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1. RESULTADOS 
  

PS   36,34%                108  

PSD   27,76%    79  

BE   9,52%     19  

CDU          6,33%     12  

CDS          4,22%     5  

PAN   3,32%     4  

CHEGA  1,29%     1  

I LIBERAL 1,29%    1  

LIVRE    1,09%     1  

OUTROS   3,97% 
 

 

Brancos           2,51%  

Nulos            2,36% 

  

ABSTENÇÃO          51,43% 

 

https://www.publico.pt/legislativas-2019/resultados


2. Principais conclusões: 

  

a) Clara maioria de esquerda (56,6% e 144 deputados) 

  

b)  Direita mais fraca de sempre (34,56% e 86 deputados) 

 

c) Grande bipolaridade (PS e PSD – 64.1% dos votos e 81% 

dos deputados), apenas menos um deputado do que em 2015 

  
 

3. Tudo na mesma, portanto? 

 



4. Nada ficou igual: 

  

a) Entrada no sistema de 3 partidos novos que vieram para 

ficar: 9 partidos para o futuro; 
 

b) Nunca mais maioria absoluta de um só partido;  
 

c) Improvável que a Direita baixe mais;  
 

d) Improvável que a Esquerda suba mais;  
 

e) Tendência para crescimento dos pequenos partidos limitada 

pelo tecto de vidro do método de Hondt de base distrital. 

 



5. Principais conclusões gerais: 

a) O PS não tem nenhum interesse em tentar crescer para a 
Direita;  

b) Por isso vai virar à esquerda até ao limite para conquistar 
sobretudo votos ao BE, PAN e Livre; 

c) O PS tem na esquerda uma reserva de 28 deputados para 
renovar maioria em 2023; 

d) O PS não tem nenhum interesse, em condições normais, na 
antecipação das eleições; 

e) A Direita terá de ganhar mais 28 deputados em 2023 para 
poder aspirar a governar; 

f) É improvável que a Direita possa governar antes de 2027; 

g) A luta pela captação de abstencionistas reforça populismo. 

 



6. Os fatores imponderáveis  
 

a) Crise internacional grave  

b) Aliança geral anti-PS 

c) Aumento intervencionismo do PR 

d) Fatores humanos irreversíveis 

 

7. A improbabilidade de tais fatores terem densidade 
adequada a alterar o paradigma 

 

8. A crise da Direita vai manter-se e reforçar a 
estabilidade do Governo, se houver crises 

 

9. Um Governo de esquerda no Estado, mas sem tentar 
alterar equilíbrios na sociedade civil – uma 
esquizofrenia ideológica leve  

 

 



10.Conclusão para empresários  
 

a) A liberdade económica será mantida; 

b) Não vai ser alterado de modo substancial o quadro laboral 
e fiscal das empresas; 

c) Vai aumentar a folga orçamental com o final do défice, a 
maior eficiência dos sistemas públicos e o crescimento 
económico; 

d) A folga será usada para permitir aumentar a massa 
salarial, o investimento e o consumo públicos com 
prioridade; 

e) O remanescente será usado para aumentar o consumo das 
classes médias baixas; 

f) Os custos de contexto das empresas poderão serão 
reduzidos, mas os custos de produção aumentados; 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. A economia privada será deixada a si mesma, e que 
se salve quem puder. 

 



 

 

 

 
Obrigado! 

 

José Miguel Júdice 

jmj@josemigueljudice-arbitration.com 

www.josemigueljudice-arbitration.com 


