COMO SE APRESENTAM OS CANDIDATOS AUTÁRQUICOS AOS SEUS ELEITORES
O Núcleo de Investigação em Marketing e Publicidade do ISCET – Instituto Superior de
Ciências Empresariais e do Turismo realizou um estudo de cariz qualitativo e de análise de
conteúdo sobre a propaganda eleitoral com recurso a cartazes referentes às eleições
autárquicas de 01 de outubro próximo. Parte-se do princípio de que é importante em termos
de formação da opinião pública e, muito concretamente, de cultura política dos cidadãos
indagar e descodificar quais os recursos de marketing em termos de slogans e imagens que os
atuais candidatos autárquicos estão a utilizar um pouco por todo o país.
Deste estudo resultou um conjunto de conclusões de que se destacam os seguintes tópicos:
▪ Torna-se notória a diferença no tom das mensagens entre aqueles que se recandidatam e os
que pretendem ocupar lugares nas câmaras ou juntas de freguesia pela primeira vez. No
primeiro caso, tende a reforçar-se a ideia de continuidade de uma obra: “Amarante afirma-se
como prometido” (José Luís Gaspar, PSD), “Continuar a fazer bem” (Nuno Moita, PS,
Condeixa), “Juntos vamos continuar a obra” (Amílcar Castro Almeida, PSD, Valpaços), “Faro no
rumo certo” (Rogério Bacalhau, coligação independente). Em cartazes de autarcas que se
propõem continuar em funções é curioso constatar que há igualmente bastantes a optar por
não explicitar a continuidade, certamente convictos de que a mesma fica pressuposta. Eis
alguns casos significativos: “Crescer com rigor e confiança” (Garcez Trindade, PS, Resende),
“Concelho à Frente” (Emídio Sousa, PSD, Santa Maria da Feira) e “Dedicados a Gaia, Confiança”
(Eduardo Vítor Rodrigues, PS).
▪ Tratando-se de mandatos interrompidos, configurando-se agora a retoma de um percurso no
exercício do poder, é possível ler-se: “Inovar Oeiras de volta” (Isaltino Morais, independente) e
“O presidente está de volta” (Valentim Loureiro, independente, Gondomar). Curiosamente,
dois casos em que os candidatos concorrem agora como independentes depois de terem sido
presidentes na qualidade de membros de partidos políticos. Curiosamente também, Narciso
Miranda, em Matosinhos, optou antes por assumir na sua agora candidatura independente a
atitude de uma óbvia continuidade, utilizando o simples slogan: “Por Matosinhos”.
▪ Entre os que chegam de novo, destacam-se apelos como: “Loures merece” (Sónia Paixão) e
“Trabalhar por Cascais” (Gabriela Canavilhas, PS). Com alguma frequência, tratando-se de
candidatos que pretendem apresentar-se como alternativa, sobressaem ideias como a da
própria “alternativa”, a de “mudança” e a de “novidade”. Aparecem assim mensagens como
estas: “Juntos na mudança” (Miguel Dinis Correia, PSD Baião), “Mudança positiva”
(Constantino Silva, PSD, Vila do Conde), “Ramalde nova energia” (Joana Barroso Calisto, PSD,
Porto), “Alternativa com rigor” (João Domingues, CDS-PP, Vagos), “Uma alternativa para
todos” (Anabela Oliveira, CDS-PP, Resende).
▪ É patente, por razões que se prendem com a preocupação de captura de eleitores de todos
os quadrantes, uma forte insistência em mensagens de uma forma ou de outra abrangentes
em que as palavras “todos” e “juntos” assumem especial realce. Aqui ficam alguns casos:
“Juntos vamos despertar Palmela” (Raul Cristovão, PS), “Por Évora, todos!” (Elsa Teigão, PS),
“Fazer com todos fazer melhor” (Jaime Alves, PSD, Resende), “Penafiel para todos” (André
Ferreira, PS), “Juntos por Ferreira do Alentejo” (José Manuel Pereira, PSD) e “Todos por
Setúbal. Aqui há futuro” (Ralfo Formiga, CDU, Santa Maria da Graça, Setúbal).
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▪ O espaço e o tempo constituem, por seu turno, dimensões promovidas como meios de
enaltecer a vinculação local (ou não se tratasse de autárquicas…) e de fomentar a esperança
(ou não se tratasse de propaganda política, como tal muito assente em promessas). Tomemos,
a este propósito, como exemplos os seguintes slogans em que o “futuro” é a palavra forte:
“Afirmar Mértola, construir o futuro!” (Jorge Rosa, PS), “Gondomar + Futuro” (Marco Martins,
PS), “Batalha tem futuro” (Paulo Batista Santos, PSD), “O futuro sempre presente” (Maria das
Dores Meira, CDU, Setúbal) e “Mais para quem tem menos” (Filipe Oliveira, Bloco de Esquerda,
União das freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso).
▪ Há também apelos carregados de afetividade, enquanto suscetíveis de desencadear adesões
fortes e espontâneas especialmente significativas em contextos marcados por vínculos de
vizinhança e proximidade: “Gondomar no Coração” (Rafael Amorim, PSD, Gondomar), “Unidos
pela Trofa” (Sérgio Humberto, PSD, Trofa), “Afeto, empenho e proximidade” (Ivo Vale Neves,
PS, Valongo), “Paixão por Barcelos” (Miguel Costa Gomes, PS) e “Contigo, por Almada” (Joana
Mortágua, Bloco de Esquerda).
▪ No que respeita à postura física apresentada pelos candidatos, esta é na sua quase totalidade
relativamente passiva, sendo praticamente nulos os punhos ou dedos em riste ou formando
um V de vitória, frequentes em campanhas imediatamente posteriores ao 25 de abril, aspeto
que denota um certo desapego das atitudes explícitas mais impulsivas ou conflituais.
Certamente pelo mesmo motivo são muitos os candidatos que se apresentam vestidos de uma
forma clássica e até austera. André Ferreira (PS, Penafiel), Cancela Moura (coligação PSD/CDSPP, Vila Nova de Gaia), Isaltino Morais (independente, Oeiras), Octávia Clemente (PS,
Amarante) e Elsa Cordeiro (PSD, Tavira) constituem alguns exemplos.
▪ Registe-se o facto de algumas forças políticas, mormente a CDU e o Bloco de Esquerda,
explorarem o impacto e os pressupostos nacionais que, apesar de tudo, as eleições locais
acabam por ter. Deste modo, o Bloco utiliza palavras de ordem expandidas por todo o país
como “Mais para quem tem menos” e “Fazer a diferença”. Por sua vez a CDU põe a tónica do
seu perfil nacional a promover em todas as autarquias em: “Trabalho, honestidade,
competência”.
▪ O tamanho dos cartazes tende a diferenciar as candidaturas às câmaras municipais das que
se dirigem às juntas de freguesia, sendo de uma forma generalizada mais pequenos estes
últimos. Este fenómeno é comum praticamente a todo o país, sendo, todavia, de referir que
nas grandes cidades, com a aglutinação administrativa de freguesias, os cartazes tendem aqui
a aproximar-se em tamanho dos das câmaras. No caso da cidade do Porto e do Partido
Socialista este fenómeno é evidente. Acresce que Fernando Oliveira, cabeça de lista à
liderança da União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e
Vitória propõe como palavra de ordem “Pelas pessoas, promover a união na diversidade”,
prometendo assim uma autarquia que, subindo de escala, atenderá às variadas identidades
territoriais que lhe dão essa nova dimensão.
▪ É flagrante a subalternização das suas cores tradicionais pelos vários partidos, havendo
uma certa tendência para o predomínio do azul…. Aqui os exemplos multiplicam -se,
podendo, contudo, destacar-se os casos de Manuel Pizarro do PS Porto, de Gabriela
Canavilhas do PS Cascais, Alberto Machado do PSD Paranhos (Porto), de Luís Tadeu do PSD
Gouveia, de Ilda Figueiredo da CDU Porto e de João Teresa Ribeiro da CDU, Vendas Novas.
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Acontece, porém, que candidatos como António Costa da Silva do PSD de Évora
combinaram os tons laranja tradicionais do partido com esta tendência para o azul a
encimar o seu cartaz. Por sua vez, Elsa Cordeiro, candidata pelo PSD de Tavira, juntou ao
predomínio do azul uma pequena faixa laranja em baixo onde coerentemente colocou a sua
mensagem principal “Contamos consigo para mudar o futuro do nosso concelho”.
▪ Nos placards constam habitualmente a fotografia e o nome do candidato ou candidatos,
utilizando-se aqui e acolá o recurso mais personalizado à assinatura: Álvaro Almeida
(Porto), Garcez Trindade (Resende), Assunção Cristas (Lisboa) a par de slogans com
frequência curtos e com os quais se verbaliza, condensando, a força da mensagem que se
pretende passar.
▪ É naturalmente evidente a busca de locais estratégicos para a colocação dos cartazes, tais
como rotundas, praças e ruas mais movimentadas dos centros urbanos, havendo um número
bastante reduzido de materiais de propaganda eleitoral ao longo das grandes vias de
comunicação exteriores aos aglomerados populacionais. Este fenómeno explica-se certamente
pela facilidade de uso para o efeito dos espaços urbanos bem como, uma vez mais, pela
preocupação em manter uma ligação direta entre os candidatos e as respetivas localidades.
Nestas circunstâncias, é bem patente, para quem percorra o país, a sua divisão administrativa
e territorial de que decorre a multiplicação e dispersão dos respetivos espaços eleitorais.
▪ Duas últimas conclusões: as mensagens em termos de imagem e texto veiculados pelas
diferentes candidaturas são, na sua maioria, amplamente transversais pelo que um observador
externo teria alguma dificuldade em identificar, sem mais, os partidos e coligações que estão
por detrás de cada um dos cartazes. Um facto objetivo a reforçar a conclusão anterior é
igualmente, talvez um pouco com as exceções do Bloco de Esquerda e da CDU, a relativa
secundarização dos símbolos partidários em favor das fotografias dos candidatos fazendo crer
que, nestas eleições, a importância das pessoas se sobrepõe à das ideologias políticas,
confundindo-se por aí as candidaturas partidárias com as independentes.
Será curioso perceber-se como captam os eleitores esta panóplia de estratégias eleitorais, mas
esse será o tema do nosso próximo estudo…
Gilda Veloso
Martim Durão
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