Facebook destinam-se não apenas a transmitir uma mensa-
gem directamente aos eleitores, mas também a provocar o interesse e a
cobertura dos jornalistas. O ambiente mediático está em constante e rá-
pida mudança e observa-se que, mais do que simples substituição de uns
tipos de media por outros, vivemos numa época de coexistência e con-
vergência e de «efeitos exponenciais» dos media (Jenkins 2004; Franks
2011).

Este capítulo explora a importância dos media nas campanhas presi-
denciais em Portugal e as estratégias de construção de imagem (image-

279

11 Presidentes Cap. 11.qxp_Layout 1  26/09/17  17:00  Page 279



building) de alguns candidatos presidenciais. Neste contexto, «construção
de imagem» refere-se às estratégias e/ou as acções destinadas a dar a co-
nhecer ou a melhorar a imagem pública de um actor político através de
estratégias de marketing político e de relações públicas, que passam por
assegurar uma cobertura mediática favorável aos objectivos da candida-
tura.

O conceito de imagem e a construção 
de imagens nos media

A imagem dos candidatos neste contexto não se refere apenas à sua
aparência física, idade e género, mas inclui várias outras dimensões, que
são consideradas essenciais para o exercício de funções políticas, como o
background dos candidatos (o seu passado pessoal, profissional e político),
as suas características pessoais (perseverança, honestidade, etc.) e de de-
sempenho (como orador, como lida com a imprensa, a sua competência
em cargos anteriores, etc.), posicionamentos e preferências político-parti-
dárias (a sua posição face a temas concretos e as suas orientações ideoló-
gicas mais gerais) (Nimmo e Savage 1976; Hacker 1995; Salgado 2010).

Algumas destas dimensões da imagem dos candidatos têm um claro
potencial para serem enquadradas ou reenquadradas de forma a cumpri-
rem os objectivos de uma estratégia de image-building. Por exemplo, os
factores que são mais frequentemente usados pelos eleitores para avaliar
os candidatos (como a ideologia e a identificação partidária, os temas
mais directamente associados ao candidato e relacionados com o seu dis-
curso, bem como a própria personalidade do candidato), podem ser mol-
dados através dos media e da cobertura jornalística. É o caso das caracte-
rísticas da personalidade do candidato, extremamente importantes no
caso de eleições presidenciais (o presidente deve ter características espe-
cíficas adequadas ao exercício do cargo; o presidente deve actuar na vida
política como um moderador, conciliador, etc.); do seu desempenho po-
lítico em casos concretos; ou dos temas que são mais frequentemente
associados ao candidato. Todas estas dimensões podem ser moldadas
através dos media e podem influenciar a percepção dos eleitores e even-
tualmente determinar as suas opiniões e opções eleitorais.

Duas questões orientam esta abordagem aos candidatos e às campanhas
presidenciais: 1) Por que razão os candidatos presidenciais causam tanto
interesse por  parte dos media quando o presidente da República em Por-
tugal tem um poder tão limitado? 2) Como é que os candidatos presi-
denciais usam os media com o objectivo de construir uma imagem ade-
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quada ao cargo (moderador imparcial e conciliador, em quem se confia
para defender a Constituição) e com viabilidade eleitoral (com hipóteses
de sucesso eleitoral)? E dois motivos explicam a importância da realização
de estudos com este tipo de abordagem: por um lado, os candidatos e
potenciais candidatos presidenciais costumam gerar um intenso interesse
dos media em Portugal; e, por outro lado, a profissionalização das campa-
nhas eleitorais e a ideia de que um controlo bem-sucedido dos fluxos de
informação noticiosa aumenta a probabilidade de sucesso eleitoral.

É comum encontrar nos media noticiosos em Portugal informação
sobre potenciais candidatos presidenciais, análises e textos de opinião
sobre a viabilidade de diferentes candidaturas, bem como sondagens de
opinião para testar a popularidade de várias personalidades políticas,
muito antes da data da eleição. Neste processo, que acontece ainda mais
cedo quando o incumbente não pode ser reeleito (como no caso das elei-
ções presidenciais de 2006 e 2016), os media servem para ajudar a aumen-
tar a exposição pública e para construir percepções de viabilidade eleitoral
de alguns candidatos.

Numa investigação sobre os candidatos presidenciais de 2006 que foi
realizada através de análise de conteúdo dos media e de entrevistas, Sal-
gado (2010) encontrou referências às presidenciais de 2006 e a uma pos-
sível candidatura de Cavaco Silva em 1999, ainda antes da realização das
eleições presidenciais de 2001. Como se esperava a recandidatura e a vi-
tória de Jorge Sampaio na eleição de 2001, o foco de interesse dos jorna-
listas era sobretudo a eleição de 2006 e se Cavaco Silva arriscaria uma
nova candidatura presidencial depois de ter perdido para Jorge Sampaio
em 1996. A nova candidatura presidencial de Cavaco Silva viria a con-
firmar-se apenas mais de seis anos depois.

Um outro exemplo retirado do período de pré-campanha das eleições
presidenciais de 2016 ilustra como os candidatos presidenciais parecem
exercer um fascínio especial sobre os jornalistas. Enquanto decorreu a
renhida campanha eleitoral para as eleições legislativas de 2015, os media
não perderam uma oportunidade para noticiar os desenvolvimentos da
corrida presidencial, muitas vezes à custa da atenção dada aos partidos
políticos e aos candidatos a primeiro-ministro. Um episódio que demons-
tra particularmente bem este tipo de situações ocorreu na estação de te-
levisão por cabo SIC Notícias durante uma participação em directo do
líder do Partido Socialista (PS) António Costa no programa Opinião Pú-
blica. O mais importante excerto que prevaleceu, após uma emissão em
directo de duas horas de um programa em que tanto a audiência como
os jornalistas podiam questionar António Costa sobre os vários proble-
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mas do país e as propostas do PS, foi a sua reacção em directo ao anúncio
da candidatura presidencial da também socialista Maria de Belém.1

Muito devido à proximidade entre as duas eleições, a campanha das
eleições legislativas (Outubro de 2015) foi fortemente marcada por dis-
cussões sobre os candidatos e as eleições presidenciais (Janeiro de 2016).

Entre os motivos passíveis de explicar este interesse dos jornalistas
pelos candidatos presidenciais encontra-se, por exemplo, a personalização
de um cargo que é unipessoal, que é também por isso particularmente
ajustada à cobertura mediática, bem como o seu significado simbólico:
o presidente é suposto ser o representante de todos os cidadãos portu-
gueses e é o guardião da Constituição. Outro motivo está relacionado
com a forma como os candidatos usam os media e refere-se mais concre-
tamente ao papel central dos media na política (Swanson e Mancini 1996)
e nas campanhas eleitorais (Trent e Friedenberg 2000), e nas estratégias
de comunicação cada vez mais profissionais e eficientes dos candidatos
(Negrine, Holtz-Bacha, Mancini e Papathanassopoulos 2007). Não só o
processo de definição dos candidatos presidenciais é mediado e noticiado
pelos jornalistas e as eleições presidenciais são eventos dignos de notícia
para os media, como os meios de informação são absolutamente cruciais
para as estratégias dos candidatos presidenciais.

Ainda que os estudos existentes apontem para resultados mistos no
que se refere à obtenção de conhecimento sobre os temas e problemas
importantes pelos eleitores através da comunicação eleitoral noticiada
pelos media (Norris 2000), existem indícios claros que mostram que tanto
o nível de reconhecimento dos candidatos como o número de opiniões
sobre eles aumentam substancialmente com a exposição aos media e com
a cobertura jornalística das campanhas e que, em particular, originam
avaliações da viabilidade eleitoral dos vários candidatos (Nimmo 1976).
Estas avaliações são influenciadas pelas análises dos jornalistas e dos co-
mentadores, pelas sondagens de opinião, mas também, de forma indi-
recta, pelas notícias sobre a campanha dos candidatos (por exemplo, não
são indiferentes o enquadramento que é dado às iniciativas de campanha
e ao discurso dos vários candidatos, ou as fotos e imagens que são esco-
lhidas para ilustrar as diferentes campanhas). Tudo isto tem, por sua vez,
potencial para influenciar o comportamento eleitoral, em especial o da-
queles eleitores mais afastados dos partidos políticos (Shaw e Roberts
2000; Beck, Dalton, Green e Huckfeldt 2002).
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A literatura sugere ainda que, numa campanha eleitoral, os media
podem cumprir diferentes tipos de objectivos. Podem simplesmente in-
formar os eleitores sobre o candidato. Quando enfatizam as qualidades
de um candidato mais do que apontam as suas fragilidades, os media
podem também contribuir para aumentar os sentimentos positivos em
relação a um candidato. E, por fim, podem mesmo convencer os eleitores
a votar num determinado candidato. As pesquisas existentes sugerem
que o primeiro destes objectivos é mais comum que o segundo, que, por
sua vez, é mais comum que o terceiro. Não obstante, todas estas dimen-
sões têm potencial para ser influenciadas quer pelos media, quer pelos
próprios candidatos através dos media.

Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva: 
dois casos de utilização eficaz dos media

Uma imagem positiva e a viabilidade eleitoral de um candidato são
construídas ao longo do tempo e a exposição pública é fundamental nes-
tes processos. Não obstante o período oficial de campanha ser apenas
de duas semanas antes do dia da eleição, os esforços dos candidatos para
obter exposição mediática e cobertura jornalística positiva começam
muito antes e, muitas vezes, são iniciados vários anos antes da eleição,
como foi o caso de Cavaco Silva e de Marcelo Rebelo de Sousa. Estes
longos períodos de pré-campanha não assumida são, apesar disso, extre-
mamente ricos em interacções com os media, o que significa que, na aná-
lise das estratégias de construção de imagem, os efeitos de longo termo
dos media devem ser sempre tidos em consideração (Salgado 2010).

Cavaco Silva, para ser bem-sucedido numa candidatura presidencial,
precisava de reinventar a sua imagem política. Com uma imagem muito
desgastada após dez anos como primeiro-ministro (1985-1995), em que
teve de gerir momentos de crise complicados no país e nos seus governos,
e uma candidatura presidencial malsucedida em 1996, Cavaco Silva com-
preendeu que tinha de construir uma imagem política diferente e utilizou
para isso os media de forma exemplar.

O próprio assumiu esse problema na sua Autobiografia Política: «Os
dez anos de primeiro-ministro e a forma como eu tinha exercido as fun-
ções tinham gerado ressentimentos e insatisfação nalguns grupos e cor-
porações e um certo cansaço em relação à minha pessoa» (Cavaco Silva
2004, 499). A imagem autoritária e prepotente ligada, por exemplo, aos
incidentes entre a polícia e a população na Ponte 25 de Abril tinha de
ser substituída e acabou por gradualmente dar lugar a uma imagem de
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seriedade e rigor. Cavaco Silva construiu na imprensa uma imagem de
«especialista», de um político acima dos partidos e das querelas partidá-
rias, muito mais de acordo com a representação ideal do que deve ser o
presidente no sistema político português.

A actuação de Cavaco Silva nos anos em que esteve afastado dos car-
gos na política activa fornece um excelente exemplo de como uma ima-
gem pode ser mudada e uma candidatura presidencial pode ser cons-
truída ao longo dos anos com recurso aos media. Cavaco Silva, após a
derrota nas eleições presidenciais de 1996, anunciou que iria dedicar-se
apenas à sua vida académica e familiar, mas nunca se coibiu de intervir
na vida política, através da publicação de livros e de artigos na imprensa,
especialmente em momentos de crise ou em alturas mais delicadas para
os políticos no poder. Em Novembro de 2004 e quando o governo do
então primeiro-ministro Santana Lopes atravessava um momento difícil,
Cavaco Silva publicou um artigo de opinião no jornal Expresso, em que
alertava para a falta de qualidade da actividade política em Portugal e
apelava aos políticos competentes que afastassem os incompetentes. 
O argumento era inspirado na lei económica de Gresham, segundo o
qual a má moeda tende a ser expulsa pela boa moeda.

Nos órgãos de informação e, em particular no semanário Expresso, foi
visível um interesse constante por Cavaco Silva durante todos estes anos:
«De 1999 a 2006, como foi demonstrado pela análise de conteúdo, são
raras as edições do Expresso em que Cavaco Silva está ausente» (Salgado
2010, 217). A comunicação do seu afastamento da vida pública e polí-
tico-partidária foi, na verdade, gerida como uma presença quase cons-
tante nos media, através de notícias, entrevistas, artigos de opinião, etc.,
não enquanto político, mas como alguém que se colocava acima dos po-
líticos. Este distanciamento conferiu a Cavaco Silva um estatuto especial
nos media e no espaço público: a sua palavra, para além de ter sido en-
quadrada na qualidade de um especialista, foi destacada de forma positiva
em relação à dos outros políticos.

A imagem de Cavaco Silva como um candidato presidencial vitorioso
começou precisamente a ser formada no Expresso e depois, com o im-
pulso dado pelas sondagens de opinião e por muitos comentadores po-
líticos, acabou por ser seguida pelos outros órgãos de informação até que
se criou uma ideia quase unânime de que Cavaco Silva seria o próximo
presidente da República. Quando finalmente formalizou a sua candida-
tura, a 20 de Outubro de 2005, Cavaco Silva apareceu nas notícias não
só como o «candidato vitorioso», mas também como aquele que «não
se candidatava contra ninguém», o que forçou os outros candidatos a
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delinearem estratégias de comunicação assentes em mensagens negativas,
ou seja, construíram os seus discursos em oposição ao do «candidato da
direita», na tentativa de impedir a sua vitória. Este aspecto não é de so-
menos importância, dado que de entre os factores dos quais depende a
eficácia da comunicação eleitoral se encontra precisamente a defini -
ção de objectivos estratégicos de teor positivo, como a vitória e a inten-
ção de construir ou contribuir para algo indubitavelmente bom. Por opo-
sição, os objectivos de carácter negativo serão, tipicamente, os de um
candidato que assume candidatar-se para evitar a eleição de um adversário
(Salgado 2010, 203-204). Tudo isto se reflectiu na cobertura noticiosa da
candidatura de Cavaco Silva que foi muito mais neutra e positiva quando
comparada não só com a dos outros candidatos presidenciais de 2006,
mas também com a cobertura jornalística da sua actuação como pri-
meiro-ministro.

O passado dos candidatos é um elemento-chave na construção de uma
candidatura e aqui os media também podem influenciar a forma como
as pessoas se recordam e avaliam os percursos e as contribuições dos po-
líticos para o país. No caso de Cavaco Silva, o estatuto de «especialista»
que lhe foi atribuído, com base na sua formação académica e na sua ex-
periência política, e a cobertura jornalística que foi feita nos anos que
mediaram a primeira candidatura malsucedida em 1996 e a segunda can-
didatura vitoriosa em 2006 serviram em grande medida para reabilitar a
sua imagem após dez anos de liderança no governo. Não é por isso de
excluir que esta cobertura jornalística favorável tenha tido influência na
forma como a sua segunda candidatura presidencial foi recebida e na sua
vitória eleitoral em 2006. 

Para além disso, Cavaco Silva assegurou muito do interesse mediático
em relação à sua nova possível candidatura através de uma gestão cuidada
de intervenções e silêncios enquanto manteve durante muitos anos o
tabu sobre se iria ou não candidatar-se à Presidência da República nova-
mente. O tabu gerado em torno da sua candidatura e a gestão dessa in-
certeza com comentários, que tanto significavam avanços como recuos,
«enquanto a estrutura logística ia sendo discretamente montada, contri-
buíram para aumentar o interesse dos media na sua candidatura e na sua
pessoa» (Salgado 2010, 203).

Marcelo Rebelo de Sousa, candidato presidencial às eleições de 2016
e actual presidente, é outro excelente exemplo de construção de imagem
através dos media. Também ele soube gerir de forma eficiente a incerteza
de uma eventual candidatura presidencial sua durante vários anos, man-
tendo o interesse dos jornalistas, ao mesmo tempo que analisava os re-
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sultados nas sondagens de opinião e observava (e comentava) a formação
e dissolução de outras possíveis candidaturas presidenciais.

As aspirações presidenciais de Marcelo Rebelo de Sousa foram dis -
cutidas na imprensa durante vários anos, onde aliás ele foi frequente-
mente apontado como um mais-que-provável candidato, mas ele foi evi-
tando abordar o tema directamente e esperou até ao momento mais
favorável para confirmar a sua candidatura, quando todas as sondagens
lhe davam uma larga vantagem e os outros candidatos estavam confir-
mados. Entretanto, a sua visibilidade e a sua influência política foram
aumentando bastante devido à exposição mediática das suas aparições
semanais em horário nobre na televisão. O seu espaço de opinião no te-
lejornal de domingo foi emitido primeiro no canal público de televisão
RTP1 e depois passou para o canal de televisão privado TVI, mas teve
sempre audiências consideráveis.

A estratégia de Marcelo Rebelo de Sousa foi em muito semelhante à
de Cavaco Silva. Também passou pela construção de uma imagem polí-
tica diferente, mas no seu caso implicou um esforço de exposição pública
acrescido, pois Marcelo Rebelo de Sousa não tinha o longo passado po-
lítico de Cavaco Silva, nem a sua visibilidade pública. A vida política ac-
tiva de Marcelo Rebelo de Sousa foi, na realidade, curta e conturbada
no passado.

Em 1975, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito deputado à Assembleia
Constituinte e, em 1981, no governo liderado por Francisco Pinto Bal-
semão, foi nomeado secretário de Estado da Presidência do Conselho
de Ministros, sendo que em 1982 assumiu o cargo de ministro dos As-
suntos Parlamentares, do qual se demitiu pouco depois. No ano seguinte,
em 1983, o governo de coligação constituído pelo Partido Social Demo-
crata (PSD), pelo Centro Democrático Social (CDS) e pelo Partido Po-
pular Monárquico caiu na sequência do pedido de demissão do então
primeiro-ministro. As oposições dentro do governo e do seu partido con-
duziram Francisco Pinto Balsemão a esta decisão. No seu próprio jornal,
o Expresso, eram publicadas frequentemente críticas à sua governação;
Marcelo Rebelo de Sousa escreveu numa ocasião: «não é vergonha ne-
nhuma que haja quem pense que Balsemão foi uma escolha infeliz ou
desastrosa». O antigo primeiro-ministro explicaria publicamente anos
mais tarde em entrevista ao Independente que Marcelo Rebelo de Sousa o
tinha traído várias vezes desde que o tinha convidado, em 1972, para tra-
balhar no Expresso (Claro, Jornal I, 2015). Por tudo isto, nas eleições pre-
sidenciais de 2016, Balsemão revelou publicamente o seu apoio a uma
possível candidatura de Rui Rio, que descreveu como alguém com provas
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dadas, «leal, corajoso, fiel à matriz social-democrata» (cit. in Silva, sema-
nário Expresso, 2015).

Marcelo Rebelo de Sousa foi depois líder do PSD em 1996, cargo que
desempenhou até 1999, altura em que, em ruptura com o líder do CDS-
-PP, Paulo Portas, com quem tentava uma reedição do projecto Aliança
Democrática, se demitiu e deixou a liderança do partido vaga para Durão
Barroso. A relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e Paulo Portas também
foi difícil. Anos antes, no programa televisivo Parabéns de Herman José,
Paulo Portas, então director do jornal Independente, referiu que a única
pessoa com quem tinha cortado relações era Marcelo Rebelo de Sousa
(cit. in Ribeiro, jornal Público, 2016).

Dada a impossibilidade de manter uma presença activa na política
pela via partidária, Marcelo Rebelo de Sousa tentou construir uma rela-
ção directa com os eleitores e usou para isso a televisão com sucesso. Tor-
nou-se um comentador político muito conhecido e influente, e desen-
volveu um estilo próprio, muito popular e acessível, tentando assim
ganhar o apoio da população directamente e sem a mediação do partido,
onde tinha desenvolvido alguns antagonismos. Chegou a ser o político
com mais intenções de voto nas sondagens de opinião enquanto a sua
candidatura presidencial continuava a ser rejeitada internamente pelo
PSD. Marcelo Rebelo de Sousa também tentou construir uma imagem
de credibilidade, de um político independente, acima dos partidos, de
um árbitro imparcial, alguém que seria capaz de negociar consensos, se
necessário. Nos comentários semanais criticou muitas vezes o seu próprio
partido, o que contribuiu para associar a sua imagem política a indepen-
dência, imparcialidade e credibilidade. A televisão foi o instrumento ideal
para atingir estes objectivos, de tal forma que a visibilidade que conseguiu
obter como comentador televisivo permitiu que, durante a campanha
eleitoral, dispensasse, por exemplo, a afixação de outdoors de propaganda.

Enquanto comentador político com um espaço regular na televisão,
Marcelo Rebelo de Sousa também se encontrava na posição privilegiada
de poder moldar as expectativas dos eleitores em relação à imagem do
candidato mais adequado para o cargo e ao perfil do próximo presidente.
Este tipo de estratégia só é inovadora pelo facto de o comentador ser
neste caso o próprio político com interesse no cargo. À semelhança do
que sucede em outros países (Estados Unidos da América, França, Ale-
manha, etc.), também em Portugal, alguns políticos habituaram-se a usar
os media como uma espécie de laboratório onde podem tanto testar a
aceitação de decisões futuras, como preparar o clima de opinião para
anunciar decisões, que podem estar relacionadas com candidaturas e
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campanhas eleitorais, ou com o dia-a-dia da governação. O uso dos media
com este fim está directamente relacionado com a preocupação de cons-
truir e manter uma imagem o mais positiva possível junto da população,
procurando assim as melhores formas de comunicar decisões e mesmo
criando previamente um clima de opinião favorável às mesmas.

Na prática, são publicadas notícias, artigos de opinião, ou os comen-
tadores lançam uma ideia, para provocar o debate em torno de determi-
nado assunto, com o objectivo último de avaliar a reacção dos outros
jornalistas, dos opinion-makers em geral, e da própria população. Cavaco
Silva, por exemplo, teve nos media, não só um palco sempre que quis
intervir na política, como um excelente laboratório para as suas decisões,
pois qualquer iniciativa sua provocava sempre feedback da parte dos jor-
nalistas e dos outros políticos. O debate em torno da sua actuação fun-
cionou como uma bússola, que forneceu o melhor caminho para a sua
candidatura presidencial. Marcelo Rebelo de Sousa, com a sua presença
assídua nos media, também beneficiou desta táctica.

As semelhanças na forma como os dois usaram os media são muitas.
Tal como Cavaco Silva, que, na altura, se apresentou como alguém com-
petente e rigoroso, também Marcelo Rebelo de Sousa soube ler bem os
sinais e as principais prioridades e preocupações da população para ade-
quar a sua imagem e as mensagens da sua candidatura. A campanha dos
afectos, frugal, caiu especialmente bem e veio responder aos anseios de
uma população cansada de austeridade e da indiferença dos governantes
(de recordar, por exemplo, as posições do antigo primeiro-ministro Pedro
Passos Coelho em relação à emigração dos jovens e aos sacrifícios exigi-
dos à população).

Tal como Cavaco Silva, também Marcelo Rebelo de Sousa fez o anún-
cio oficial da sua candidatura em Outubro e num local simbólico para
si: o Centro Cultural de Belém foi o local escolhido por Cavaco Silva e
Marcelo Rebelo de Sousa optou por explicar a sua candidatura na Bi-
blioteca Municipal de Celorico de Basto, regressando às origens da sua
família. Ambos tinham de construir imagens políticas diferentes das que
tinham no passado e ambos geriram de forma meticulosa a incerteza da
confirmação das suas candidaturas durante anos. Durante a longa pré-
campanha e a campanha eleitoral, também no caso da candidatura de
Marcelo Rebelo de Sousa, a maior parte da cobertura jornalística foi neu-
tra ou positiva. A candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa
foi aliás muito bem recebida por grande parte da classe jornalística, que
tratou o candidato como se fosse um dos seus.
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Diferentes candidatos, diferentes objectivos, 
diferente uso dos media?

Mas os media não são importantes apenas para os candidatos mais for-
tes. Os media, e em particular os órgãos de informação com mais audiên-
cia, são um instrumento de comunicação importante para conseguir ex-
posição pública e obter um maior reconhecimento do nome e da
imagem no caso dos candidatos menos conhecidos dos eleitores, como
António Sampaio da Nóvoa, Henrique Neto, ou Paulo de Morais, nas
eleições de 2016.

Os políticos com aspirações a posições de visibilidade têm de se tornar
conhecidos e têm de conseguir demonstrar a sua viabilidade como can-
didatos, comprovando que possuem um perfil adequado ao exercício das
funções em causa. Dada a natureza e o tipo de funções que lhe estão as-
sociadas, o cargo da Presidência da República em Portugal acentua forte-
mente a necessidade de incluir estas componentes na estratégia de comu-
nicação. Trata-se de um cargo político unipessoal que combina a função
representativa com a simbologia da identidade e da unidade nacionais, e
o poder regulador, moderador e arbitral do sistema. O presidente deve
impedir os excessos do governo e garantir os direitos da oposição e das
minorias, e o regular funcionamento das instituições democráticas. Sa-
lientando a necessidade de independência e autonomia, Canotilho e Mo-
reira (1991) dão uma explicação metafórica do papel do presidente da Re-
pública: é árbitro (entre governo e Assembleia e entre maioria e oposição),
é polícia (do governo, controlando a sua conduta) e, em caso de crise,
bombeiro do sistema (demissão do governo, dissolução da Assembleia da
República, declaração de estado de excepção, etc.).

Apesar de não possuir poderes executivos, o presidente da República
deverá conseguir manter a sua influência e exercer aquilo que Mário Soa-
res designou como uma «magistratura de influência», por exemplo, atra-
vés do uso da palavra no espaço público para influenciar a agenda do
governo, ou nos bastidores para servir de mediador entre os vários inte-
resses. Como explicam Freire e Costa Pinto (2005), «o poder presidencial
tenderá a ser maior quando a maioria parlamentar não é absoluta e se
verificam crises no sistema partidário. [...] Quando o governo tem uma
maioria que o suporta, não só ficam muito limitados os poderes de veto
do Presidente da República, como a estabilidade do governo torna menos
indispensável a acção do Presidente para promover consensos e acordos
políticos entre os partidos parlamentares» (p. 84).
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A natureza das funções presidenciais e a falta de notoriedade pública
e de apoio partidário levam assim a que candidatos menos conhecidos
(como alguns independentes, ou os oriundos de fora do sistema político)
tendam a implementar estratégias de comunicação delineadas em torno
do objectivo de «reconhecimento», o que geralmente também implica
começar as suas pré-campanhas o mais cedo possível, e a fomentar desde
logo a interacção com os jornalistas. As formas directas de comunicação
de campanha são também importantes para os objectivos de reconheci-
mento e de promoção do nome e da imagem dos candidatos, especial-
mente com o uso crescente dos social media. No entanto, em Portugal, a
televisão e a mediação dos jornalistas são ainda (ou pelo menos, por en-
quanto) os mais importantes veículos da comunicação das campanhas.

A televisão é actualmente o único meio de comunicação de massas
que chega à maior parte da população (excepto às camadas mais jovens
da população). O contacto directo com os eleitores e as visitas ao longo
do território durante a campanha foram muito importantes no passado
e ainda são em alguns casos. Contudo, agora estas visitas e contactos
com a população são também organizados com o objectivo de terem a
presença dos jornalistas e de serem transmitidos pelos órgãos de infor-
mação. As campanhas são planeadas para construir cenários de exposição
mediática que funcionem bem também para os órgãos de informação,
de forma a induzir cobertura mediática preferencialmente positiva.

Por outro lado, a mediação dos jornalistas na transmissão da mensa-
gem dos políticos é considerada importante, pois confere um grau de
credibilidade à mensagem política que a que resulta da comunicação di-
recta dos políticos com os cidadãos, percepcionada como propaganda,
não tem. O processo de produção jornalística, que habitualmente passa
pela verificação da informação e das fontes de informação, diferencia 
– aos olhos dos eleitores – o que é informação política do que é simples
propaganda, funcionando como uma espécie de «controlo de qualidade»,
que em última instância legitima a mensagem política (as propostas dos
candidatos são exequíveis? O que o candidato diz é verdade?) (Salgado
2007; 2014). Os mecanismos de exposição selectiva e a reacção dos elei-
tores contra formas explícitas de propaganda estão já bem documentadas
na investigação académica (Cull, Culbert e Welch 2003).

Apesar de estes constrangimentos das formas directas de comunicação
política estarem presentes mesmo nos social media, onde alguma interac-
ção com os cidadãos é possível, eles têm sido crescentemente utilizados
na política, mas a maioria das vezes como um entre vários instrumentos
incluídos em estratégias de comunicação que incorporam os diferentes
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tipos de meios. Há, no entanto, um tipo diferente de estratégias que leva
a que alguns candidatos alternativos apostem sobretudo nestas formas
de comunicação directa com os eleitores através dos social media, como
o Facebook, por exemplo. Aqui o objectivo é precisamente marcar a dife-
rença em relação aos candidatos tradicionais, ou candidatos «do sistema».
Paulo de Morais seguiu este tipo de estratégia de forma a diferenciar-se
da imagem dos outros candidatos e optou por uma abordagem diferente,
de rejeição do tipo tradicional de campanha eleitoral centrado nos media
tradicionais, nas visitas a feiras e nos comícios habitualmente organizados
pelos outros candidatos. De referir ainda a desigualdade de acesso aos
media tradicionais por parte dos diferentes candidatos, apesar da legisla-
ção vigente que regula a cobertura noticiosa das campanhas eleitorais, e
que se deve não só à assimetria de recursos das várias candidaturas, mas
também às estratégias editoriais dos órgãos de informação (mais inten-
ções de voto nas sondagens equivale a mais audiência, logo, maior inte-
resse e cobertura jornalística).

Outro aspecto interessante da candidatura de Paulo de Morais relacio-
nado com o uso dos media prendeu-se com o facto de ele se apresentar
sobretudo como um candidato com uma agenda focada num tema. Os
candidatos, que concorrem a eleições com uma agenda centrada num
tema em particular, têm como principal objectivo aumentar a visibilidade
desse tema, direccionando a atenção da opinião pública e provocando
discussão nos media, bem como, eventualmente, a acção do governo e
dos legisladores. Este tipo de candidaturas, que se pode encontrar tam-
bém em partidos políticos, não é geralmente bem-sucedida em termos
de vitória eleitoral, mas consegue incluir na agenda e dar mais visibilidade
a temas novos ou esquecidos. Na prática, trata-se de uma forma de atrair
publicidade para temas ou causas que, apesar de legítimos e muitas vezes
oportunos, são habitualmente marginais em termos da atenção que
obtêm dos media e da opinião pública.

A candidatura de Paulo Morais foi centrada sobretudo no tema do
combate à corrupção, mas não foi a única com este tipo de formato e
estratégia nas eleições presidenciais de 2016. Henrique Neto focou o seu
discurso de candidato presidencial sobretudo na ideia da necessidade de
renovação da política nacional e, em particular, na urgência de transpa-
rência na relação entre a classe política e os interesses económicos. A sua
ideia-chave foi a de que é essencial uma mudança radical no funciona-
mento dos sistemas político e económico, que só funcionará se os cida-
dãos e as instituições democráticas se mobilizarem em torno dos mesmos
objectivos.
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Os candidatos que emanam ou que se apresentam como representan-
tes dos seus partidos têm geralmente uma abordagem, a nível de discurso,
mais condicionada àquele que é o posicionamento ideológico e político
e aos temas dos partidos de que são oriundos. E no que se refere à orga-
nização da campanha e ao uso dos media também. Geralmente as suas
candidaturas são anunciadas mais tarde, mas beneficiam das estruturas
já montadas dos seus respectivos aparelhos partidários. Marisa Matias,
candidata do Bloco de Esquerda, e Edgar Silva, o candidato do Partido
Comunista Português, ilustram bem este tipo de situações. Na maior
parte dos casos, estes candidatos também têm a cobertura noticiosa da
sua campanha assegurada, uma vez que os jornalistas costumam seguir
com maior assiduidade as iniciativas dos partidos representados no par-
lamento e no período oficial de campanha eleitoral alguns órgãos de in-
formação tentam noticiar as iniciativas da maior parte das candidaturas,
devido à legislação em vigor, sendo que as dos partidos com representa-
ção parlamentar estão geralmente incluídas.

Os media e os processos de influência 

Existem várias formas passíveis de atrair e moldar a cobertura mediá-
tica das candidaturas, que, influenciando a noticiabilidade das mesmas
e mesmo a sua viabilidade eleitoral, permitem ganhar a simpatia dos elei-
tores para os candidatos ou para os seus temas e causas, e no limite um
maior número de votos.

Algumas destas tácticas passam por tentar controlar o fluxo de notícias,
por exemplo fazendo simplesmente por garantir a presença de jornalistas
que realizem a cobertura dos eventos de campanha e que reproduzam
nos órgãos de informação as declarações dos candidatos. Outras formas
passam por ligar os eventos de campanha a temas que já estão a ser de-
batidos no momento, para conferir actualidade ao discurso do candidato;
ou tentar marcar a agenda, sugerindo novos temas, para atribuir uma
maior saliência aos assuntos que são o foco das propostas do candidato,
para que passem a ser alvo de debate público e assim incluídos nas prio-
ridades dos eleitores. Se for bem-sucedida, esta estratégia é particular-
mente interessante para os candidatos, uma vez que representa a opor-
tunidade de conseguir potenciais vantagens eleitorais, como demonstram
alguns estudos (Budge e Farlie 1983; Budge 2015). O conceito de issue
ownership tem sido utilizado para explicar o comportamento tanto dos
partidos como dos eleitores, e significa que alguns partidos são conside-
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rados pelo público como sendo mais capazes de lidar com alguns temas
(Walgrave, Tresch e Lefevere 2015).

A teoria do agenda-setting também sugere que uma das grandes batalhas
durante uma campanha eleitoral é a tentativa de os partidos determina-
rem eles próprios os assuntos da agenda dos media e, desta forma, in-
fluenciarem as prioridades do eleitorado sobre o que querem ver dis -
cutido na campanha eleitoral, podendo assim fazer coincidir o seu
programa político com as preocupações do público. Os candidatos
podem, desta forma, tentar influenciar a agenda dos media sugerindo
novos temas e podem também ligar o seu discurso a problemas existen-
tes, interpretando e fornecendo o seu enquadramento para esses temas,
o que significa influenciar os critérios pelos quais a actuação dos políticos
em relação a esses temas será avaliada pelos eleitores.

Isto está relacionado com a ligação dos candidatos a temas específicos
e com o grau de importância que o público atribui a esses mesmos temas,
processos que, por sua vez, são influenciados pelos media através dos efei-
tos de agenda-setting (McCombs e Shaw 1972; Weaver, McCombs e Shaw
2004), priming (Iyengar e Kinder 1987), e framing (Entman 1993). Estes
processos de influência dos media sobre as mensagens políticas permitem
assim moldar a percepção que os eleitores têm da imagem e da mensa-
gem dos vários candidatos (e até da sua viabilidade eleitoral). Por isso,
para os candidatos, conseguir controlar estes processos de influência dos
media é extremamente importante, porque em última instância este con-
trolo pode até contribuir para o desfecho da eleição. Ou seja, estes são
processos de influência dos media sobre a política e a sociedade em geral,
mas são permeáveis a influências exteriores aos próprios media. Um can-
didato (ou outro actor político ou social) pode influenciar os temas que
os media seleccionam como sendo os mais importantes e que incluem
na agenda; ou pode influenciar a forma como esses ou outros temas são
noticiados, afectando assim a saliência atribuída ao tema em causa e en-
fatizando alguns aspectos ou fontes de informação específicos.

O denominado priming effect, que para alguns autores é apenas uma
extensão do efeito de agenda-setting dos media, refere-se concretamente à
possibilidade de os media influenciarem os critérios ou os temas pelos
quais os actores políticos são avaliados. Enquanto o efeito de agenda-set-
ting reflecte o impacto da cobertura mediática na selecção e na percepção
da importância dos temas, o efeito de priming refere-se concretamente
ao impacto da cobertura mediática na selecção de critérios ou temas 
e ao peso que é atribuído a esses temas nas avaliações e julgamentos que
fazem parte do processo de formação de opinião, o que inclui as avalia-
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ções dos diferentes partidos ou candidatos que concorrem a uma eleição.
O enquadramento (ou framing) tem sobretudo a ver com a forma como
a informação é apresentada. 

Mesmo os objectivos mais simples de atrair a atenção dos media e de
conseguir exposição mediática podem revelar-se complicados para os
candidatos que não dominam os modos de funcionamento dos media.
Quando o objectivo é apenas transmitir a mensagem da candidatura,
uma estratégia de comunicação eficiente selecciona apenas alguns temas
e promove a repetição de algumas mensagens-base e não tenta comunicar
todos os detalhes de todas as posições e propostas do candidato. Estes
pormenores seriam inevitavelmente perdidos porque a cobertura mediá-
tica está sujeita a fortes constrangimentos de tempo e espaço e é guiada
não apenas pelo «interesse público», mas também e sobretudo por im-
perativos comerciais. Para além disso, no caso da televisão e para garantir
cobertura televisiva nos telejornais emitidos em horário nobre nos canais
de sinal aberto, para além de mensagens focadas e sucintas é importante
garantir que os jornalistas conseguem obter imagens.

Mesmo quando o objectivo é simplesmente conseguir assegurar qual-
quer tipo de cobertura mediática ou passar uma mensagem simples, a
mediação dos jornalistas pode colocar desafios adicionais aos candidatos.
Os comícios, os «banhos de multidão», ou as arruadas costumam ser no-
tícia durante qualquer campanha eleitoral, mas a cobertura destes eventos
não é necessariamente neutra; pelo contrário, é feita através de enqua-
dramentos jornalísticos específicos, como por exemplo o enquadramento
estratégico ou de jogo (horse race, strategic, game frame), que significa que
os focos principais dos jornalistas são a componente de competição da
eleição, a posição que os candidatos ocupam nas sondagens de opinião,
ou as características pessoais dos candidatos. Este tipo de cobertura no-
ticiosa é caracterizado por mais drama e segue a lógica dos media, logo,
poderá representar mais dificuldades de controlo por parte dos políticos.
Na base da lógica mediática está a convicção de que os aspectos de en-
tretenimento e de drama, como o conflito, são mais apelativos para os
eleitores e por isso atraem mais audiência.

Por outro lado, as estratégias mais elaboradas de comunicação de cam-
panha e de construção de imagem dos candidatos podem ser descons-
truídas através de abordagens jornalísticas interpretativas e do recurso
cada vez mais frequente à análise e à opinião dos especialistas a quem é
pedido, por exemplo, que examinem as declarações e as iniciativas de
campanha, ou que comentem a adequação da personalidade dos candi-
datos à posição a que concorrem.
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Uma abordagem interessante a esta reacção dos jornalistas às campa-
nhas organizadas de forma cada vez mais profissional foi feita por Esser,
Reinemann e Fan (2001). Os autores tentaram desconstruir e explicar
aquelas que serão as respostas dos jornalistas à utilização crescente de
marketing político, e de profissionais de relações públicas e spin doctors
nas campanhas, precisamente devido às tentativas de alguns políticos de
influenciarem a forma como é feita a cobertura noticiosa das suas cam-
panhas. Eles explicam que, após duas fases de jornalismo político, uma
mais concentrada nos temas e nas propostas dos candidatos (por volta
de 1960) e outra, que se seguiu no tempo, mais focada na estratégia e na
ideia do jogo de competição entre os candidatos, estaria a emergir uma
terceira fase, que denominam metacobertura.

Este novo tipo de cobertura da política surge em alguns países (nos
Estados Unidos da América, por exemplo) devido à necessidade que os
jornalistas sentem de questionar a informação que recebem dos spin doc-
tors e de desconstruir as tentativas de manipulação de que são alvo. Trata-
-se de uma forma de jornalismo mais reflexivo, auto-analítico e mais cen-
trado no papel que os próprios media desempenham no processo político
e nas campanhas eleitorais em particular. Seguindo esta abordagem, os
jornalistas estão sobretudo interessados em compreender as estratégias
que as candidaturas usam para controlar os fluxos de informação e as
manobras de bastidores que são desenvolvidas para os influenciar. Exem-
plos possíveis deste tipo de peças jornalísticas incluem as análises sobre
a forma como os media realizam a cobertura da campanha, se são impar-
ciais e igualmente justos para todos os candidatos; peças jornalísticas que
examinam o impacto da cobertura noticiosa na campanha; e as que ana-
lisam a forma como os candidatos usam os media para promover a sua
candidatura e atacar os oponentes.

Em Portugal, na maior parte dos casos, o distanciamento entre os jor-
nalistas e os políticos não é suficiente para permitir o desenvolvimento
deste tipo de cobertura noticiosa da política. O incomum (quando com-
parado com outros países Europeus) número de políticos que após aban-
donarem os seus cargos vão para os órgãos de informação no papel de
comentadores, onde se guiam pela sua própria agenda pessoal e partidária
e, muitas vezes, com objectivos muito definidos, comprova esta proxi-
midade excessiva entre os políticos e os jornalistas em Portugal. Dificil-
mente os jornalistas podem fazer uma parte importante do seu trabalho,
se forem participantes directos nas estratégias de candidatura e campanha
dos políticos e se não questionarem e não reflectirem sobre essa partici-
pação.
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Conclusão

Esta abordagem aos processos de influência dos media nas campanhas
eleitorais não é exaustiva. Tentou sobretudo relacionar as estratégias 
de comunicação política de algumas candidaturas presidenciais em Por-
tugal com o enquadramento teórico existente na literatura académica,
bem como explicar o uso planeado dos media por parte de alguns candi-
datos, não só para atrair cobertura jornalística e influenciar o conteúdo
dessa cobertura, mas também para a construção de imagens adequadas
ao perfil do cargo de presidente da República.

Obter a atenção dos jornalistas e conseguir assegurar cobertura mediá-
tica é um elemento-chave em qualquer campanha eleitoral e um instru-
mento central nas estratégias de construção de candidaturas. Mas, em al-
guns casos, os media substituem mesmo as estruturas políticas tradicionais,
como os partidos, na construção das candidaturas e na mediação entre o
político e os cidadãos. Parte devido à natureza do cargo, mas também por
causa de querelas partidárias internas e pela noção de algum descrédito
mais ou menos generalizado sobre o papel dos partidos na sociedade ac-
tual, alguns candidatos substituem em grande medida os partidos pelos
media. Os media permitem-lhes obter visibilidade pública, testar e influen-
ciar decisões, e construir imagens diferentes de si próprios, reenquadrando
as suas características pessoais e o seu passado.

Em suma: se, por um lado, as eleições presidenciais em Portugal são
particularmente apelativas para os jornalistas, por outro lado, os media
são cada vez mais centrais nos esforços feitos pelos candidatos presiden-
ciais para conseguir reconhecimento e apoio popular. Os candidatos pre-
sidenciais não só tentam beneficiar da exposição mediática, como tentam
frequentemente influenciar a cobertura noticiosa.

Os media tornam os candidatos mais conhecidos dos eleitores. A pre-
sença dos candidatos nos media, as mensagens divulgadas pelos candi-
datos e a cobertura noticiosa das candidaturas podem também provocar
alterações nas preferências políticas de alguns segmentos do eleitorado.
Por exemplo, uma candidatura presidencial pode beneficiar da mediação
dos jornalistas, através dos efeitos de agenda-setting, framing e priming dos
media, quando estes contribuem para moldar a imagem do candidato ao
adequá-la ao cargo e às preferências do eleitorado, dão ênfase a temas
nos quais o candidato tem vantagens sobre os seus opositores, ou ajustam
o discurso do candidato às principais preocupações do eleitorado. Mais
do que mudanças de opinião e atitude provocadas por persuasão directa
e exposição a mensagens específicas, estas estratégias implementadas ao
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longo de vários anos apontam sobretudo para a construção de climas de
opinião e para a possibilidade de efeitos de longo prazo nas campanhas
eleitorais.
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O regime republicano português foi um fenómeno precoce no
quadro europeu, mas a sobrevivência deste ao longo do 
século XX, sobretudo considerando a longa experiência
autoritária, demonstrou a rápida consolidação das instituições
republicanas na sociedade portuguesa e, especialmente, em alguns
segmentos das suas elites.  Os presidentes, ainda que os seus
poderes variassem muito ao longo dos últimos 100 anos,
estiveram muitas vezes no centro da vida política portuguesa.
Este livro tem como objetivo repensar o presidencialismo e o
semipresidencialismo, colocando o caso português em contexto.
Assim, a primeira parte repensa as definições e a prática política
do semipresidencialismo.  A segunda faz um balanço do
presidencialismo na América Latina, em África e em Timor-Leste,
e a terceira concentra-se no caso português, sobretudo nos
dilemas mais recentes do impacto da crise de 2008 no segundo
mandato do Presidente Cavaco Silva e nas eleições presidenciais
de 2016, que deram a vitória a Marcelo Rebelo de Sousa.
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Corporatism and Fascism. The corporatist
Wave in Europe (Routledge, 2017). 
É coautor, com André Freire, do livro
O Poder Presidencial em Portugal. Os
Dilemas dos Poderes dos Presidentes na
Republica Portuguesa (D. Quixote,
2010).

Paulo José Canelas Rapaz é
licenciado e doutorado em Ciências
Políticas pela Université 
Panthéon-Assas-Paris II, com uma
tese intitulada Le Président de la
République Portugaise – la Construction
de la Figure Présidentielle Portugaise
Depuis 1986.  A sua investigação
centra-se nos presidentes europeus
eleitos por sufrágio universal direto.
Foi assistente na Université
Panthéon-Assas-Paris II e
investigador visitante no Instituto de
Ciências Sociais da Universidade de
Lisboa.

Outros títulos de interesse:

O Semipresidencialismo 
nos Países de Língua 
Portuguesa
Marina Costa Lobo
Octávio Amorim Neto
(organizadores)

Democracia e Representação
Partidária
A Elite Parlamentar e os Cidadãos
Ana Maria Belchior

Como Evitar Golpes
Militares
O Presidente, o Governo 
e a  Assembleia Eleita
Luís Salgado de Matos
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