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Resumo 

A comunicação política e, principalmente, a comunicação eleitoral evoluíram substancialmente desde 

1975 quando decorreram, em Portugal, as primeiras eleições democráticas da Terceira República. 

Pretendemos caracterizar precisamente a evolução da comunicação eleitoral em campanhas 

eleitorais para as eleições legislativas tendo por base a avaliação dos cartazes eleitorais dos quatro 

principais partidos políticos. Avaliaremos o impacto que a personalização, a ideologia e o tipo de 

argumentos a que os partidos recorreram, assumiram no processo de comunicação dos principais 

partidos e dos principais candidatos a primeiro-ministro. Pretendendo saber se, em Portugal, neste 

suporte de comunicação, se confirma a tendência geral de perda da componente ideológica, a par 

com uma crescente personalização. 

Palavras-chave 

 Comunicação política, cartazes eleitorais, partidos, ideologia, personalização.  

 

Abstract 

The political communication and, in particularly, electoral communication have developed a lot since 

1975 when occurred, in Portugal, the first democratic elections of the Third Republic. We pretend to 

characterize, precisely, the evolution of the electoral communication in electoral campaigns based on 

the outdoors of the main four political parties. We will evaluate the impact of the personalization, the 

ideology and the type of arguments that the parties used, trough the process of communication of the 

principal parties and the main candidates to prime-minister. We also want to measure if, in Portugal, 

trough the outdoors we confirm the general tendency of decreasing of the ideological component in 

the communication, as well as, an increasing growth of the effect of personalization.  

Key-words 

Political communication, electoral outdoors, parties, ideology, personalization. 
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1. Introdução 

Com o desenrolar do século XX, o desenvolvimento dos meios técnicos de difusão das 

mensagens e perante uma organização da vida em sociedade cada vez mais interdependente, a 

comunicação política tornou-se ainda mais indissociável da Ciência Política e assumiu um papel de 

tal forma preponderante na interpretação, exposição e desenvolvimento desta ciência que, hoje em 

dia, seja qual for o histórico de desenvolvimento do país em causa, é impossível avaliar um acto 

político – independentemente, também, do poder que o executa ou da personagem em causa - sem 

ter em conta o cada vez mais complexo acto de comunicar. 

Neste contexto, as campanhas eleitorais como uma vertente da comunicação política, 

transformaram-se em esforços de comunicação que têm como principal objectivo informar, persuadir 

e mobilizar os eleitores em torno de um projecto político, um candidato ou um partido (Norris, 2000). 

Tendo em conta os conteúdos produzidos, a comunicação política evoluiu de uma fase 

predominantemente ideológica concentrada no partido e nas suas matrizes constitucionais, o que 

coincidiu com os primeiros passos da comunicação de massas, para uma fase de crescente 

personalização do candidato, das suas características, do seu passado e das soluções apresentadas 

para satisfazer as necessidades e vontades do eleitor (Scammel, 2000).  

Qual é o grande objectivo de uma campanha eleitoral? Para ser eficaz deve estar centrada 

em grandes ideias que reflectem a filosofia e as visões do candidato e devem ser percepcionadas 

pelos eleitores como relevantes e importantes (Rove, 2010). “Comunicação é 50% da batalha. Di-lo 

uma vez, repete-o duas vezes, continua a repeti-lo e, quando acabares, saberás que ainda não o 

disseste as vezes necessárias”, explica-nos Tony Blair na sua biografia política (Blair, 2010: 27). Um 

bom exemplo do papel preponderante que a comunicação desempenha no acto político, sendo o ex-

primeiro-ministro britânico apontado como um dos protagonistas que marcou, de forma irreversível, o 

papel preponderante que a comunicação assumiu na política em sentido lato e não, apenas, na 

comunicação eleitoral como vertente da comunicação política.  

À comunicação política são apontadas cinco funções básicas: a identificação do candidato, a 

imagem do candidato, o ataque, a defesa e o desenvolvimento e exploração dos assuntos (Bryant, 

1975). Paula Espírito Santo (2008: 13), nesse sentido, acrescentou que “as funções básicas da 

comunicação política estão intrinsecamente ligadas, sendo que ao analisarmos a mensagem e o 

modo como esta é operacionalizada em termos de cartaz, de debate ou de discursos pós-campanha 

podemos relevar vários aspectos importantes ao desenlace partidário mas, também sistémico, a 

começar pelos moldes de concretização das estratégias político-partidárias” 
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1.1 Objecto de estudo 

Este estudo incide, genericamente, na análise do papel que a comunicação política assumiu 

em todas as eleições legislativas que ocorreram, em Portugal, entre 1975 e 2009. Iremos concentrar-

nos na avaliação da comunicação política, nomeadamente, da comunicação eleitoral através da 

monitorização de um único suporte de comunicação: os cartazes eleitorais. 

Ao delimitarmos de forma precisa o nosso objecto de estudo pretendemos salvaguardar quer 

o interesse, quer as conclusões deste trabalho. A comunicação política constitui uma ampla área de 

estudo da Ciência Política, e já muito explorada em termos de investigação, mas é, também, um 

espaço reinventado diariamente, com novas tendências e capacidades técnicas o que torna quase 

ilimitadas as suas potencialidades de análise. Optámos por focar esta avaliação nos quatro principais 

partidos políticos portugueses (PSD, PS, CDS e PCP) por duas razões. Por um lado, por serem os 

únicos entre os principais partidos políticos que participaram em todas as eleições que se realizaram 

entre 1975 e 2009 e, em todas elas, elegeram deputados. Por outro lado, por se tratarem de quatro 

partidos com origens e posicionamentos distintos no quadro do sistema partidário português, o que 

enriquecerá a base de análise e, por conseguinte, as conclusões.  

Centraremos a avaliação da comunicação política em eleições legislativas dos principais 

partidos através de uma monitorização alargada e multidisciplinar dos cartazes eleitorais para que as 

várias visões que lançaremos sobre estes suportes comunicacionais se juntem, no final, numa única 

e respondam de forma clara a esta pergunta de partida: Em que medida os cartazes eleitorais ajudam 

a compreender a evolução da comunicação política eleitoral em Portugal?  

Ao longo desta investigação avaliaremos 50 cartazes distintos em função: (i) do grau de 

personalização, (ii) da ideologia e (iii) do tipo de argumentário que reflectem na tentativa de captar o 

voto dos portugueses. Tanto o PSD, como o PS, CDS e PCP recorreram, nas 13 eleições legislativas 

que serão avaliadas, a cartazes eleitorais para ajudar a influenciar o maior número de eleitores.  

Na prática, com esta análise, será também possível dar um contributo para o retrato da 

evolução do país, dado que à medida que se foi consolidando a democracia foram sendo introduzidas 

em Portugal tendências já encontradas e estudadas noutras democracias. Desde logo a influência 

que os meios de comunicação social livres provocam nas campanhas eleitorais, passando pela 

própria forma como a informação é consumida pelos eleitores em período pré-eleitoral, tendo em 

conta o suporte através do qual é transmitida a mensagem. 

1.2. Objecto de estudo – problematização e alcance 

Antes da massificação da televisão como meio de comunicação e, naturalmente, antes da 

introdução das campanhas 2.0 alavancadas pelo desenvolvimento generalizado da internet, os 
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cartazes eleitorais tiveram um papel relevante na ponte estabelecida entre candidatos e eleitores em 

período pré-eleitoral e eleitoral. Debruçarmo-nos sobre o impacto de um cartaz eleitoral até aos anos 

de 1992-93, o momento em que duplicou em Portugal o número de canais televisivos generalistas em 

sinal aberto, não é a mesma coisa que fazê-lo, por exemplo, hoje em dia perante a proliferação das 

redes sociais, da internet, da comunicação instantânea em multi-plataformas e num momento em que 

a televisão por cabo já supera as audiências dos canais generalistas em sinal aberto
1
. Aliás, foi 

depois da liberalização do sector dos media, decretada no último Governo de Cavaco Silva, que a 

profissionalização da comunicação política se desenvolveu em Portugal (Serrano, 2002). Ou como 

concluiu Nilza Sena (2007) “ao princípio do monopólio do Estado -e do exercício de serviço público” 

de televisão “sucedeu um modelo concorrencial inteiramente vocacionado para a conquista do 

mercado, no qual a lógica do telespectador-cidadão deu lugar ao conceito de telespectador-

consumidor”.  

Mas, neste trabalho, concentrar-nos-emos no cartaz eleitoral como suporte de comunicação 

política em contexto pré-eleitoral e eleitoral. O cartaz é um meio de comunicação com raízes no 

Renascimento, datando o primeiro exemplar conhecido de 1454, da autoria de Saint-Flour (César, 

2001). No entanto, foi apenas a partir da aplicação da técnica da litografia, no final do século XVIII
2
, 

que o cartaz assumiu a forma de um acto publicitário.  

O cartaz é um suporte de comunicação que combina a escrita com o uso de imagens, 

normalmente é impresso em papel e afixado em locais públicos para promover a mensagem política 

do candidato ou condicionar uma candidatura concorrente. Tem como características o recurso a 

poucas ideias, mensagens simples e com elementos imprescindíveis para a plastificação de uma 

imagem que seja de rápida assimilação
3
.  

Em Portugal, a utilização do cartaz como meio de comunicação política com um cariz 

propagandístico foi revelado, essencialmente, num período posterior à revolução de 1974, com a 

oficialização dos partidos políticos e a liberdade generalizada do voto o que coincidiu, também, com a 

implementação de uma imprensa livre e com o fim da censura levada a cabo pelo anterior Regime.  

                                                           
1
 De acordo com o barómetro da Markest nos últimos meses do ano de 2011, nenhum dos três canais de 

televisão em sinal aberto alcançou uma audiência superior à registada pelos canais de cabo: 
http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1892.aspx.  
 
2
 Técnica descoberta por Alois Senefelder, um jovem actor e escritor de teatro alemão que por volta de 1796 

procurava um meio para imprimir os seus textos e partituras através do recurso à pedra como meio de 
gravação de imagens. 
3
 De acordo com a “Outdoor Advertising Association of América Inc” a maior parte do público-alvo de um 

outdoor encontra-se, hoje em dia, em movimento o que condiciona o tempo de exposição e a capacidade de 
assimilação: “Mobility limits the potential viewing time of an outdoor message to only a few seconds” (Viana, 
2003).   

http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1892.aspx
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Com a evolução dos meios e da influência da própria comunicação política, os cartazes foram 

modificando o seu papel no seio das campanhas eleitorais. De uma fase inicial da democracia 

portuguesa em que eram um instrumento basilar no acto de passar uma mensagem, até à 

actualidade em que têm como principal função a solidificação de ideias, (já) projectadas 

insistentemente por outros meios.  

Na prática, com o consolidar da democracia em Portugal e o desenvolvimento dos meios de 

comunicação (da imprensa escrita para a rádio, da rádio para a televisão, da televisão para a internet 

e, por fim, com o fortalecimento das redes sociais na formação da opinião pública) os cartazes foram 

adaptando a sua função no seio de uma campanha eleitoral tendo em conta a aproximação entre as 

técnicas de marketing político e de marketing comercial: ocorreu um esvaziamento ideológico das 

mensagens e a comunicação tornou-se cada vez mais funcional, sendo um meio ao serviço de um 

único fim - a eficácia da mensagem. Esta simbiose crescente entre o marketing comercial, como 

forma de promover um produto junto de um universo de consumidores, e o marketing político, como 

meio de “vender” um político ou um partido junto de um universo de eleitores, levou, inclusive, alguns 

autores a considerarem que estamos perante um acto de “publicidade política”. Regressaremos, mais 

à frente, a este tema.  

Quanto ao impacto que o desenvolvimento das técnicas e dos processos de comunicação 

tiveram na comunicação política, com especial enfoque na comunicação eleitoral, vale a pena 

recordar o que escreveu McLuhan (1964), na década de 60 do século passado. “Os media, devido à 

sua estrutura e gramática, agem como formas simbólicas, moldes que determinam o sentido colocado 

em circulação”. Susana Salgado
4
 recorreu, também, a McLuhan para reforçar a ideia de que, hoje em 

dia, “um jornal veicula mensagens de modo diverso da rádio ou da televisão e essas diferenças são 

independentes do conteúdo das mensagens. O mesmo conteúdo transmitido através de meios 

diferentes terá efeitos diversos. É a isto que se refere a conhecida fórmula: “The medium is the 

message” [O meio é a mensagem].  

No que diz respeito ao impacto que o desenvolvimento da televisão teve na comunicação 

política vale a pena recordar Patterson, citado através de Graber: “A leitura dos jornais contribui como 

um complemento para a formação da imagem de alguém, pois a impressão dos eleitores acerca dos 

candidatos e as suas preferências políticas estão principalmente dependentes da comunicação 

verbal” (Graber, 1990: 201). Outro dos autores que se debruçou, em particular, sobre o impacto da 

televisão na comunicação política (e Portugal não foi excepção) foi Ramonet (2002: 39): “Já não se 

pode dissociar, como se fazia tradicionalmente nas escolas de jornalismo, os diferentes media: 

imprensa escrita, rádio e televisão. Hoje em dia, eles estão interligados, funcionam em círculo, os 

media repetindo os media, imitando os media”.  

                                                           
4
 Na sua tese de mestrado defendida no ICS sob o tema “Os Veículos da Comunicação Política – Estudo de uma 

Campanha Eleitoral nos Media” , 2007. 
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O que leva, insiste Ramonet (2002b: 27), a uma alteração na relação entre a imprensa, a 

rádio e a televisão, após a massificação deste último meio de comunicação social. “A televisão 

produz um impacto tão forte na mente do público que os outros media sentem-se obrigados a 

acompanhar este impacto, a sustentá-lo, a prolongá-lo (...) Ao tomar a dianteira na hierarquia dos 

media, a televisão impõe aos outros meios de informação as suas próprias perversões, acima de 

tudo, o seu fascínio pela imagem. E esta ideia é fundamental: só o que se vê merece ser objecto de 

informação; aquilo que não é visível e que não tem imagem não é televisivo, portanto não existe do 

ponto de vista mediático”. 

No caso português, e da matéria em análise, é de sublinhar, mais uma vez, a leitura de 

Susana Salgado
5
: “Inúmeros estudos têm comprovado um maior impacto e uma maior legitimidade 

das mensagens políticas transmitidas pelos media, através da mediatização dos jornalistas, 

funcionando estes como uma espécie de «selo de garantia» para o público receptor. A medição da 

eficácia dos cartazes é, também ela, exemplo de uma certa incerteza. É possível avaliar as taxas de 

atribuição, de confusão ou concordância com um cartaz, mas conhecer o seu impacto específico 

sobre o comportamento eleitoral é uma tarefa bastante conjectural”.  

Tendo em conta que a gestão das campanhas eleitorais se profissionalizou com o recurso a 

cada vez mais meios de comunicação e métodos de monitorização da eficácia da mensagem (seja 

pelo desenvolvimento e generalização das sondagens ou o recurso, entre outro meios, a ‘focus 

groups’), o cartaz eleitoral acabou por perder importância no acto de promover um candidato ou um 

partido político. Por razões várias que emergem, desde logo, do custo fixo que comporta uma 

campanha nacional assente em cartazes: para além do aluguer do espaço físico é necessário custear 

o desenvolvimento do cartaz, a sua colocação e a respectiva manutenção. O cartaz eleitoral é, ainda, 

um suporte estanque de comunicação, num mundo em que as redes sociais e a interacção que 

proporcionam geram uma evolução em “real time” (tempo real).  

 Em 2011, num contexto de uma grave crise económica, social e financeira e perante um 

grande escrutínio público da utilização do dinheiro do Estado, pela primeira vez um candidato 

vencedor numa eleição nacional não usou qualquer cartaz: Cavaco Silva. Passámos, por isso, de 

uma fase inicial, logo após o 25 de Abril de 1974, em que os cartazes eram basilares na estratégia 

eleitoral, para a actualidade em que são acessórios e dispensáveis na sua aplicação inicial: na rua, 

em suportes verticais ou em murais.  

Meses mais tarde, os próprios cartazes evoluíram dando exclusividade à geração 2.0. Nas 

eleições legislativas de 2011, tanto Pedro Passos Coelho (PSD) como Paulo Portas (CDS), 

anunciaram que não colocariam cartazes nas ruas, como forma de ajustar os custos da campanha 

                                                           
5
 Artigo compilado para o V Congresso Português de Sociologia, sob o título “ A campanha eleitoral nos media – 

um caso de estudo” que teve por base a tese de mestrado: “Os Veículos da Comunicação Política – Estudo de 
uma Campanha Eleitoral nos Media”, 2007. 
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eleitoral
6
, maioritariamente pagos pelo Estado, ao resgate financeiro a que Portugal se socorrera 

semanas antes. Mas, ainda assim, colocaram cartazes nas redes sociais: tanto no Facebook, como 

nas páginas oficiais das suas candidaturas na internet.   

1.3 Objectivos 

Os objectivos deste estudo são claros. Primeiro: contribuir para a caracterização da evolução 

da comunicação política em eleições legislativas desde 1975 através da avaliação de cartazes 

eleitorais em função da personalização, da ideologia e da argumentação de venda do candidato ou 

do partido. Segundo: retratar a evolução da comunicação política dentro de cada um dos quatro 

principais partidos políticos. Terceiro: retratar o posicionamento de cada um dos principais partidos 

junto do eleitorado, através da avaliação dos cartazes eleitorais. No entanto, convém realçar que a 

avaliação dos cartazes eleitorais em Portugal é uma matéria ainda pouco explorada, o que nos levou 

a testar a aplicação de três tipos de critérios (personalização, ideologia e argumentação de venda) 

que nos pareceram os mais adequados mas que revelaram capacidades bem distintas na 

classificação da comunicação política como, mais à frente, concluiremos.  

1.4. Hipóteses 

Com a avaliação dos cartazes, aplicando os indicadores acima referidos de forma sucinta, e 

abaixo pormenorizadamente descritos, testaremos duas hipóteses.  

1. A comunicação dos partidos políticos, em Portugal, através de cartazes eleitorais passou 

de uma fase predominantemente ideológica, menos personalizada e mais defensiva no 

seu posicionamento, o que coincidiu com a transição de regime, para uma outra fase, a 

da actualidade, onde as características são exactamente as opostas.  

2. Inicialmente a diferenciação entre os quatro principais partidos era, do ponto de vista 

ideológico, mais acentuada do que é na actualidade, quando existe uma lógica de 

mimetismo e de convergência na abordagem do eleitorado. 

Apesar de não consubstanciar uma hipótese avaliaremos se o posicionamento dos partidos 

junto do eleitorado é influenciado pelo desempenho de funções governativas, isto é, pelo facto de se 

apresentarem a eleições na condição de incumbente ou de ‘challenger’. E se o facto de não terem 

responsabilidades pelo ‘status quo’ permite um maior posicionamento de ataque na promoção do 

candidato ou do partido ‘challenger’, face ao adversário que responde pelos resultados da sua 

governação.  

 

                                                           
6
 De acordo com os dados divulgados no site do Tribunal Constitucional 

(http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/contas_eleicoes-partidos.html) é possível concluir que o Estado 
pagou mais de 74% das campanhas de PSD, PS, CDS e CDU nas eleições legislativas de 2011.  

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/contas_eleicoes-partidos.html
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1.5. Selecção dos cartazes  

Procedemos a uma recolha alargada dos cartazes eleitorais utilizados pelos quatro principais 

partidos políticos através da base de dados da Comissão Nacional de Eleições e dos arquivos dos 

partidos que foram avaliados neste estudo: PSD, PS, CDS e PCP. A nossa base de trabalho tem, por 

isso, como fonte única os cartazes cujo registo persistiu ao longo dos anos, sendo que todos eles 

foram posteriormente digitalizados quer pela CNE, quer pelos partidos envolvidos. 

  Numa segunda fase foi criada uma base de dados com os suportes que foram colocados nas 

ruas de Portugal entre 1975 e 2009 e foi estabelecido um mapa com todos os cartazes (ver anexo 2). 

Após esta recolha foi estabelecido o universo de cartazes eleitorais que seriam, de facto, avaliados 

de acordo com os três critérios previamente definidos: o nível de personalização, a argumentação de 

venda e o posicionamento ideológico dos partidos /candidatos neste suporte comunicacional.  

Para cada uma das 13 eleições foi, então, definido um cartaz por 

partido/coligação/aliança/coligação num total de 50 entradas (ver anexo 3), tendo em conta as 

candidaturas apresentadas pelos quatro principais partidos políticos (ver anexo 1) entre 1975 e 2009.  

A base de avaliação deste trabalho ficou, desde logo, condicionada pelos arquivos que 

persistiram ao longo das últimas décadas no que diz respeito aos cartazes eleitorais utilizados por 

PSD, PCP, PS e CDS em eleições legislativas. Por uma questão metodológica cada uma das 

eleições legislativas foi numerada de 1 (1975) a 13 (2009) e cada um dos cartazes foi, também, 

numerado de acordo com a eleição em causa (exemplo: todos os cartazes de 1975 têm o número 1, 

seguindo pelo número correspondente ao partido em causa – PSD 1.1, PS 1.2, CDS 1.3 e PCP 1.4). 

Mantivemos para os três critérios de avaliação esta sequência de organização: primeiro o PSD, 

seguido pelo PS, pelo CDS e, por fim, pelo PCP.      

Tendo por base as treze eleições realizadas em Portugal, entre 1975 e 2009, avaliaremos 

esta amostra de cartazes que foram colocados nas ruas do País a partir de três indicadores distintos: 

do ponto de vista da sua argumentação de venda, tendo em conta a carga ideológica e a dicotomia 

esquerda-direita patente em cada um dos cartazes e, por fim, avaliando o grau de personalização de 

cada um dos ‘outdoors’. Para estes três indicadores de análise serão criados sub-indicadores que, de 

uma forma objectiva, nos permitirão analisar a comunicação política e, sobre ela, retirar conclusões.   

1.6. O efeito da personalização na comunicação política 

A avaliação dos cartazes passará pela monitorização do efeito da personalização, um 

fenómeno que, embora não seja novo - Max Weber (1992) chamou-lhe há mais de um século a 

“autoridade carismática” -, ganhou grande protagonismo com a crescente mediatização das 

campanhas eleitorais, o desenvolvimento da televisão como meio de comunicação de massas por 

excelência e a “desideologização” dos partidos políticos. A personalização da política está 
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intimamente relacionada com o desenvolvimento tecnológico da comunicação que se tornou 

essencial para perceber como o candidato, enquanto indivíduo, se sobrepôs aos partidos ou às 

instituições (Mancini, 1996).  

Nas palavras de Paula Espírito Santo (1995), os líderes personificam uma determinada 

estratégia político partidária, mas também promovem o desenvolvimento quer das instituições, quer 

das estruturas e dos protagonistas do Estado e da Nação porque “o sistema exige-o e elege os 

melhores argumentos e representações, facultando-lhes a sede do poder”.  

Se olharmos a sociedade moderna numa perspectiva de floresta, além da árvore que constitui a 

comunicação política na sua vertente eleitoral, há quem considere (Bauman; 2001) que a 

personalização da política é uma parte do processo de individualização da vida social. Isto é, as 

pessoas, ou no caso em análise, os eleitores, vêem-se a si próprias e aos outros antes de mais como 

indivíduos, e não como representantes de uma colectividade ou de um grupo.  

Bernard Manin (1997: 219) aplicou esta perspectiva à avaliação do comportamento de eleitores e 

eleitos em actos eleitorais e concluiu que “as pessoas votam de forma diferente de uma eleição para 

a outra, dependendo dos candidatos que, em particular, competem pelo voto. Os eleitores tendem a 

votar, cada vez mais, por uma pessoa e, cada vez menos, por um partido ou uma coligação/aliança 

ou plataforma de partidos”, o que pode “criar a impressão de que vivemos uma crise de 

representação…”. 

Manuel Meirinho concluiu, a este propósito, cruzando os crescentes apoios estatais às campanhas 

eleitorais em Portugal com a personalização do voto, que os partidos assumiram uma lógica 

empresarial (Meirinho: 2011) “sobretudo quando estamos perante eleitorados de opinião e já não de 

eleitorados fidelizados partidariamente”. Isto é, a volatilidade eleitoral que alterna de forma conjuntural 

entre PS e PSD assume cada vez maior protagonismo quando comparada com o voto alinhado, 

conhecido como o voto dos militantes partidários.  

Em Portugal a personalização assumiu, desde a fundação da democracia nos anos 70 do 

século XX, um papel preponderante na apresentação pública dos quatro principais partidos políticos. 

Como explica Carlos Jalali (2005: 69), “em Portugal emergiu um claro padrão de predomínio do 

partido no Governo sobre as bases do partido”, sendo o PSD o exemplo mais claro: “Representado 

no Governo apenas nove dias após a sua formação pública, quando tinha uma fraca (se alguma) 

estrutura organizacional”. O mesmo aconteceu com o PS, sendo o PCP, à época, a excepção dado 

que gozava já de várias décadas de existência, embora na clandestinidade. André Freire (2006) 

avaliou de forma pormenorizada a “Esquerda e direita na política europeia” e conclui que, no caso 

português, é relevante que a transição para a democracia tenha ocorrido pela mão dos militares e 

que, com o desenrolar dos acontecimentos (revolucionários) se tenha assistido a uma forte 

“esquerdização da política”, nomeadamente do sistema partidário. De tal forma que originou uma 
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forte indiferenciação genética dos “partidos burgueses” (PSD e PS) enquanto o próprio partido mais à 

direita se auto-denomina de centro (CDS – Centro Democrático e Social).  

Daí o efeito precoce da personalização na política portuguesa dado que os partidos tornaram-

se praticamente sinónimos dos seus líderes, todos eles com uma soberba exposição mediática: 

Álvaro Cunhal era o rosto de combate feroz e aberto ao antigo regime e liderava o PCP; Francisco Sá 

Carneiro liderava o PSD depois de ter encabeçado a oposição moderada e oficial ao regime anterior, 

conhecida como a ala liberal que reunira 30 deputados na Assembleia Nacional; Mário Soares, numa 

versão moderada mas com palco internacional, fundou o PS enquanto estava no exílio e liderou-o 

mais tarde em democracia; e, por fim, Freitas do Amaral, professor doutorado em Ciências Jurídico-

Políticas desde 1967 foi assistente do último presidente do Conselho antes da instalação da 

democracia (Marcelo Caetano). Quatro líderes, quatro figuras públicas que ajudaram na 

implementação rápida dos quatro principais partidos políticos logo após a revolução de 25 de Abril de 

1974. 

Até partidos e coligações como as que envolvem o Partido Comunista Português – por 

formação, claramente colectivistas em vez de personalistas – passaram a dar relevo à figura do 

“candidato a primeiro-ministro”.  

Neste indicador avaliaremos até que ponto a personalização se sobrepôs ao colectivo na 

promoção de uma candidatura eleitoral. Na prática vamos procurar quantificar a dimensão que o 

candidato a primeiro-ministro teve na comunicação eleitoral feita através de cartazes eleitorais, 

comparando-a com o peso que o partido/coligação/aliança/frente alcançaram neste mesmo suporte. 

Na avaliação que levaremos a cabo sobre a personalização da comunicação política em 

campanhas eleitorais através de cartazes teremos em conta três sub-indicadores. Em cada um 

destes sub-indicadores, cada um dos 50 cartazes será classificado numa escala de 1 a 5.  

(i) A dimensão da presença do candidato a primeiro-ministro no cartaz será avaliada 

tendo em conta o espaço físico do cartaz que é ocupado pelo candidato a 

primeiro-ministro. 

Tabela 1 - Critérios de avaliação da “presença do candidato” 

1.    Não está presente 

2.    Ocupa até 25% do cartaz 

3.    Ocupa até 50% do cartaz 

4.    Ocupa até 75% do cartaz 

5.    Ocupa mais de 75% do cartaz 
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(ii) A tipologia da mensagem escrita no cartaz (no binómio “não há qualquer 

referência personalizada” vs. “todas as referências apontam para a figura do 

candidato a primeiro-ministro”). Entende-se por “referência” cada conjunto de 

palavras que, por si, tenha significado. Por exemplo, o nome do candidato é uma 

“referência”, assim como o nome do partido/coligação/aliança. 

Tabela 2 – Critérios de avaliação da “mensagem escrita” 

1.    Sem qualquer referência ao candidato 

2.    Até 25% das referências são ao candidato 

3.    Até 50% das referências são ao candidato 

4.  Até 75% das referências são ao candidato 

5.    Todas as referências são ao candidato 

 

 

(iii) O peso da simbologia do partido/coligação/aliança no espaço comunicacional do 

cartaz (no binómio “apenas o candidato figura” vs. “o cartaz tem, apenas, 

presente a identificação do colectivo”). Neste caso, a classificação será tanto 

maior quanto menor for o peso da simbologia partidária no espaço 

comunicacional.  

Tabela 3 - Critérios de avaliação da “simbologia partidária” 

1.    A simbologia partidária ocupa mais de 75% do cartaz 

2.    A simbologia partidária ocupa até 75% do cartaz 

3.    A simbologia partidária ocupa até 50% do cartaz 

4.    A simbologia partidária ocupa até 25% do cartaz 

5.    Sem simbologia partidária 

 

Para cada uma das 13 eleições será atribuído um valor médio final a cada um dos quatro 

partidos políticos em análise, assim como um valor médio de personalização por eleição. Na prática, 
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permitirá avaliar a evolução da variável personalização numa perspectiva longitudinal, tendo em conta 

um partido isoladamente, e numa perspectiva global dos quatro principais partidos políticos.   

1.7. O efeito da argumentação de venda na comunicação política 

No que diz respeito à argumentação de venda, isto é, ao tipo de argumentário que o cartaz 

expressa, adoptaremos o modelo definido por Philippe Bretton e Serge Proulx (2000: 251) que 

descreveram com pertinência que “é preciso contar, em primeiro lugar, com a evolução democrática 

das sociedades que, ao conferir a cada cidadão uma parcela da decisão política, o transforma em 

alvo vivo de uma argumentação política que visa convencê-lo a aderir a esta ou aquela causa”. 

Inspirados pelo modelo de análise destes autores, definimos quatro tipos de argumentações de venda 

e, para cada uma delas, foram criados os indicadores que permitem a sua diferenciação.  

De um lado temos uma argumentação defensiva (Cooperativa ou Orientada), do outro uma 

argumentação ofensiva (desviada ou manipulada).  

Para que um cartaz seja classificado em cada uma das quatro argumentações terá de 

preencher uma ou mais características que foram definidas para as quatro tipologias. Sempre que um 

cartaz apresentar características de duas ou mais tipologias obterá como classificação final o tipo de 

argumentação de venda em que apresenta um maior número de coincidências.  

Assim sendo, a argumentação cooperativa tem por característica basilar o “fazer-se ouvir e 

compreender”. Aposta na fidelidade pela diferença, sem recurso a mensagens negativas, é focada 

nas propostas políticas do candidato e não dá azo a nenhuma comparação pejorativa. Numa frase: 

visa a adesão espontânea pelas ideias próprias da candidatura.  

Tabela 4 – Critérios de classificação da argumentação de venda defensiva “Cooperativa” 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada nas 
suas 

propostas  

 

Ainda com um cariz defensivo teremos a argumentação orientada que, ao contrário da anterior, já 

pressupõe uma avaliação comparativa de forma a ampliar alguns aspectos em detrimento de outros, 

que são minimizados. Na prática, valoriza o que é favorável e desvaloriza o desfavorável recorrendo, 

com frequência, a adjectivos de forma a colocar ao serviço da comunicação política “as armas da 

publicidade e do marketing políticos”. É uma argumentação “editada”, com filtros entre o que é 

proposto e a realidade. 
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Tabela 5 - Critérios de classificação da argumentação de venda defensiva “Orientada” 

Avaliação 
comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

 

Com um posicionamento de ataque teremos dois tipos de argumentações. A manipulada que, de 

forma intencional, deforma a mensagem com vista a alcançar um determinado objectivo, recorre à 

coação psicológica para captar o eleitor levando-o a aderir à sua sugestão. Parte de um dado factual 

com aderência à realidade transformando-o a seu favor. Por exemplo: na última campanha das 

eleições presidenciais, em 2011, Cavaco Silva não recorreu a cartazes mas se tivesse colocado num 

‘outdoor’ a mensagem que proferiu já na recta final de campanha estaríamos perante uma mensagem 

manipulada – “Não podemos prolongar esta campanha por mais três semanas (…) os custos seriam 

muito elevados (…) desde logo, pela via da contenção do crédito e da subida das taxas de juro”. 

Portugal tinha à época, de facto, um problema com os juros elevados em que estava a colocar a sua 

dívida soberana no mercado, mas o maior aperto das taxas de juro foi sentido depois da eleição 

presidencial, tendo culminado com o terceiro pedido de resgate financeiro da história da democracia.  

Tabela 6 – Critérios de classificação da argumentação de venda de ataque “Manipulada” 

 

 

Por fim, temos a argumentação desviada que não cumpre os princípios éticos da democracia. É 

mentirosa e enganadora, não tem qualquer aderência factual à realidade, provoca adesão a 

comportamentos desfavoráveis e visa a condução ao engano.  

Tabela 7 - Critérios de classificação da argumentação de venda de ataque “Desviada” 

Não é 
factual 

Promove 
comportamentos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 

 

No final da avaliação dos cartazes de acordo com a argumentação de venda será possível apresentar 

o tipo de abordagem predominante em cada um dos quatro partidos avaliados (defensiva ou de 

ataque), assim como, o escalonamento do tipo de argumentações mais e menos utilizadas.    

Desvirtua 
factos 

Usa  
a coação 

Sugere aderência  
à força 
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1.8. A dicotomia esquerda-direita 

O terceiro e último indicador de avaliação dos cartazes como meios de propaganda política parte da 

premissa de que estes suportes comunicacionais reproduzem mensagens-chave que comportam, 

inevitavelmente, uma exposição do posicionamento ideológico do 

candidato/partido/coligação/frente/aliança. 

André Freire (2006) faz um retrato objectivo de como foram precoces os anúncios que decretaram o 

fim da ideologia na política. É verdade que face aos primórdios da democracia em Portugal, hoje em 

dia, a clivagem entre a esquerda e a direita é menos reconhecida pelos eleitores e, mesmo os que 

nela se reconhecem, fazem-no de forma muito menos consolidada do que nas décadas de 70 ou 80 

do século passado. O sistema partidário português gera uma grande competição ao centro com PS e 

PSD – dois partidos que têm na sua génese a social-democracia –, a assumirem-se como pólos 

centralizadores do voto. Apesar da conjuntura de cada eleição desempenhar um papel preponderante 

na orientação da comunicação e na definição da estratégia de captação do voto, propomos a 

definição dos critérios que distinguem a esquerda da direita. 

No entanto, este indicador deve ser enquadrado tendo em conta a realidade portuguesa. Recorrendo 

às conclusões de André Freire (2006), que tiveram por base dois inquéritos realizados em 1990 e 

1999 em Portugal e em vários países europeus sobre o que pensam os eleitores da esquerda e da 

direita, são de realçar duas premissas prévias. As orientações ideológicas são sempre permeáveis a 

factores de conjuntura (curto prazo), principalmente em novas democracias como é o caso da 

portuguesa, a espanhola e a grega onde as flutuações de curto prazo ocorrem em 46% das situações 

analisadas (nos restantes países são de apenas 25%). Além disso, nestes três países, o grau de 

consolidação da clivagem entre a esquerda e a direita é inferior à dos restantes países.  

Para a classificação dos cartazes eleitorais dentro deste critério de avaliação foram estabelecidas 

características que permitem tipificar o que distingue a esquerda da direita.  

À esquerda é entregue ao Estado o combate das desigualdades sociais, há uma relativização do 

papel de Deus, uma defesa das causas fracturantes (interrupção voluntária da gravidez, casamento 

entre pessoas do mesmo sexo, a facilitação do divórcio, entre outras alterações legislativas) e uma 

promoção da igualdade do género. Aqui, à esquerda, o foco da solução, é colocado sobre o Estado e 

os seus representantes e é relegada para segunda linha a iniciativa privada.  
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Tabela 8 – Critérios de classificação da “Esquerda” 

Esquerda 

Valores da sociedade Nova política Estado 

Organização flexível  
da vida em sociedade Qualidade de vida 

Papel do Estado  
é muito valorizado 

Menor relevância ao papel do divino Protecção do ambiente 
Papel do indivíduo  
é desvalorizado 

Grande tolerância com a imigração Liberdade individual 
Prioridade ao combate  
às desigualdades 

 

À direita é dada menor relevância ao papel do Estado no combate às desigualdades e destacado o 

papel do indivíduo como motor do esbatimento dessas desigualdades. Sobressaem as orientações 

materialistas e é dada menor importância à igualdade do género ou aos problemas dos imigrantes. 

Destaca-se o papel da sociedade e da iniciativa privada onde o Estado deve ser mais regulador do 

que interveniente ou protagonista. 

Tabela 9 – Critérios de classificação da “Direita” 

Direita 

Valores da sociedade Nova política Estado 

Organização clássica da 
 vida em sociedade Crescimento económico 

Papel do Estado  
é desvalorizado 

Grande relevância ao  
papel do indivíduo Segurança física 

Papel do indivíduo é  
muito valorizado 

Pouca tolerância com a imigração Segurança material 
Menor prioridade no  
combate às desigualdades 

 

Para cada um dos três sub-critérios é criada uma escala (“Valores da sociedade”, “Nova política” e 

“Estado”), que irá de 1 (extrema-esquerda) a 10 (extrema-direita) para que seja caracterizado, por 

eleição e por partido/coligação/aliança/frente, um cartaz eleitoral tendo em conta o grau em que 

traduz a dicotomia esquerda-direita. 
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2. Estado da arte 

O estudo dos cartazes eleitorais como suporte de comunicação política, em Portugal e um pouco por 

todo o mundo, não é novidade na análise da comunicação política, nomeadamente da sua vertente 

de comunicação eleitoral.  

Abraham Moles (1969) estudou os cartazes em sentido lato, isto é, tendo por base cartazes 

com e sem cariz político, e agrupou-os em seis tipologias de acordo com o objectivo que se propõem 

atingir. Para este autor a primeira função de um cartaz é informar; a segunda é persuadir ou 

convencer; a terceira é educar ou dar a conhecer; a quarta função é enquadrar uma determinada 

paisagem; a quinta função é puramente estética porque (1969:55) “um cartaz pode pela beleza, 

desempenhar um outro papel além daquilo que tem a dizer”; e por fim, a sexta e última é a função 

criadora. Ao longo desta investigação concentrar-nos-emos nas duas primeiras funções. 

Em Portugal, foram feitos escassos estudos académicos sobre a evolução da comunicação eleitoral 

através de cartazes eleitorais, tendo em conta o conteúdo e a imagem. Francisco Teixeira (2006) fez 

um estudo exploratório, concentrado na comunicação eleitoral do PSD, que esteve na origem deste 

trabalho. O autor concluiu, através de uma avaliação longitudinal (1975-2005) dos cartazes deste 

partido político que a comunicação “partiu de uma forma mais ideológica, onde foi patente uma maior 

preponderância do partido, para uma segunda fase em que o candidato, objectivos, promessas e 

conduta assumem um papel primordial na comunicação e apresentação das candidaturas”. 

Paula Espírito Santo (Espírito Santo, 1997:115) dedicou-se à avaliação da mensagem que foi 

colocada na campanha e pós-campanha das eleições presidenciais, entre 1976 e 2006, e fez uma 

análise quantitativa e qualitativa da comunicação política, através da avaliação de conteúdo em 

cartazes, em “slogans”, em discursos e em debates televisivos. Segundo a autora, o “slogan” deve 

pautar-se pela simplicidade, a graça, a graciosidade, a fonética. Isto é, “tem de conter um apelo, 

suficientemente simples, facilmente compreendido e susceptível de ser uma senha de coesão do 

grupo. Este grupo, o dos apoiantes da força política, quer-se o mais alargado possível, tanto quanto 

possa permitir o acesso ao poder”. Na prática o “slogan” do cartaz funciona como “motor de ignição” 

do eleitor face ao partido ou candidato e apela à sua mobilização. Paula Espírito Santo (2008: 54) 

avaliou os cartazes das eleições presidenciais tendo em conta os “slogans” utilizados e os valores 

sociopolíticos, políticos e os quadrantes políticos nele espelhados. A autora conclui que, à medida 

que a democracia se foi consolidando e as técnicas de comunicação política e eleitoral se foram 

desenvolvendo, em Portugal, a ideologia foi cedendo o seu lugar a outras motivações. “A partir dos 

anos 80 do século XX, verifica-se que os slogans das eleições presidenciais portuguesas têm vindo a 

promover um destaque de valores centrados nos candidatos, em particular no pragmatismo das suas 

acções”, o que compara com um período, entre 1976 e 1980, “marcadamente ideológico”.  
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Paula Espírito Santo (2008: 160) conclui que “comunicar em democracia constitui-se uma tarefa de 

alinhamento permanente de motivos, cada vez mais políticos e sociais e menos ideológicos”. Neste 

trabalho, a autora estende a análise aos cartazes da campanha das presidenciais francesas de 2007 

e a conclusão não destoa da retirada da realidade portuguesa: “(…) a ideologia constitui um indicador 

presente mas secundário” . 

Fernanda Viana (2003: 31) avaliou a evolução do cartaz e do “outdoor” ao serviço da comunicação 

política e vai mais longe ao estabelecer um paralelo entre o marketing comercial e o marketing 

político e, conclui, que nos dias que correm é possível criar o conceito de “publicidade política”. “O 

marketing comercial começou a ser adaptado às diferentes áreas – entre as quais destacamos a 

política” e “hoje, particularmente nos países democráticos, é indispensável o uso desta ferramenta em 

período eleitoral”. E, conclui, com uma pergunta retórica: “Fala-se em publicidade comercial como um 

dos instrumentos de comunicação e de marketing comercial. Será que, também se pode falar em 

“publicidade política” como um dos instrumentos do marketing político? E a propaganda política, 

ainda continua a ser utilizada? Claro que sim”. 

Já Manuel Meirinho e Fátima Abrantes (2005) avaliaram os principais marcos de cada uma das 

campanhas de eleições legislativas, entre 1975 e 2005, a par com a publicação de alguns cartazes 

eleitorais e de artigos de jornais, e concluíram que “a comunicação social assume também um papel 

preponderante enquanto instituição intermediária entre os eleitores e o sistema político, através da 

divulgação não só das propostas e ideias dos candidatos ao poder como também do esclarecimento 

eleitoral ao cidadão”.    

Paula Espírito Santo e Fernanda Viana coincidem na ideia de que comunicação política, quando 

aplicada em campanhas eleitorais através de cartazes, perdeu ideologia e focou-se num único 

objectivo: a captação do eleitor mais pelo enquadramento ocasional (as características do candidato 

e das suas propostas) do que propriamente pelo escalonamento ideológico do partido ou dos 

protagonistas políticos. Não encontrámos nenhum estudo que juntasse à monitorização da ideologia 

e da personalização a avaliação dos argumentos que os candidatos apresentam em eleições. 

Também não registámos nenhum estudo, em Portugal, que conjugasse estes três critérios de 

avaliação da comunicação política nos cartazes eleitorais usados em eleições legislativas, o que, 

cremos, valoriza as conclusões a que mais à frente chegaremos.  

3. Enquadramento político do estudo 

Embora a matéria avaliada por este estudo tenha um enfoque limitado à comunicação política dos 

quatro principais partidos realizada através de cartazes eleitorais em eleições legislativas é possível 

retratar, entre 1975 e 2009, algumas das principais características que definiram a evolução do 

espectro político, partidário e eleitoral de Portugal ao longo destes 34 anos de democracia.  
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Desde logo a evolução da abstenção em eleições legislativas que, em 11 dos 13 actos eleitorais 

analisados, manteve praticamente intacta uma tendência de crescimento.  

Gráfico 1 – Evolução da abstenção em eleições legislativas em Portugal 

 

Fonte: Comissão Nacional de Eleições 

Nos extremos do gráfico 1 temos registo do valor mais baixo (8,34%, em 1975) e do mais alto 

(40,32%, em 2009) em termos de abstenção. Em eleições legislativas, no período em análise, a 

abstenção média registada foi de 27,22%, sendo que todos os valores registados acima desta média 

ocorreram após as eleições de 1985. Ainda assim, segundo André Freire (2001), “apesar do seu 

regular aumento a partir de 1980, a abstenção média do período democrático em Portugal não foi 

muito elevada: o país ocupa uma posição intermédia nessa matéria”, quando comparada com países 

da nossa área geopolítica sem voto obrigatório. Não sendo este trabalho sobre o que motivou a 

abstenção em eleições legislativas é, no entanto, necessário realçar outra indicação deixada por 

Freire: “Mesmo descontando a ‘abstenção técnica’, a abstenção eleitoral em Portugal sofreu um 

razoável incremento entre 1983 e 1995”. Desde então, a tendência foi sempre de “incremento”, à 

excepção de 2005, em que caiu face ao ano anterior. Vale a pena realçar, ainda, a ideia de que ao 

longo da consolidação da democracia em Portugal se foi dando um afastamento crescente entre 

eleitores e eleitos retratado neste aumento consistente da abstenção.  

Entre 1975 e 2009 ocorreu, também, um reforço do peso eleitoral dos dois principais partidos 

políticos. PSD e PS, nascem de uma matriz comum, a social-democracia, e foram intensificando a 

concentração de voto após 1985, o ano em que os dois partidos juntos registaram o valor mais baixo 

da democracia.  
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Gráfico 2 – Concentração do voto no PSD e no PS em eleições legislativas 

 

Fonte: Comissão Nacional de Eleições 

Outras das tendências que se solidificou entre 1975 e 2009 foi a de desaparecimento, fusão e 

reestruturação do sistema partidário português. Se olharmos para o retrato actual do espectro 

partidário português concluímos que dos 18 partidos com inscrição reconhecida pelo Tribunal 

Constitucional oito foram fundados na década de 1970, seis na década de 2000, dois na década de 

1980 e os restantes dois na década de 1990.  

Tabela 10 – Data de inscrição dos partidos actualmente registados no Tribunal Constitucional 

Total Nº Partidos 

1974 1 

1975 5 

1979 2 

1982 1 

1985 1 

1999 2 

2003 1 

2008 2 

2009 2 

2011 1 

Total 18 

Fonte: Tribunal Constitucional 
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Embora neste trabalho estejamos a avaliar apenas quatro partidos políticos é bom realçar que se 

tratam dos quatro partidos que mantiveram, desde 1975, representação no parlamento português. 

São partidos distintos, com origens e condicionamentos próprios que, de uma forma muito sucinta, 

vale a pena realçar.  

O Partido Comunista Português foi o primeiro a ser formalizado junto do Tribunal Constitucional, a 26 

de Dezembro de 1974, embora já gozasse de décadas de vida na clandestinidade. A sua presença 

no sistema partidário português tem duas características fundamentais. “Em primeiro lugar, a função 

anti-sistema atribuída ao PCP no sistema de partidos pós-1974; segundo e intimamente ligado, a 

clivagem entre PS e PCP, que tem impedido qualquer entendimento a nível nacional entre os dois 

principais partidos de esquerda” (Jalali, 2007: 75). Vários momentos consolidaram este afastamento: 

desde a relação umbilical do PCP ao movimento sindical (CGTP), passando pela recusa do PS em 

negociar com os comunistas uma candidatura presidencial tendo apoiado, em contrapartida e ao lado 

do PSD e CDS, a candidatura do General Ramalho Eanes. Apesar desta relação conflituosa é bom 

recordar que a 25 de Abril de 1974, quando se deu a revolução dos cravos, o PCP era o único entre 

os principais partidos que estava a funcionar, embora no período em análise (1975-2009) seja o único 

dos quatro partidos que não assumiu qualquer função governativa.  

O CDS surgiu depois do PSD e PS e entre os quatro avaliados apresentou-se como o partido mais à 

direita, embora se auto-denominasse de centro (Centro Democrático Social). A formalização tardia do 

partido mais conotado com Marcelo Caetano e com o fim do anterior regime ficou, no entanto, 

marcada pela sua exclusão do primeiro Governo após a revolução. Freitas do Amaral, o seu primeiro 

líder, assumiu nas suas memórias que o CDS saiu fragilizado devido a esse atraso: “De norte a sul do 

país, as pessoas mais naturalmente identificadas com as ideias e o discurso do CDS iam-se 

passando para o PSD, que foi para muitos um ‘seguro de vida’ ou um ‘seguro de emprego’ essencial” 

(Amaral, 1996: 166-7). 

O PSD alavancou a sua formalização junto dos eleitores em grande parte no seu líder, Francisco Sá 

Carneiro, e nos restantes dois fundadores (Magalhães Mota Pinto e Francisco Pinto Balsemão). O 

PSD iniciou os contactos para a sua participação no primeiro Governo constitucional ainda antes da 

sua formalização num “claro padrão de predomínio do partido no Governo sobre as bases do partido” 

(Jalali, 2007:69).  Ao contrário do CDS que saiu prejudicado pela saída para o estrangeiro de muitos 

dos seus potenciais apoiantes, o PSD beneficiou de um apoio social disseminado, embora tenha 

emergido através de uma elite urbana, liberal com acesso privilegiado à exposição pública e ligações 

ao catolicismo. É um partido que nasceu, como indica o nome, da árvore social-democrata embora, 

como reconhece Carlos Jalali, haja (Jalali, 2007: 141) “uma disparidade entre a sua posição nominal 

e as suas bases sociais reais” em que contou, no início da sua existência, com “participantes e 

apoiantes (e reformistas frustrados) do antigo regime, prontos a juntar-se ao novo partido e 

determinados a bloquear uma tomada do poder pelo PCP”.  
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Por fim, o Partido Socialista que assumiu desde muito cedo um papel principal no sistema partidário 

português. Numa fase inicial, pós revolucionária, o PS fez dos partidos à sua esquerda, 

nomeadamente do PCP, um “alvo a abater”. Assumiu, com o PSD, uma grande competitividade na 

disputa do poder, focado, tal como o PSD, em estratégias eleitorais amplas, típicas dos partidos 

‘catch-all’. O PS ficou profundamente marcado pela estratégia inicial do seu líder, Mário Soares, que 

ajudou a fundá-lo, em 1973, na Alemanha. Soares aproximou o Partido Socialista do centro político, 

combateu a oposição interna esquerdista personificada por Manuel Serra e beneficiou da rede 

europeia de contactos que desenvolveu ainda quando se encontrava no exílio, em França.  

Com esta breve descrição confirma-se que aos quatro principais partidos políticos têm sido 

reservados papéis distintos na democracia portuguesa. O PCP resistiu na qualidade de força anti-

poder e manteve intacta a relação de enorme proximidade ao movimento sindical; PSD e PS foram 

alternando na liderança dos vários Governos embora os social-democratas com muito maior 

instabilidade na liderança (entre 1974 e 2009 tiveram 18 líderes) do que o PS (7). Por fim, o CDS tem 

funcionado como um partido complementar nos Governos em que participou, seja em coligação pré 

ou pós eleitoral, mostrando uma grande elasticidade eleitoral - chegou a ter apenas quatro deputados 

na década de 90, mas nas eleições legislativas de 2011 alcançou um número histórico: 24 deputados.  

Ao longo dos 34 anos de democracia em análise a realidade portuguesa também se 

transformou substancialmente. Entre 1975 e 1987, uma fase de consolidação da democracia, foram 

constituídos no Tribunal Constitucional 29 novos partidos políticos, impulsionados pelo fim de regime 

ditatorial, o peso dos dois principais partidos – PS e PSD - nunca ultrapassou os 72%, o mais elevado 

valor de abstenção ficou aquém dos 30% (28,43%, em 1987) e, pela cadeira do poder, passaram 7 

dos 11 primeiros-ministros que o País conheceu entre 1975 e 2009. Instabilidade política, mobilização 

eleitoral, consolidação partidária, mas grande instabilidade económica – o consumo privado, segundo 

o Instituto Nacional de Estatística, variou entre crescimentos de 8,5%, em 1980, e quedas abruptas 

como os -0,3%, de 1983. Em 1977, Portugal foi mesmo confrontado com a necessidade de pedir 

ajuda financeira internacional ao Fundo Monetário Internacional, o que se repetiria em 1983.  

Seguiu-se uma segunda fase de transformação do País entre 1987 e 2007 que ficou marcada 

pela estabilidade governativa, o ‘boom’ do consumo privado, a estabilização económica e monetária e 

a integração de Portugal no seio das instituições europeias – incluindo a adesão à moeda única. 

Quatro dos cinco governos que tomaram posse neste período cumpriram a legislatura - três deles 

com maioria absoluta monopartidária, um com maioria absoluta em coligação – e, no final de 2007, 

Portugal alcançou o défice mais baixo da democracia. Foi nesta fase que o peso dos dois principais 

partidos, PS e PSD, alcançou o valor mais elevado: 79.7% dos votos nas legislativas de 1991. 

A terceira fase tem sido claramente condicionada pela derrapagem das contas públicas, o 

regresso dos planos de austeridade e uma enorme pressão sobre a dívida pública portuguesa e a 

necessidade de financiamento internacional. O desemprego disparou para máximos históricos 



 

Comunicação Política em eleições legislativas em Portugal:  

uma análise a partir dos cartazes eleitorais (1975-2009) – Francisco Teixeira 

 

Página 26 

 

terminando o ano de 2010 nos 11,1%, com mais de 220 mil desempregados de longa duração e mais 

de 200 mil jovens à procura do primeiro emprego. Toda a retórica política passou a estar 

condicionada pela crise económica (mais uma vez o País entrou em recessão), pela crise social (com 

manifestações sectoriais e sindicalizadas e, outras, mais “espontâneas” como foi o caso da “geração 

à rasca”) e financeira em que o País mergulhou, com maior intensidade, desde 2009. No entanto, nas 

legislativas deste ano o peso dos dois principais partidos recuou a valores de 1985 (64,75%), dando 

margem para o crescimento dos partidos políticos que se consolidaram, entretanto, nas franjas. À 

esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda elegeram 31 dos 230 deputados reconquistado o estatuto de 

partidos-chave na aprovação de uma qualquer moção de censura que, para ser efectiva, teria de 

contar pelo menos com o apoio explícito de um destes dois partidos, ou a abstenção de ambos. À 

direita o CDS alcançou um resultado (então) histórico ao entrar nos dois dígitos e elegendo 21 

deputados. 

Compreender a evolução da comunicação política em eleições legislativas passa, também, 

por este retrato sucinto destas três fases, por uma avaliação rigorosa do contexto político, social e 

económico em que decorreram as várias eleições 

 Através da avaliação dos cartazes eleitorais utilizados pelos quatro principais partidos 

políticos em eleições legislativas propomo-nos, por um lado, a retratar a evolução da comunicação 

política através deste suporte, por outro lado, a retratar o próprio posicionamento dos partidos 

políticos e dos seus líderes junto do eleitorado.  
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Análise do grau de personalização 
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Relativamente ao indicador da personalização propomo-nos avaliar os cartazes eleitorais 

dentro de três sub-critérios distintos: o espaço que o candidato a primeiro-ministro ocupa na área 

comunicacional do cartaz, o número de referências directas ao líder partidário face ao universo das 

mensagens impressas e, por fim, a dimensão que a simbologia partidária ocupa no espaço disponível 

para a comunicação através deste suporte. Criámos uma escala de avaliação que vai de 1 (o nível 

mínimo de personalização) até 5 (o nível máximo de personalização) para cada dos sub-critérios. No 

conjunto, quanto maior for a relevância dada ao candidato, à sua mensagem ou maiores as 

referências directas ao líder partidário em detrimento do partido ou da coligação, aliança ou frente de 

partidos, maior será a personalização. Na figura seguinte é possível analisar, em concreto, a tabela 

de classificação que utilizaremos para quantificar o grau de personalização de cada um dos 50 

cartazes que foram avaliados.  

Tabela 11 – Critérios de classificação de um cartaz de acordo com o grau de personalização 

 

Legenda: Entende-se por referência cada o conjunto de palavras que, por si, tenha significado. Exemplo: o nome do candidato 

é uma referência, o nome do partido/coligação/frente ou aliança é uma referência. 

No que diz respeito aos três critérios quanto mais baixo for o índice, menor será o grau de 

personalização, sendo que no caso da “simbologia partidária” a classificação foi invertida face à 

utilizada na “presença do candidato” e na “mensagem escrita”, precisamente para que o índice 

crescesse à medida que a personalização aumenta.  

Desta forma propomo-nos a avaliar três perspectivas distintas dentro do critério da personalização. 

Por um lado, a dimensão que assume a presença do candidato a primeiro-ministro o que permite 

quantificar o volume que a comunicação na pessoa do líder partidário assume em cada acto eleitoral. 

Por outro lado, a quantificação da relação entre as mensagens escritas no cartaz que nos conduzem  

(i)   

Presença do candidato 

(ii)  

Mensagem Escrita 

(iii) 

  Simbologia partidária 

1.    Não está presente 

1.    Sem qualquer referência ao 

candidato 

1.    A simbologia partidária 

ocupa mais de 75% do cartaz 

2.    Ocupa até 25% do cartaz 

2.    Até 25% das referências 

são ao candidato 

2.    A simbologia partidária 

ocupa até 75% do cartaz 

3.    Ocupa até 50% do cartaz 

3.    Até 50% das referências 

são ao candidato 

3.    A simbologia partidária 

ocupa até 50% do cartaz 

4.    Ocupa até 75% do cartaz 

4.  Até 75% as referências  

são ao candidato 

4.    A simbologia partidária 

ocupa até 25% do cartaz 

5.    Ocupa mais de 75%  

do cartaz 

5.    Todas as referências  

são ao candidato 5.    Sem simbologia partidária 
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ao candidato a primeiro-ministro face às que não nos conduzem a uma leitura personalizada. Por fim, 

criámos um binómio focado no peso que a simbologia do partido/aliança/coligação tem no espaço do 

cartaz eleitoral: “Sem simbologia partidária” num extremo (5) e “Simbologia partidária ocupa mais de 

75% do cartaz”, no outro extremo.  

A tabela foi aplicada a um cartaz eleitoral por eleição e por partido ou coligação (ver anexo 3) entre 

1975 e 2009 e permitiu quantificar o peso que a personalização assumiu na comunicação política dos 

quatro principais partidos. Para além de ser quantificado o valor médio de personalização por partido 

e por eleição (“Média partido”) é também alcançado um valor médio de personalização para cada 

uma das 13 eleições legislativas (“Média eleição”) o que permite complementar a visão segmentada 

da personalização por partido, com o retrato contextual de cada uma das eleições.  

1.1. Análise de resultados por eleição 

Tabela 12 - Eleições de 1975 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1975 PSD 1.1 1         1             3     5 1,67   

  PS 1.2         5     3           4   12 4,00   

  CDS 1.3         5   2             4   11 3,67   

  PCP 1.4 1         1         1         3 1,00   

 

                                    

 

   2,58    

 

Nas eleições de 1975, o PS foi o partido que apresentou o cartaz mais concentrado na figura do seu 

líder – Mário Soares – com um nível de personalização superior em mais de 100% à do PSD, embora 

com um valor muito próximo do registado pelo CDS. O PCP comprovou a tese de que no início da 

democracia apostava numa comunicação mais colectivista. Nesta eleição o valor médio de 

personalização foi de 2,58 (2,6) muito próximo do valor médio da escala (2,5). 

Tabela 13 - Eleições de 1976 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1976 PSD 2.1         5   2             4   11      3,67      

  PS 2.2         5 1               4   10      3,33      

  CDS 2.3       4         4         4   12      4,00      

  PCP 2.4 1         1               4   6      2,00      

                                      

 

   3,25    
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Em 1976, o valor médio subiu e todos os partidos, à excepção do PS, viram os seus valores crescer 

face ao ano anterior. Francisco Sá Carneiro assumiu um grande protagonismo na comunicação do 

PSD sobrepondo-se à simbologia partidária, o que reforçou nos dois sentidos a personalização dos 

social-democratas. Os comunistas duplicaram o seu valor mas, ainda assim, Álvaro Cunhal não é 

uma figura marcante na comunicação do PCP através dos cartazes eleitorais.  

Tabela 14 - Eleições de 1979 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1979 AD 3.1 1         1             3     5      1,67      

  PS 3.2       4   1               4   9      3,00      

  APU 3.3 1         1               4   6      2,00      

                                               2,22    

 

Em 1979, em comparação com a eleição anterior houve uma queda abrupta da personalização de 

PSD e CDS provocada, naturalmente, pelo facto dos dois partidos se terem apresentado coligados o 

que os levou a colocar em segundo plano os líderes e a apostar numa comunicação mais focada nos 

partidos que compunham a Aliança Democrática. Uma tendência que se manteve na eleição 

seguinte. 

Tabela 15 - Eleições de 1980 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1980 AD 4.1 1         1               4   6      2,00      

  FRS 4.2         5 1               4   10      3,33      

  APU 4.3 1         1           2       4      1,33      

                                               2,22    

 

Nas eleições de 1980, PSD e CDS mantiveram praticamente o seu valor intacto face às eleições 

anteriores, o mesmo aconteceu com PS e PCP. Mário Soares continuou a assumir um grande 

protagonismo pese embora, no caso das eleições de 1980, o Partido Socialista se tenha apresentado 

aos eleitores inserido numa frente de partidos (a Frente Republicana e Socialista composta pelo PS, 

a ASDI e a UEDS). 
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Tabela 16 - Eleições de 1983 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1983 PSD 5.1 1         1             3     5      1,67      

  PS 5.2       4   1               4   9      3,00      

  CDS 5.3     3     1               4   8      2,67      

  APU 5.4 1         1               4   6      2,00      

                                               2,33    

 

Em 1983 deu-se uma curiosidade: o valor médio de personalização da APU (PCP e o MDP/CDE) foi 

superior ao do PSD que já se apresentou sozinho nas urnas. Um dado claramente contra a corrente 

dos dois partidos, como mais à frente verificaremos, e que contrariou o princípio verificado no centro-

direita com a AD – em aliança, PSD e CDS abdicaram de uma comunicação personalizada e 

apostaram na plataforma. 

 

Tabela 17 - Eleições de 1985 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1985 PSD 6.1     3       2             4   9 3   

  PS 6.2       4         4         4   12 4   

  CDS 6.3       4   1               4   9 3   

  APU 6.4 1         1               4   6 2   

                                      

 

3 

 

Em 1985, com um novo candidato do PSD ao cargo de primeiro-ministro, o PS manteve a liderança 

no que diz respeito à personalização detectada através da comunicação política em cartazes 

eleitorais. Neste caso, o destaque dado a Cavaco Silva (PSD) e Francisco Lucas Pires (CDS) foi 

idêntico (3 em 5 valores possíveis), enquanto a APU onde se encontrava o PC regressou ao fim da 

tabela. 
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Tabela 18 - Eleições de 1987 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5   

 

  

1987 PSD 7.1   2       1               4   7      2,33      

  PS 7.2       4           5       4   13      4,33      

  CDS 7.3       4         4         4   12      4,00      

  CDU 7.4 1         1             3     5      1,67      

                                             3,08    

                     Nestas eleições foi registado o valor mais elevado de sempre em termos de personalização: 4,33 do 

PS, com Vítor Constâncio como candidato a primeiro-ministro. O mesmo aconteceu com o CDS que 

registou o seu valor mais elevado – 4. Cavaco Silva, primeiro-ministro incumbente, manteve uma 

presença discreta. A CDU (composta pelo PCP e Os Verdes), apresentou-se pela primeira vez, mas 

manteve o registo dos comunistas: revelou o nível mais baixo de personalização, destacando a 

simbologia partidária e “apagando” o candidato a primeiro-ministro – à época Álvaro Cunhal. 

Tabela 19 - Eleições de 1991 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1991 PSD 8.1     3         3           4   10      3,33      

  PS 8.2     3     1               4   8      2,67      

  CDS 8.3       3   1               4   8      2,67      

  CDU 8.4       3   1               4   8      2,67      

                                             2,83    

Nas eleições de 1991, Cavaco Silva apostou tudo no cargo que já exercia há seis anos, reduziu o 

peso da simbologia partidária e apostou na figura do primeiro-ministro em funções. O PSD superou 

os restantes partidos que alcançaram o mesmo valor: 2,7, face ao 3,3 dos social-democratas. 

Tabela 20: Eleições de 1995 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1995 PSD 9.1     3     1               4   8      2,67      

  PS 9.2     3           4         4   11      3,67      

  CDS 9.3     3       2             4   9      3,00      

  CDU 9.4     3     1               4   8      2,67      

                                                3,00    
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António Guterres foi pela primeira vez candidato a primeiro-ministro e recolocou o PS no topo dos 

partidos com maior personalização, numa campanha marcada pela promoção da figura do então líder 

da oposição. Nesta eleição, CDU e PSD registaram o mesmo valor, enquanto o CDS foi quem mais 

se aproximou dos socialistas. 

Tabela 21 - Eleições de 1999 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

1999 PSD 10.1     3             5       4   12      4,00      

  PS 10.2 1         1               4   6      2,00      

  CDS 10.3     3         3           4   10      3,33      

  CDU 10.4     3     1               4   8      2,67      

                                             3,00    

Ocorreu, neste ano, uma tendência inédita até então: os socialistas foram o partido que deu menos 

relevo à comunicação focado no líder, com António Guterres como primeiro-ministro incumbente e 

depois de uma legislatura completada. O PSD de José Manuel Durão Barroso, então apenas um ex-

ministro dos Negócios Estrangeiros, apostou na figura do seu líder. 

Tabela 22: Eleições de 2002 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

2002 PSD 11.1   2         2             4   8      2,67      

  PS 11.2   2           3           4   9      3,00      

  CDS 11.3   2       1               4   7      2,33      

  CDU 11.4     3     1               4   8      2,67      

                                             2,67    

 

Em 2002 o valor da CDU superou o do CDS e os socialistas “regressaram” à liderança no critério da 

personalização na comunicação política com Ferro Rodrigues a dar a cara pelo Partido Socialista. O 

PSD de Durão Barroso, perante a convocação de eleições antecipadas e a substituição rápida e 

cirúrgica do líder do PS, apostou mais no retrato do país e dos seus problemas, do que propriamente 

na promoção do seu líder. Daí, o empate técnico que se verificou entre o PSD e a CDU. 
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Tabela 23 - Eleições de 2005 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

2005 PSD 12.1   2         2             4   8      2,67      

  PS 12.2   2       1               4   7      2,33      

  CDS 12.3     3     1               4   8      2,67      

  CDU 12.4     3       2             4   9      3,00      

                                         10,67       2,67    

 

Em termos gerais manteve-se estável o indicador da personalização, em comparação com a eleição 

anterior. Destaque para a CDU que “quebrou” as suas origens e foi mesmo o partido com maior nível 

de personalização na sua comunicação. 

Tabela 24 - Eleições de 2009 

Eleições Partidos Cartaz 
Presença 

candidato 

Mensagem 

escrita 

Simbologia 

partidária 

Resultado 

final 

Média 

partido 

Média 

eleição 

      1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5       

2009 PSD 13.1     3     1               4   8      2,67      

  PS 13.2     3     1               4   8      2,67      

  CDS 13.3     3     1               4   8      2,67      

  CDU 13.4     3     1               4   8      2,67      

                                         10,67       2,67    

 

Nestas últimas eleições houve um empate entre todos os partidos políticos o que revela o crescente 

nivelamento da personalização no seio do sistema partidário português. Em termos globais, registou-

se nas eleições legislativas de 2009 o mesmo valor que já tinha sido alcançado em 2005 (2,67), 

ligeiramente abaixo da média global de personalização das 13 eleições legislativas acima avaliadas 

(2,7). 

1.2. Análise comparativa 

As 13 tabelas atrás descritas permitem compilar uma única tabela que nos dá uma visão longitudinal: 

tendo em conta o histórico de cada um dos partidos entre 1975 e 2009, mas também uma visão das 

eleições legislativas no seu conjunto.  
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Tabela 25 – Evolução da personalização por partido e por eleição entre 1975 e 2009 

 

1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 1991 1995 1999 2002 2005 2009 

Média 

partido 

PSD 1,67     3,7        1,7        2,0        1,7        2,3        2,3        3,3        2,7        4,0        2,7        2,7        2,7          2,6    

PS 4,00     3,3        3,0        3,3        3,0        4,3        4,3        2,7        3,7        2,0        3,0        2,3        2,7          3,2    

CDS 3,67     4,0         -            -          2,7        4,0        3,0        2,7        3,0        3,3        2,3        2,7        2,7          2,9    

CDU 1,00     2,0        2,0        1,3        2,0        1,7        1,7        2,7        2,7        2,7        2,7        3,0        2,7          2,2    

Total     2,6       3,1       2,2       2,2       2,3       3,1       2,8       2,8       3,0       3,0       2,7       2,7       2,7    

      

2,7*    

 

O PS apresenta-se como o partido com maior nível de personalização na comunicação política 

desenvolvida através de cartazes eleitorais e é, a par com o CDS, o único partido que supera o valor 

médio das 13 eleições (2,7*). Apesar de ter eleito um primeiro-ministro em metade do tempo em 

análise, isto é, 17 anos dos 34 anos (79-83; 85-95; 2002-2005), o PSD revelou um grau de 

personalização inferior ao do CDS, sendo que ambos partidos viveram um apagamento no enfoque 

dado ao candidato a chefe de Governo, tendo em conta a coligação pré-eleitoral que os uniu nas 

eleições legislativas de 1979 e 1980. O PCP, ora sozinho, ora coligado ou em aliança revelou ser 

entre os quatro principais partidos o que regista o menor grau de personalização, confirmando a ideia 

de que a promoção do colectivo, por norma, superou a promoção do indivíduo que os comunistas 

apresentaram como candidato a primeiro-ministro. Ainda assim, sobre uma perspectiva diacrónica foi 

o partido cujo grau de personalização mais cresceu 

Gráfico 3 – Classificação dos partidos segundo o grau de personalização 
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No entanto, como se verifica no gráfico 3, é importante realçar a ideia que sai consolidada deste 

critério: não existe uma grande diferença entre os principais partidos políticos no que diz respeito à 

personalização. Nenhum dos quatro partidos avaliados ocupa uma posição extremada na escala que 

vai de 1 a 5 e, todos eles, se situam entre os 2 e os 4, sendo a distância que separa os dois extremos 

de apenas 1.  

Gráfico 4 – Evolução da personalização por partido e por eleição entre 1975 e 2009 

 

 Tendo em conta que a seta que atravessa longitudinalmente o gráfico representa o valor médio de 

personalização das 13 eleições (2,7), é facilmente identificável que o PS foi o partido cuja 

personalização mais vezes ultrapassou esta barreira: das 13 eleições em análise em 9 delas os 

socialistas ultrapassaram os 2,7, e só em três eleições legislativas tiveram um valor inferior à média.  

 

1.3 Comentário interpretativo 

Como verificamos na análise comparativa dos dados existe uma escassa diferenciação entre os 

principais partidos políticos no que diz respeito ao efeito da personalização na comunicação eleitoral 

feita através de cartazes eleitorais. Ainda assim, é possível concluir que existem três fases com 

tendências distintas entre 1975 e 2009, o período em análise neste trabalho.  

Numa fase inicial de consolidação da democracia, entre 1975 e 1983, os quatro partidos políticos 

revelaram um valor mais baixo de personalização, dando mais enfoque ao posicionamento do 

partido/aliança/coligação junto do eleitorado, do que propriamente à promoção do candidato a 

primeiro-ministro. À excepção das eleições legislativas de 1976, foi neste período que se registaram 
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os quatro valores abaixo da média: 2,6 em 1975, 2,2 em 1979 e 1980, e 2,3 em 1983. O valor médio 

destas cinco eleições aponta para uma personalização de 2,48, abaixo do valor médio registado nos 

13 actos eleitorais.  

Ocorreu uma segunda fase, entre 1985 e 1999, em que os partidos políticos apostaram precisamente 

no oposto do que tinham feito na fase anterior. Durante estes 14 anos, 10 dos quais com Cavaco 

Silva como primeiro-ministro, os restantes quatro com António Guterres no cargo, os partidos políticos 

registaram os valores mais elevados: 3,1 em 1985, 2,8 em 1987 e 1991 e, por fim, 3 em 1995 e 1999. 

Este período coincidiu, como vimos anteriormente, com uma fase de claro desenvolvimento dos 

meios de comunicação social (as televisões privadas surgiram em 1992 e 1993 e jornais como “O 

Independente” e o “Público” nasceram, também, durante este período), o que reposicionou o jogo de 

forças entre o partido/coligação/aliança e o candidato a primeiro-ministro, dando claro destaque ao 

segundo face ao primeiro. O valor médio destas cinco eleições aponta para uma personalização de 

2,94, acima do valor médio registado entre 1975 e 2009.   

Por fim, podemos definir como terceira e última fase as três últimas eleições legislativas que foram 

analisadas: 2002, 2005 e 2009. Neste período registou-se uma progressiva unificação do peso da 

personalização na comunicação política dos quatro principais partidos o que levou, por consequência, 

a uma redução das disparidades registadas entre PSD, PS, CDS e PCP. Em termos globais, nestas 

eleições, foi registado um valor idêntico à média das 13 eleições (2,7), sendo que nas legislativas de 

2009 os quatro principais partidos políticos obtiveram exactamente o mesmo valor: 2,7. Neste caso, 

se isolarmos estas três eleições o valor médio foi de 2,7.  

Gráfico 5 – Evolução do grau de personalização nos cartazes eleitorais 

 

Outro dado que ressalta do gráfico 4 é que existe um crescente recurso à personalização por parte do 

Partido Comunista Português à medida que a democracia se foi estabilizando em Portugal. Os 

comunistas apresentaram-se na grande maioria das eleições coligados (em 11 dos 13 actos 

eleitorais), ora na APU ora na CDU, daí que o critério de “perda de identidade” não surta qualquer 

efeito para esta conclusão. Ainda assim, os seis valores mais elevados foram registados 

precisamente nas seis últimas eleições legislativas. Daqui pode concluir-se que mesmo uma força 
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política que tem na sua génese a promoção do colectivo em detrimento do indivíduo, da comunicação 

colectivista por oposição a uma comunicação com um elevado grau de personalização, foi 

“capturada” pela crescente necessidade de promover o seu candidato a primeiro-ministro, 

literalmente, como uma figura cabeça de cartaz. 

Já se olharmos para os partidos de forma individualizada concluímos que o PS foi o partido com a 

comunicação política mais influenciada pela personalização com um valor global de 3,2, seguido pelo 

CDS com 2,9, PSD com 2,6 e PCP com 2,2. Apenas o PSD e o PCP têm um valor global, entre 1975 

e 2009, abaixo da média dos quatro partidos.  

No entanto, não é possível retirar nenhuma conclusão no que diz respeito ao exercício de funções 

governativas. Se, por um lado, o valor mais elevado registado no PSD (4) data de 1999, quando o 

partido se apresentou como opositor depois de quatro anos de governação socialista, por outro lado, 

os dois valores mais elevados registados no PS (4,3 em 1985 e 4,3 em 1987) ocorreram quando os 

socialistas se apresentaram como incumbentes (1985 depois de dois anos de um Governo de bloco 

central liderado por Mário Soares), mas também quando foram a eleições na qualidade de 

“challenger” (o caso de 1987, com Victor Constâncio como líder). De facto, os dois principais partidos 

revelaram nas duas últimas eleições um valor de personalização igual ou abaixo da média dos quatro 

partidos entre 1975 e 2009, o que revela um certo declínio, pese embora ao longo do período em 

análise tenham tido um comportamento intermitente: ora a subir ora a descer, sem qualquer relação 

com o facto de liderarem ou não um Governo em funções.   

Por fim, no caso do CDS nas últimas três eleições legislativas (2002, 2005 e 2009) foram registados 

três valores abaixo da sua própria média, e iguais ou inferiores à média total, o que revela uma 

quebra no recurso à personalização através da comunicação política realizada em cartazes eleitorais.  
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No caso da argumentação de venda debruçamo-nos sobre a forma como os partidos políticos 

abordaram a promoção do seu candidato, partido ou coligação junto do eleitorado ao longo das 13 

eleições legislativas em causa. Neste indicador avaliaremos o posicionamento da comunicação 

política feita em cartazes eleitorais tendo em conta dois grandes tipos de abordagem: uma defensiva, 

outra ofensiva.  

Como atrás explicitámos, recorremos à tipologia apresentada por Philippe Bretton e Serge Proulx 

(2000: 254) para descrever a ”maneira como os políticos se esforçam por suscitar a adesão às 

opções que propõem”. No limite está em causa a diferenciação entre aquilo que é uma campanha de 

informação política – mesmo que seja parcial face ao retrato da realidade – mas que tem como 

objectivo central a explicitação das propostas do candidato junto do eleitorado, e uma campanha 

subterrânea de desinformação, cujo único objectivo é denegrir e debelar o adversário político, com 

maior ou menor preocupação com o esclarecimento do eleitorado quanto às propostas concretas do 

candidato em causa.  

De um lado temos uma argumentação defensiva com duas tipologias (a Cooperativa e a 

Orientada), do outro temos uma argumentação de ataque também com duas tipologias (a Desviada e 

a Manipulada).  

Na prática, quer isto dizer que temos quatro tipologias de argumentação de venda 

organizadas em dois grandes grupos e com três características muito claras para cada uma delas.  

Tabela 26 – Caracterização da argumentação defensiva 

Cooperativa Orientada 

Fidelidade pela 
afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada nas 
suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

 

Tabela 27 – Caracterização da argumentação ofensiva 

Manipulada Desviada 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência à 

força 
Não é 
factual 

Promove comportamentos 
negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 

 

Classificámos um cartaz por partido/coligação/ aliança em cada uma das 13 eleições legislativas de 

acordo com as 12 características acima descritas. No final, cada um dos suportes de comunicação foi 

catalogado dentro de uma das quatro tipologias de argumentação de venda.  

Sempre que um cartaz preencheu características de mais do que uma tipologia de argumentação de 

venda prevaleceu na classificação final a tipologia maioritária. Por exemplo, um cartaz com duas 
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características da argumentação defensiva cooperativa e uma característica apenas da 

argumentação defensiva orientada foi, no final, classificado como sendo um cartaz com uma 

argumentação de venda cooperativa.  

2.1 Análise de resultados 

Com a avaliação longitudinal deste critério é possível concluir o tipo de argumentação de venda 

maioritário dentro de cada um dos quatro partidos, entre 1975 e 2009, mas, também, a tipologia de 

posicionamento que mais marcou cada uma das eleições, ajudando a perceber se o contexto de cada 

acto eleitoral foi ou não um factor que influenciou a forma como os quatro principais partidos políticos 

abordaram o eleitorado.  

Na prática, tal como aconteceu com a personalização, na argumentação de venda teremos uma 

leitura segmentada por partido e por eleição, e uma segunda leitura alargada tendo em conta o 

histórico de cada partido nos 34 anos em avaliação. 

Tabela 28 - Eleições de 1975 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1975 PSD 1.1   X   X   X 

  PS 1.2 X X         

  CDS 1.3       X X   

  PCP 1.4   X         

 

 
  Manipulada Desviada   

  Partidos 
Desvirtua 

factos 
Usa a 

coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1975 PSD             O  

  PS             C 

  CDS             O  

  PCP X X         M 

 

Nas primeiras eleições que estão sob avaliação PSD, PS e CDS optaram por um posicionamento 

defensivo (social-democratas e democratas-cristãos com uma argumentação Orientada, socialistas 

com uma argumentação Cooperativa). Só o PCP recorreu a um posicionamento de ataque, com uma 

argumentação Manipulada.  
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Tabela 29 - Eleições de 1976 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1976 PSD 2.1 X X         

  PS 2.2 X X   X X X 

  CDS 2.3   X   X X X 

  PCP 2.4 X X         

 

 
  Manipulada Desviada   

  Partidos 
Desvirtua 

factos 
Usa a 

coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1976 PSD             C  

  PS             O  

  CDS             O  

  PCP             C  

 

Em 1976 os quatro partidos revelaram um posicionamento defensivo: PSD e PCP optaram pela 

argumentação Cooperativa, PS e CDS pela Orientada.  

Tabela 30 - Eleições de 1979 

      Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1979 AD 3.1 X X         

  PS 3.2             

  APU 3.3             

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1979 AD             C 

  PS X   X       M  

  APU X   X       M  
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Em 1979 com três dos quatro partidos avaliados a apresentarem-se coligados (PSD, CDS e PCP), só 

os dois partidos do centro-direita que se juntaram na Aliança Democrática é que apresentaram uma 

argumentação de venda defensiva (Cooperativa, no caso). Tanto o PS como o PCP (em aliança na 

APU), optaram pelo ataque, nomeadamente pela argumentação Manipulada.  

Tabela 31 - Eleições de 1980 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1980 AD 4.1       X   X 

  FRS 4.2 X X         

  APU 4.3 X X         

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1980 AD             O 

  FRS             C  

  APU             C  

 

As eleições de 1980 foram as únicas em que os quatro partidos que estamos a avaliar se 

apresentaram todos em coligação ou em aliança e ficaram marcadas por uma unanimidade em todo 

da argumentação defensiva. Ainda assim, PSD e CDS optaram pela Orientada, enquanto PS e PCP 

pela Cooperativa.  

Tabela 32 - Eleições de 1983 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1983 PSD 5.1 X X         

  PS 5.2 X X         

  CDS 5.3 X X         

  APU 5.4 X X   X   X 
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  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1983 PSD             C 

  PS             C 

  CDS             C 

  APU             O  

 

Em 1983 os quatro partidos optaram por uma abordagem defensiva apenas com um partido a destoar 

do tipo de argumentação de venda: PCP revelou uma argumentação defensiva Orientada, enquanto o 

PSD, o PS e o CDS apresentaram uma argumentação defensiva Cooperativa. Houve, no entanto, 

uma unanimidade entre os quatro partidos em relação a duas características: nos quatro cartazes 

optaram por promover uma “fidelidade pela afirmativa”, “sem mensagens negativas”. Com o país à 

beira de um Governo de bloco central e de um resgate financeiro houve um claro alinhamento na 

forma dos quatro partidos promoverem as suas ideias junto do eleitorado.  

Tabela 33 – Eleições de 1985 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1985 PSD 6.1 X X X       

  PS 6.2 X X X       

  CDS 6.3 X X X       

  APU 6.4             

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1985 PSD             C  

  PS             C 

  CDS             C 

  APU         X X D 

 

 

Em 1985 apenas o PCP (inserido na APU) destoou e optou por uma argumentação de ataque 

Desviada. Os restantes partidos alinharam por uma argumentação de venda defensiva Cooperativa. 
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Tabela 34 - Eleições de 1987 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1987 PSD 7.1   X   X   X 

  PS 7.2 X X       X 

  CDS 7.3 X X X       

  CDU 7.4           X 

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1987 PSD             O  

  PS             C 

  CDS             O  

  CDU X   X       M 

 

Em 1987 o PCP (já inserido na CDU) manteve-se como o único a optar por uma argumentação de 

venda de ataque – desta vez, Manipulada. Os restantes três partidos apresentaram uma 

argumentação defensiva: os socialistas Cooperativa, os social-democratas e democratas cristãos 

Orientada.  

 

Tabela 35 – Eleições de 1991 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1991 PSD 8.1   X   X   X 

  PS 8.2 X X   X   X 

  CDS 8.3 X X   X   X 

  CDU 8.4 X X     X X 
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  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1991 PSD             O 

  PS             C  

  CDS             C 

  CDU             C 

 

Em 1991 todos os partidos optaram por uma estratégia defensiva, com o PSD a seguir uma 

argumentação Orientada e os restantes uma argumentação Cooperativa. 

Tabela 36 - Eleições de 1995 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1995 PSD 9.1 X X   X   X 

  PS 9.2             

  CDS 9.3       X   X 

  CDU 9.4     X X   X 

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1995 PSD             C 

  PS X X X       M 

  CDS             O  

  CDU             O  

 

Em 1995 o PS, como partido “challenger”, seguiu um posicionamento de ataque com uma 

argumentação Manipulada, os restantes apresentaram uma argumentação defensiva: CDS e PCP 

Orientada, PSD Cooperativa.  
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Tabela 37 – Eleições de 1999 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

1999 PSD 10.1   X   X   X 

  PS 10.2   X     X X 

  CDS 10.3 X X         

  CDU 10.4       X   X 

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

1999 PSD             O  

  PS             O  

  CDS             C  

  CDU             C  

 

Nestas eleições todos os partidos procuraram convencer o eleitorado de forma defensiva: PSD e PS 

optaram pela argumentação Orientada, os dois mais pequenos pela Cooperativa. 

Tabela 38 - Eleições de 2002 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

2002 PSD 11.1       X X X 

  PS 11.2 X X X       

  CDS 11.3 X X       X 

  CDU 11.4       X X X 

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

2002 PSD             O 

  PS             C  

  CDS             C  

  CDU             O 
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Nas eleições de 2002 há alguma similitude com as anteriores dado que não houve qualquer registo 

de uma argumentação de venda de ataque. PSD e CDU optaram pela argumentação defensiva 

Orientada, PS e CDS pela argumentação defensiva Cooperativa.  

Tabela 39 - Eleições de 2005 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

2005 PSD 12.1             

  PS 12.2 X X         

  CDS 12.3         X X 

  CDU 12.4       X X X 

 

 
  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

2005 PSD X   X X X   M 

  PS             C 

  CDS             O  

  CDU             O  

 

Em 2005 pela primeira vez o PSD apresentou uma argumentação de venda de ataque (Manipulada). 

Os restantes partidos optaram pela defensiva: CDS e PCP Orientada, PS Cooperativa. 

Por fim, nas eleições de 2009 apenas o PSD voltou a repetir o que nunca tinha feito até 2005: 

demonstrou ter uma abordagem ao eleitorado de ataque Manipulada. CDS e PCP optaram por uma 

argumentação de venda defensiva Orientada, enquanto o PS se ficou pela argumentação de venda 

defensiva Cooperativa. 

Tabela 40 - Eleições de 2009 

  
 

  Cooperativa Orientada 

  Partidos Cartaz 

Fidelidade 
pela 

afirmativa 

Sem 
mensagens 
negativas 

Focada 
nas suas 

propostas  
Avaliação 

comparativa  

Uso de 
adjectivos 
valorativos 

Amplia o 
positivo 

2009 PSD 13.1       X     

  PS 13.2 X X X       

  CDS 13.3       X X X 

  CDU 13.4       X X X 
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  Manipulada Desviada   

 
Partidos 

Desvirtua 
factos 

Usa a 
coação 

Sugere 
aderência 

à força 
Não é 
factual 

Promove 
actos 

negativos 

Único 
propósito é 

denegrir 
Argumentação 

de venda 

2009 PSD   X X       M 

  PS             C 

  CDS             O  

  CDU             O  

 

2.2 Análise comparativa  

Tabela 41 - Argumentação de venda por partido entre 1975 e 2009 

Eleições PSD AD PS FRS CDS PCP/CDU APU Média 

  1975 O   C   O M   Def. Legenda 

1976 C   O   O C   Def. Cooperativa C 

1979   C M       M Ataq. Orientada O 

1980   O   C     C Def. Manipulada M 

1983 C   C   C   O Def. Desviada D 

1985 C   C   C   D Def. Defensiva Def. 

1987 O   C   O M   Def. Ataque Ataq. 

1991 O   C   C C   Def. 
  1995 C   M   O O   Def. 
  1999 O   O   C C   Def. 
  2002 O   C   C O   Def. 
  2005 M   C   O O   Def. 
  2009 M   C   O O   Def. 
   

Como se verifica numa visão geral, apenas nas eleições de 1979 prevaleceu um posicionamento de 

ataque face a um posicionamento defensivo, entre os quatro principais partidos políticos. Daí que 

tanto a argumentação de venda Manipulada como a Desviada foram sempre a excepção em 

Portugal, ao contrário da Orientada e Cooperativa que prevaleceram no seio dos quatro principais 

partidos políticos. Avaliando as 13 avaliações acima realizadas, podemos resumir, em apenas uma 

única tabela (41), os dados acima descritos. 

Numa avaliação de acordo com o tipo de argumentação de venda verificamos que a mais utilizada foi 

a Cooperativa (24 vezes), seguida pela Orientada (20 vezes). Em 84% dos casos avaliados 

estivemos perante uma argumentação de venda defensiva: em 46% do universo de casos avaliados a 

argumentação foi Cooperativa, em 38% dos casos a argumentação detectada foi Orientada.   
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Já no que diz respeito à argumentação de ataque, que foi minoritária, no total de casos avaliados em 

13% de ocasiões ela foi manipulada e em 2% dos casos foi desviada (apenas uma ocorrência 

registada com o PCP, em 1985, em aliança na APU).    

Tabela 42 – Argumentações de venda por tipologia e por partido  

 
Cooperativa Orientada Manipulada Desviada 

 
Defensiva Ataque 

PSD 5 6 2 0 PSD 11 2 

PS 9 2 2 0 PS 11 2 

CDS 6 7 0 0 CDS 13 0 

PCP 4 5 3 1 PCP 9 4 

Total 24 20 7 1 Média 11 2 

 

Como se constata pela tabela 42 e pelo gráfico 6, o CDS é o único partido que recorreu sempre a 

uma argumentação de venda defensiva, PSD e PS registaram exactamente a mesma relação entre 

os dois tipos de argumentação de venda (11 defensivas e 2 de ataque). Por fim, o PCP foi entre os 

quatro partidos políticos o que mais vezes recorreu a uma argumentação de venda de ataque (4 

vezes, o dobro das registadas pelo PSD e PS). 

Gráfico 6 - Argumentação de venda defensiva e de ataque por partido político 

 

 

2.3. Comentário interpretativo 

Com este segundo indicador de avaliação da comunicação política dos quatro principais partidos 

políticos portugueses pretendeu-se avaliar o tipo de argumentos utilizados por PSD, PS, CDS e PCP 

para conquistar o eleitorado. Pela análise acima pormenorizadamente descrita concluiu-se que a 

comunicação política em Portugal foi, ao longo dos primeiros 34 anos de democracia, pautada por um 

carácter defensivo, onde as ideias dos candidatos prevaleceram ou, no limite, uma visão distorcida 
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das ideias dos adversários vingou sempre sobre as campanhas de difamação e sobre a propaganda 

insultuosa sem nenhuma ligação à realidade. Da esquerda à direita, dentro e fora do chamado arco 

da governabilidade (que inclui PSD, PS e CDS), os ataques nunca superaram um posicionamento 

cooperativo ou, no limite, orientado.  

Ao contrário do que é comum nas campanhas eleitorais norte-americanas, apenas para citar um 

exemplo já estudado por Jamieson (1992), Capella e Jamieson (1997) e Schudson (1999), entre 

outros, em Portugal, os cartazes eleitorais por regra nunca privilegiaram o ataque directo, distorcido e 

insinuante contra o adversário. Traços largos concluiu-se que os cartazes eleitorais serviram, sim, 

para consolidar as propostas do candidato, para solidificar a forma como o partido se pretende 

apresentar junto do eleitorado ou, apenas, para potenciar sentimentos (por norma positivos) 

directamente ligados à candidatura em causa. Neste suporte de comunicação houve uma muito maior 

preocupação com o “nós” do que com o “eles”. Basta sublinhar as características definidas para as 

argumentações cooperativa e orientada que, tal como vimos anteriormente, corresponderam 

respectivamente a 46% e 38% dos casos avaliados. Como argumentação cooperativa definimos três 

características: fidelidade pela afirmativa, sem mensagens negativas e focada nas propostas do 

candidato ou do partido em causa. Como argumentação orientada foram, também, definidas três 

características: avaliação comparativa, uso de adjectivos valorativos e ampliação do positivo. Se 

juntarmos estes dois casos estamos perante 84% do total de casos avaliados o que revela bem os 

traços marcantes da argumentação utilizada na comunicação política através de cartazes eleitorais. 

Aliás, das 13 eleições avaliadas em apenas uma delas (1979) a argumentação de ataque superou a 

argumentação defensiva. 

O partido que mais explicitou estas características foi o CDS. Originário do centro-direita e sendo o 

partido mais conservador entre os quatro avaliados, o CDS apresentou-se como o mais defensivo de 

todos no que diz respeito à argumentação que utilizou nos cartazes eleitorais tendo em conta que, 

entre 1975 e 2009, nunca recorreu a uma argumentação de ataque. Ainda assim o partido optou mais 

vezes por contextualizar de forma guiada a sua candidatura (argumentação Orientada) do que 

propriamente por divulgar de forma “neutra” as suas ideias (argumentação Cooperativa).   

No extremo oposto ao do CDS, encontramos o PCP, o partido que mais optou por uma argumentação 

de ataque, apesar, ainda assim, da argumentação defensiva ter sido maioritária neste partido entre 

1975 e 2009. Este posicionamento do PCP pode ser explicado por ser o único entre os quatro 

partidos que nunca integrou um Governo Constitucional (1976-2009), posicionando-se não apenas 

como “challenger” mas, acima de tudo, como promotor de uma ruptura no sistema em vigor. Daí que 

não seja de estranhar que tenha sido o único partido nos 34 anos em avaliação a optar, por uma vez, 

por uma argumentação de venda Desviada (em 1985). Isto é, não factual, promotora de 

comportamentos negativos e cujo único propósito é denegrir. 
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Por fim, no caso do PSD e do PS há uma grande similitude no posicionamento. Desde logo, porque 

os dois partidos recorreram exactamente as mesmas vezes à argumentação defensiva (11) e à 

argumentação de ataque (2).  

No entanto, no caso destes dois partidos, que lideraram os Governos entre 1975 e 2009, não é 

possível estabelecer nenhuma relação entre o desempenho da acção governativa e o tipo de 

argumentação, o que nos leva a concluir que o posicionamento do argumentário teve sempre mais 

que ver com questões circunstanciais. Por exemplo, por duas vezes os dois partidos recorrem a uma 

argumentação Manipulada. No caso do PSD deu-se em 2005, com Santana Lopes como primeiro-

ministro recandidato e, em 2009, com Manuela Ferreira Leite como “challenger” do Governo de José 

Sócrates. No caso do PS, ocorreu em 1979 como incumbente e em 1995 como “challenger” do 

“cavaquismo”.  

Os dois partidos optaram por uma argumentação de ataque mais por questões circunstanciais (ora 

para desviar as atenções dos resultados da sua governação, ora para atacar os resultados do 

adversário no Governo), do que por uma questão de posicionamento partidário.  

Ainda assim, vale a pena destacar uma diferença substancial, embora de abordagem mais 

pormenorizada, que distingue os dois principais partidos. O PS optou maioritariamente por uma 

argumentação Cooperativa (9) em comparação com a Orientada (2), enquanto no caso do PSD existe 

uma divisão praticamente igualitária entre as duas argumentações: Cooperativa (5), Orientada (6). De 

resto, já numa visão transversal aos quatro partidos, não é possível estabelecer um padrão na 

distribuição das argumentações de venda ao longo dos 34 anos avaliados, em nenhum dos quatro 

partidos políticos. O que reforça, mais uma vez, a supremacia do efeito conjuntural neste critério de 

avaliação face a um comportamento com uma explicação longitudinal.  
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Capítulo III 

Análise da ideologia 
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Por fim, analisaremos o último dos três indicadores que trata do modo como se manifesta a ideologia, 

num binómio extrema-esquerda vs. extrema-direita nos cartazes eleitorais.  

Para operacionalizarmos este indicador definimos três grupos de avaliação (quer da Esquerda, quer 

da Direita) com características bem definidas que nos permitissem posicionar um cartaz eleitoral 

numa escala de Esquerda vs. Direita em que o 1 corresponde à extrema-esquerda e o 10 

corresponde à extrema-direita. Os critérios, já anteriormente referidos, foram os “Valores da 

sociedade”, a “Nova política e o “Estado”.  

Tabela 43 – Critérios de classificação da “Esquerda”  

Esquerda 

Valores da sociedade Nova política Estado 

Organização flexível da vida em 
sociedade Qualidade de vida 

Papel do Estado é muito 
valorizado 

Menor relevância ao papel do divino Protecção do ambiente 
Papel do indivíduo é 
desvalorizado 

Grande tolerância com a imigração Liberdade individual 
Prioridade ao combate às 
desigualdades 

 

 

Tabela 44 – Critérios de classificação da “Direita”  

Direita 

Valores da sociedade Nova política Estado 

Organização clássica da vida em 
sociedade Crescimento económico 

Papel do Estado é 
desvalorizado 

Grande relevância ao papel do 
indivíduo Segurança física 

Papel do indivíduo é muito 
valorizado 

Pouca tolerância com a imigração Segurança material 
Menor prioridade no combate 
às desigualdades 

 

Para conseguirmos sistematizar a avaliação de cada um dos cartazes segundo os três sub-critérios 

(“Valores da sociedade”, “Nova política” e “Estado”) começámos por classificar cada um destes 

suportes em cada um dos sub-critérios numa escala de 1 a 10. Na prática implicou que 

catalogássemos de 1 a 10 um cartaz por partido/coligação/aliança em cada uma das 13 eleições. No 

anexo 4 temos a avaliação dos cartazes de acordo com o sub-critério “Valores da sociedade”, no 

anexo 5 de acordo com o sub-critério “Estado” e no anexo 6 de acordo com o critério “Nova política”.  
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No corpo deste trabalho publicaremos, apenas, a compilação dos três anexos o que nos permitirá 

uma avaliação de cada um dos cartazes, tendo em conta a sua ideologia, em três sub-critérios 

diferentes. Para cada um dos cartazes avaliados será atribuída uma classificação final que 

corresponde à média alcançada nos três sub-critérios definidos para a ideologia, o mesmo acontece 

para cada uma das eleições que terá o seu valor médio no que diz respeito à ideologia.  

3.1 Análise de resultados 

Tabela 45 – Eleições de 1975 

  

Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1975 PSD 8 8 2                   6,00      

  PS 7 7 2                   5,33      

  CDS 7 2 6                   5,00      

  PCP 2 6 3                   3,67      

Média eleição         5 

  

Nas eleições de 1975, apenas o PCP teve o seu cartaz classificado à esquerda (3,67), ainda assim, 

mais próximo do centro do que da extrema-esquerda. O CDS situou-se ao centro (5), seguido de 

muito perto pelo PS (5,33). O PSD foi o partido com a comunicação mais situada à direita (6). A 

média da primeira eleição avaliada foi de 5.  

Tabela 46 - Eleições de 1976 

  

Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1976 PSD 7 6 4                   5,67      

  PS 4 6 4                   4,67      

  CDS 6 6 4                   5,33      

  PCP 3 3 3                   3,00      

Média eleição                         4,67      

 

Em 1976 a média, em termos de ideologia, recuou ligeiramente para a esquerda tendo passado de 5 

no ano anterior para 4,67. O PCP continuou a ser o partido com a classificação mais à esquerda (3), 

ainda mais à esquerda do que em 1975, e o PS assumiu o papel de partido de centro-esquerda com 

uma classificação abaixo do meio da tabela (4,67). O PSD manteve-se como o partido mais à direita 

(5,67), com o CDS à sua esquerda (5,33).  

A partir de 1979 esta avaliação começou a deparar-se com uma dificuldade de fundo que influenciou 

de forma determinante, como mais à frente concluiremos, a avaliação dos cartazes de acordo com o 

critério da ideologia presente na comunicação. Ao contrário do que acontece com outros suportes de 

comunicação, desde logo os programas eleitorais ou até mesmo com os tempos de antena a que os 

partidos têm direito, nos cartazes eleitorais a ideologia é um aspecto nem sempre presente e, quando 

está, a sua classificação é de muito difícil (senão impossível) mensuração. 
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Tabela 47 - Eleições de 1979 

  

Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1979 AD 3 3 3 3 

Avaliação mais 
por indução do 
que por 
observação 

  PS 3 3 3 3 

Avaliação mais 
por indução do 
que por 
observação 

  APU 3 3 3 3 

Avaliação mais 
por indução do 
que por 
observação 

Média eleição         3   

 

Em 1979 todos os partidos foram classificados com o mesmo valor (3) nas três classificações 

(“Valores da sociedade”, “Estado” e “Nova Política”). Como se explica nas observações estas 

classificações foram atribuídas mais por indução do que por observação dos próprios critérios. Por 

exemplo, no caso da Aliança Democrática, no critério “Valores da sociedade” tendo em conta que não 

existe nenhum sinal de “relevância do papel do indivíduo” (critério de direita) no cartaz, este foi 

classificado com um 3. O mesmo acontece, para este mesmo critério com o cartaz da APU. Só com 

muita benevolência os cartazes da APU, AD e PS podem ser classificados.  

Tabela 48 - Eleições de 1980 

  

Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1980 AD 6 6 6 6 

Progresso 
entendido no 
sentido de 
crescimento 
económico 
alcançado pelos 
indivíduos 

  FRS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  APU 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

Média eleição         2 
  

Em 1980 nem com a benevolência académica aplicada às eleições de 1979 é possível avaliar os 

cartazes das duas alianças e da frente partidária que se apresentaram em eleições. A média desta 

eleição situa-se nos 2, mas nem o cartaz da FRS nem o da APU foram possíveis de avaliar de acordo 

com o critério da ideologia.  

Tabela 49 - Eleições de 1983 
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    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1983 PSD 6 6 6 6   

  PS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDS 6 0 6 4 Avaliação parcial 

  APU 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

Média eleição         2,5 
  

Em 1983 dos quatro cartazes avaliados apenas um foi possível de classificar de acordo com a 

ideologia: o do PSD (6). Dois deles não foram classificados (PS e APU) e o do CDS foi, apenas, 

classificado de acordo com o sub-critério “Estado”.  

Tabela 50 - Eleições de 1985 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1985 PSD 6 6 6                   6,00    

Mais por indução 
do que por 
observação 

  PS 6 0 6                   4,00    Avaliação parcial 

  CDS 6 7 6                   6,33    

Mais por indução 
do que por 
observação 

  APU 0 2 2                   1,33    

Mais por indução 
do que por 
observação/ 
avaliação parcial 

Média eleição                           4,42    
  

Nestas eleições legislativas apenas duas das quatro forças políticas foram classificadas dentro dos 

três sub-critérios (PSD e CDS), ainda assim “mais por indução do que por observação”. Os restantes 

partidos foram, apenas, parcialmente avaliados. Sem esquecer todas estas fragilidades, a média da 

eleição foi de 4,42. 

Tabela 51 - Eleições de 1987 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1987 PSD 6 7 6                   6,33    

Mais por indução 
do que por 
observação 

  PS 6 6 6 6 

Mais por 
inducção do que 
por observação 

  CDS 7 7 7 7 

Mais por indução 
do que por 
observação 

  CDU 2 2 2 2 

Mais por indução 
do que por 
observação 

Média eleição                           5,33    
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Em 1987 todos os cartazes foram classificados dentro dos três sub-critérios, ainda assim, mais por 

indução do que por observação. O CDS foi quem se classificou mais à direita (7), seguido pelo PSD 

(6,33) e pelo PS (6). Praticamente na extrema-esquerda temos a CDU (2). 

Tabela 52 - Eleições de 1991 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1991 PSD 0 0 0 0 
Não é possível avaliar o 
cartaz neste parâmetro 

  PS 2 2 2 2 
Mais por indução do que 
por observação 

  CDS 0 0 0 0 
Não é possível avaliar o 
cartaz neste parâmetro 

  CDU 2 2 2 2 
Mais por indução do que 
por observação 

Média eleição                       1,00    
  

Nas legislativas de 1991 dois partidos (PSD e CDS) não foram classificados por insuficiência de 

características no que diz respeito à ideologia, já as restantes duas forças políticas (PS e CDU) foram 

observadas mais por indução do que por observação. Tendo em conta este retrato global o resultado 

final foi afectado de forma inequívoca. Ainda assim, fica a média de ideologia da eleição: 1. 

 

Tabela 53 - Eleições de 1995 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1995 PSD 0 4 4                   2,67    Avaliação parcial 

  PS 2 2 2                   2,00      

  CDS 0 0 0                       -      

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDU 0 0 0                       -      

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

Média 
eleição                           1,17    

  

As eleições de 1995 não foram excepção e ficaram, também, afectadas pela incapacidade de 

monitorizar a comunicação política dos cartazes eleitorais de acordo com a ideologia. Dos quatro 

partidos apenas o cartaz do PS foi globalmente avaliado (classificação de 2), os restantes ou foram 

parcialmente avaliados (caso do PSD), ou não foi sequer possível avaliar o cartaz (casos do CDS e 

CDU). A classificação final foi de 1,17.  
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Tabela 54 - Eleições de 1999 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

1999 PSD 0 0 7                   2,33    
Avaliação muito 
parcial do cartaz 

  PS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDU 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

Média eleição                           0,58    
  

Em 1999, nos três sub-critérios aplicados aos quatro partidos, apenas um foi passível avaliar – a 

“Nova política” no caso do PSD – o que espelha bem a fragilidade desta avaliação. A média final da 

eleição foi de 0,58. 

Tabelas 55 e 56 - Eleições de 2002 e 2005 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

2002 PSD 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  PS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDU 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

Média 
eleição                               -      

  

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

2005 PSD 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  PS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDU 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

Média eleição                               -      
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Em 2002 e em 2005 não foi possível classificar nenhum cartaz de nenhum partido político no 

parâmetro da ideologia, o que revela bem as dificuldades com que nos deparámos na avaliação dos 

cartazes eleitorais tendo em conta o seu posicionamento ideológico.  

Tabela 57 - Eleições de 2009 

    Valores sociedade  Estado Nova política Resultado final Observações 

2009 PSD 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  PS 2 0 2                   1,33    
Avaliação parcial 
do cartaz 

  CDS 0 0 0 0 

Não é possível 
avaliar o cartaz 
neste parâmetro 

  CDU 0 2 2                   1,33    
Avaliação parcial 
do cartaz 

Média eleição                           0,67    
  

O ano de 2009 não foi excepção no que diz respeito à avaliação dos cartazes eleitorais e os partidos 

agruparam-se aos pares: PSD e CDS não foram avaliados, PS e PCP foram, apenas, parcialmente 

classificados.  

3.2 Análise comparativa 

Numa análise comparativa da ideologia patente na comunicação política dos cartazes eleitorais de 

PSD, PS, CDS e PCP, entre 1975 e 2009, é possível verificar que tanto a leitura longitudinal, como 

uma leitura mais segmentada do ponto de vista temporal, saem fragilizadas de forma irreversível. Em 

40% do total de cartazes avaliados nenhum dos três sub-critérios previamente definidos foi aplicado. 

Já em 13% do universo de casos a avaliação concretizada foi “parcial” e excluiu, pelo menos, um  dos 

três sub-critérios.  

Tabela 58 – Evolução por partido: 

 
1975 1976 1979 1980 1983 1985 1987 1991 1995 1999 2002 2005 2009 

PSD 6 5,67 3 6 6 6 6,33 0 2,67 2,33 0 0 0 

PS 5,33 4,67 3 0 0 4 6 2 2 0 0 0 1,33 

CDS 5 5,33 3 6 4 6,33 7 0 0 0 0 0 0 

PCP 3,67 3 3 0 0 1,33 2 2 0 0 0 0 1,33 

Legenda 1: Em 21 das 52 avaliações não é possivel atribuir qualquer valor: em 40% dos casos em análise 
Legenda 2: Em 7 dos 52 casos foi atribuído um resultado final, apesar de num ou dois critérios não ter sido 
dada avaliação (13% dos casos ).     

 

Já se analisarmos para cada um dos partidos isoladamente alcançamos os seguintes valores de 

média ao longo das 13 eleições: PSD 3,38; PS 2,18; CDS, 2,82; PCP 1,26. 
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Na prática, se tivermos em conta o posicionamento, tido como consensual, de cada um dos partidos 

dentro do espectro partidário, apenas o PSD surpreende dado que se situa à direita do CDS. De 

resto, o PCP está muito perto da extrema-esquerda, enquanto o PS é quem mais se aproxima dos 

comunistas.  De realçar que todos os partidos avaliados estão posicionados à esquerda, como se 

pode observar no gráfico 7, tendo o 1 como a extrema-esquerda e o 10 como a extrema-direita. 

Gráfico 7 – Distribuição dos partidos políticos na escala esquerda-direita 

 

 

3.3 Comentário interpretativo 

Com a avaliação dos cartazes tendo em conta a ideologia patente neste suporte de comunicação 

pretendíamos avaliar a evolução deste critério ao longo do período em análise (1975-2009) mas, 

também, segmentando-o em cada um dos quatro partidos. Pelo trabalho de campo acima descrito 

quer uma avaliação, quer a outra, ficaram fatalmente afectadas pela incapacidade de se encontrar 

sinais de ideologia neste suporte de comunicação. Em 40% dos casos avaliados não foi possível 

classificar os cartazes em nenhum dos três sub-critérios (“Estado”, “Nova Política” e “Valores da 

Sociedade), em 13% dos casos a avaliação foi parcial e só teve em conta um ou dois destes sub-

critérios, o que quer dizer que apenas 47% dos cartazes foram, de facto, globalmente avaliados. 

Ainda assim, dentro destes 47% de casos, alguns cartazes foram ainda avaliados mais por indução 

do que por observação.  

Desde logo, esta breve descrição das conclusões alcançadas pelo trabalho de campo permite-nos 

dizer que os cartazes eleitorais são pouco dados à expressão ideológica dos candidatos e dos 

partidos políticos. Se noutros estudos a conclusão consensual aponta para uma rarefacção da 

ideologia na comunicação política dos partidos, neste suporte em particular ela nunca teve, em 

Portugal, uma grande expressão. Ainda assim, é possível verificar que à medida que a democracia se 

foi consolidando e os meios de comunicação social se foram expandindo – quer em número, como 
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em tecnologia e em especialização – a verdade é que se tornou ainda mais difícil detectar qualquer 

sinal de ideologia nos cartazes eleitorais dos principais partidos políticos.  

Mesmo se tentarmos avaliar cada um dos partidos em particular, a verdade é que todos são 

afectados pela incapacidade de detectar qualquer sinal de ideologia. PCP e CDS só foram 

globalmente avaliados em 5 das 13 eleições, o PSD em 7 das 13 eleições, e o PS em 6 das 13 

eleições. Nenhum partido político é imune a este efeito, sendo o PCP o menos afectado de todos, e o 

PSD o mais afectado.  

Não é, no entanto, possível retirar qualquer conclusão sólida e sustentável quanto à quantificação da 

ideologia no seio da comunicação política dos principais partidos feita através de cartazes eleitorais. 
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A resposta à pergunta de partida só pode ser feita se o campo de análise for delimitado e as 

conclusões, embora possam assumir uma visão de conjunto, isto é, podem ser menos 

pormenorizadas, têm naturalmente de ter em conta as especificidades próprias de cada um dos 

indicadores estudados. Neste estudo concentrámo-nos na análise da comunicação política através da 

avaliação dos cartazes eleitorais dos quatro principais partidos políticos utilizados em eleições 

legislativas, entre 1975 e 2009, e colocámos sob avaliação duas hipóteses:  

1. A comunicação dos partidos políticos, em Portugal, através de cartazes eleitorais passou 

de uma fase predominantemente ideológica, menos personalizada e mais defensiva no 

seu posicionamento, o que coincidiu com a transição de regime, para uma outra fase, a 

da actualidade, onde as características são exactamente as opostas.  

2. Inicialmente a diferenciação entre os quatro principais partidos era, do ponto de vista 

ideológico, mais acentuada do que o é na actualidade, quando existe uma lógica de 

mimetismo e de convergência na abordagem do eleitorado. 

Considerámos ainda a avaliação do posicionamento dos partidos junto do eleitorado de 

acordo com o desempenho de funções governativas, procurando compreender se a 

responsabilização de um partido político pelo ‘status quo’ influencia a argumentação realizada através 

de cartazes eleitorais. 

Sobre a primeira hipótese é possível concluirmos que, embora seja difícil de mensurar a 

ideologia expressa em cartazes eleitorais há registo de uma quebra na presença deste indicador na 

comunicação política à medida que a democracia se foi consolidando. Se avaliarmos os dados 

registados na tabela 58 verificamos que no conjunto das 13 eleições apenas nas três primeiras, entre 

1975 e 1979, foi possível encontrarmos vestígios sólidos e transversais aos quatro partidos políticos 

de ideologia política nos cartazes eleitorais. À medida que a democracia se foi consolidando a 

ideologia foi desaparecendo deste suporte comunicacional, de tal forma que em 40% dos 50 cartazes 

analisados foi impossível encontrar qualquer indício passível de ser classificado numa escala 

Esquerda vs. Direita.  

No que diz respeito à segunda tendência, a de crescimento do efeito de personalização na 

comunicação política em Portugal, a resposta à hipótese colocada é parcialmente positiva. De facto, 

houve um inequívoco aumento do efeito de personalização na comunicação dos quatro principais 

partidos políticos entre 1975 e 2009. 

Mas, ainda assim, se compararmos o histórico das 13 eleições verificamos que nas três 

últimas eleições (2002, 2005 e 2009) esta tendência tendeu a diminuir, ainda assim, mantendo-se em 

valores superiores aos registados em 1975. O partido que mais sentiu o crescimento da 

personalização foi o PCP que se apresentou coligado em 11 das 13 eleições avaliadas e, apesar 

disso, aumentou exponencialmente o seu nível de personalização a partir da queda do muro de 

Berlim, isto é, a partir do início da década de 90. Em termos gerais houve um crescimento global da 
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personalização na comunicação política, embora os valores mais elevados tenham sido registados no 

início da década de 2000.  

Por fim, a terceira tendência que apontávamos na primeira hipótese não se confirmou. À 

medida que a democracia se foi consolidando a comunicação política dos quatro principais partidos 

não se foi tornando, traços gerais, mais ofensiva - à excepção do caso concreto do PSD. Apenas 

numa das 13 eleições, em 1979, o posicionamento de ataque superou o posicionamento defensivo na 

argumentação dos quatro principais partidos. Em todos os partidos políticos que foram analisados a 

argumentação defensiva superou em larga medida a de ataque: fosse no CDS onde a defensiva foi a 

única que se registou, ou no caso do PCP, o partido que mais apostou numa argumentação ofensiva 

mas que, ainda assim, registou por mais do dobro de vezes uma argumentação defensiva quando 

comparada com a oposta. Em Portugal, mesmo com o evoluir das técnicas de campanha, dos meios 

de divulgação da mensagem política e do crescimento das capacidades de monitorização do 

eleitorado, os partidos políticos mantiveram-se fiéis a uma comunicação defensiva quando recorreram 

a cartazes eleitorais.  

Quanto à segunda hipótese que colocámos a resposta é afirmativa embora com algumas 

salvaguardas. Nos três indicadores que analisámos (a personalização, a argumentação de venda e a 

ideologia) há registo de uma maior aproximação entre os quatro partidos políticos à medida que a 

democracia foi conquistando maturidade. Do ponto de vista da ideologia, como verificámos, tornou-se 

cada vez mais difícil mensurar ideologicamente um cartaz eleitoral o que revela a clara perda de 

importância que esta característica registou ao longo dos anos na comunicação de todos os partidos 

políticos. Do ponto de vista da personalização, depois de um período inicial, entre 1975 e 1983, de 

efeito reduzido desta característica, dois outros períodos foram identificados: entre 1985 e 1999 a 

personalização na comunicação política inverteu a tendência da primeira fase e aumentou de forma 

exponencial e transversal e, por fim, nas três últimas eleições registou-se uma crescente 

uniformização e ligeira queda deste efeito em todos os partidos. A personalização de PSD, PS, CDS 

e PCP tende, na actualidade, para a uniformização em torno de valores ligeiramente mais elevados 

do que os registados no arranque da democracia. Por fim, no que diz respeito à argumentação de 

venda, isto é, ao posicionamento dos partidos políticos para a captação do voto há, também, a 

indicação de uma maior aproximação entre quatro partidos analisados. Como verificámos, ao longo 

dos 34 anos avaliados foi praticamente unânime o posicionamento defensivo e, se olharmos com 

pormenor para as últimas quatro eleições, apenas o PSD destoa (por duas vezes optou por uma 

argumentação de ataque). 

Ainda que não fizesse parte directa do nosso estudo os resultados que registámos permitiram 

avaliar, de uma forma ténue e pouco exploratória, a relação entre a responsabilidade política no 

momento das eleições e o posicionamento dos partidos políticos no que diz respeito à 

personalização, à argumentação de venda e à ideologia. Aparentemente nenhum destes três critérios 

de avaliação é influenciado pelo desempenho de funções governativas.  
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Como verificámos anteriormente o tipo de classificação varia independentemente do partido 

que se candidata a eleições assumir a posição de ‘challenger’ ou de incumbente. Dois exemplos: o 

PSD optou por uma argumentação de venda de ataque por duas vezes (em 2005 quando lutava pela 

manutenção do poder e em 2009 quanto tentava reconquistá-lo), já o PS registou por duas vezes um 

nível de personalização de 4,3 pontos em 5 possíveis (em 1985, quando respondia por dois anos de 

um Governo de bloco central liderado por Mário Soares, e em 1987 quando o partido assumia a 

condição de ‘challenger’ e tentava recuperar ao liderança do Governo). Daí a resposta ser negativa: o 

exercício de funções governativas não influencia o tipo de comunicação política que os partidos 

assumem através de cartazes eleitorais. No entanto, o PCP pode permitir-nos uma conclusão oposta 

partindo de um pressuposto idêntico. O não exercício de funções influencia a comunicação política 

dos partidos? No caso dos comunistas, o único partido que nunca governou no período em análise 

parece evidente que o facto de não ter qualquer responsabilidade sobre o histórico de resultados 

permitiu que o partido assumisse a comunicação mais anti-sistema de todas: foi o que mais vezes 

recorreu a uma argumentação negativa e o único que optou pela desviada – a mais agressiva de 

todas. 

 No entanto, existem características próprias de cada um dos restantes três partidos 

analisados que é importante realçar e que, se juntas às tendências gerais acima descritas, permitem-

nos consolidar uma visão distanciada mas ao mesmo tempo muito pormenorizada sobre a evolução 

da comunicação política através de cartazes eleitorais.  

 

O PSD liderou o Governo em metade do período em análise (17 dos 34 anos) e 

desempenhou funções governativas em mais de metade dos 34 anos que analisámos. A 

comunicação política deste partido registou um valor de personalização similar à média dos quatro 

partidos (2,6 face aos 2,7 de média), abaixo do valor de PS e CDS e, apesar de tudo, com uma 

proximidade grande face ao valor registado pelo PCP (2,2). Os social-democratas deram clara 

primazia a uma argumentação defensiva e, só nas duas últimas eleições legislativas analisadas, 

assumiram uma postura de ataque. 

Já o PS, que governou os restantes 17 anos dos 34 anos avaliados, revelou ser o partido que 

mais construiu a sua comunicação em cima da figura do líder e candidato a primeiro-ministro, embora 

tenha um posicionamento na argumentação em tudo similar ao do PSD com uma clara supremacia 

da argumentação defensiva face à argumentação de ataque.  

O CDS é o mais conservador de todos os partidos na forma como tenta captar votos, nunca 

fugiu de um posicionamento defensivo, embora apostasse mais do que o PSD no seu candidato a 

primeiro-ministro como alavanca na conquista do eleitorado.  

Por fim, a comunicação política do PCP é marcada pelo crescimento da personalização e o 

consequente esbatimento do colectivo como moldura de apresentação do partido junto do eleitorado. 
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Os comunistas apostaram o dobro das vezes de PSD e de PS numa comunicação de ataque e foram 

mesmo o único partido que por uma vez assumiu uma argumentação desviada, a mais agressiva de 

todas. Tendo sido o único entre os quatro partidos que nunca integrou o Governo no período em 

análise, a forma como o PCP comunicou através de cartazes eleitorais espelhou isso mesmo: foi mais 

agressiva do que a média e foi perdendo ao longo dos anos uma das características que mais o 

distinguia – a promoção do colectivo em detrimento da figura do líder do partido.  

Tratando-se este trabalho de um contributo para a compreensão do fenómeno da 

comunicação eleitoral, em Portugal, julgamos que é possível sintetizar os seguintes aspectos: 

1. Através da análise dos cartazes eleitorais é possível concluir que existe um crescimento 

da personalização na comunicação eleitoral dos quatro principais partidos, ao longo dos 

primeiros 34 anos de democracia. O PCP é o partido que é menos influenciado por esta 

tendência mas, ainda assim, não lhe está imune.  

2. Durante este período ocorreu, coincidentemente, uma redução do peso da ideologia na 

comunicação eleitoral dos quatro principais partidos políticos ao ponto de ser impossível 

a sua classificação em cartazes eleitorais, nas eleições mais recentes. 

3. O PCP distingue-se claramente de PSD, PS e CDS no que diz respeito à sua 

comunicação política. Confirmando as análises de Freire (2006) e Jalali (2007), o PCP é 

um partido marcadamente ideológico, que procura representar os interesses de um grupo 

social claramente definido (os trabalhadores), em contra ponto com PSD, PS e CDS que, 

apesar de terem especificidades próprias, são partidos ‘catch-all’, focados na conquista 

do poder e na obtenção do maior número de votos possível.  

 

Pistas para investigações futuras 

Com este trabalho concentrámo-nos na avaliação dos cartazes eleitorais dos quatro principais 

partidos ao longo de 34 anos, isto é, de 13 eleições legislativas. As conclusões alcançadas ficaram, 

naturalmente, limitadas tendo em conta que se tratou apenas de um tipo de suporte comunicacional, 

num mundo onde cada vez mais abundam os meios e as formas de políticos e partidos comunicarem 

em período pré e eleitoral. Um futuro cruzamento das conclusões alcançadas com uma avaliação tão 

profunda quanto esta de outros suportes de comunicação (por exemplo, tempos de antena e 

programas eleitorais) no que diz respeito aos mesmos indicadores (personalização, argumentação de 

venda e dicotomia Esquerda-Direita), poderá contribuir para uma visão mais global e consistente da 

evolução da comunicação eleitoral em Portugal.  
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