
VOTO ÚTIL CONTRA O PS DE SÓCRATES NOS DISTRITOS COM POUCOS 

ELEITORES 

 

 

No sistema eleitoral português muitos votos são perdidos, uma vez que não são 

convertidos em mandatos de deputados. Esta situação ainda é mais grave nos distritos 

com pouca população. Por isso, os eleitores destes distritos têm de pensar muito bem 

onde vão colocar a sua cruz. Donde, devemos concentrar os nossos votos para 

derrotarmos o PS de Sócrates. 

 

Nos distritos mais populosos os cinco maiores partidos portugueses (Bloco, CDU, PS, 

PSD e CDS) vão eleger deputados, casos de Lisboa, Porto, Braga e Setúbal. Por isso, 

nestes distritos os eleitores devem votar no partido com o qual se identificam, sem 

estarem condicionados pelo voto útil (dentro da lógica deste texto). 

 

Noutros distritos, um pouco menos populosos, alguns destes cinco partidos não 

elegerão possivelmente deputados: 

 

 - a CDU talvez não eleja deputados em Aveiro; 

- a CDU talvez não eleja deputados em Coimbra; 

- a CDU talvez não eleja deputados em Leiria; 

- o CDS, o Bloco e a CDU têm algumas hipóteses de eleger um deputado em Santarém, 

mas um deles poderá ficar em branco; 

- o Bloco e a CDU talvez não elejam deputados em Viseu; 

- a CDU talvez não eleja deputados em Faro; 

 

No entanto, não irei apresentar previsões nem indicações do voto útil para estes 

distritos, pois é uma tarefa muito arriscada, uma vez que a subida de três ou quatro 

pontos percentuais de um partido pode ditar a eleição de um deputado. 

 

Nos distritos menos populosos a situação é bem diferente. A maioria dos partidos não 

vai eleger deputados e por isso devemos concentrar energias. Este texto não é muito 

simpático para os pequenos partidos, mas há uma dura realidade que não podemos 

esconder. Nos distritos com pouca população o Bloco, a CDU e o CDS teriam de 

duplicar muitas vezes os seus resultados habituais para terem hipóteses de eleger um 

deputado. Facto que não é previsível. É verdade que nestes distritos o PSD é quase 

sempre indicado como a solução óbvia de voto útil, por vezes conjuntamente com outro 

partido. Esta situação resulta do facto de, com base nos resultados eleitorais anteriores e 

em função das sondagens, apenas um mandato estar em dúvida. Sendo o PS e PSD os 

partidos mais votados em quase todos os distritos, não votando no PSD está-se a dar 

vantagem ao PS, pois os pequenos partidos não vão eleger deputados nesses distritos.  

 

 

Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Beja 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 8264 23771 
(2.º deputado) 

28619 
(1.º deputado) 

12056 4696 

2 4132 11866 14310 
(3.º deputado) 

6028 2348 

 



Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Beja 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 4144 21036 
(3.º deputado) 

44556 
(1.º deputado) 

10730 2562 

2 2072 10518 22278 
(2.º deputado) 

5365 1281 

 

O Distrito de Beja apenas elege três deputados. Tradicionalmente um deputado é da 

CDU e outro é do PS. Apenas está em disputa o terceiro deputado. Olhando para os 

resultados de 2005 e 2009 verificamos que a CDU desceu ligeiramente os resultados, 

pelo que é mais fácil o terceiro deputado ir para o PSD do que para a CDU. É necessário 

que o PSD tenha metade dos votos (mais um) do que o PS para conseguir o terceiro 

deputado. Em 2009 o PSD ficou a cerca de 2254 votos desse objectivo. Já a CDU ficou 

a 4849 votos de tirar o terceiro deputado ao PS.  

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco ou no CDS (votos perdidos 

em Beja), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para derrotarmos o PS de 

Sócrates. O voto na CDU também poderá ser útil para assegurar o segundo deputado, 

mas deverá ser inútil para atingir o terceiro deputado.  

 

 

Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Bragança 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 5211 2023 27695 
(2.º deputado) 

34122 
(1.º deputado) 

10541 

2 2606 1012 13848 17061 
(3.º deputado) 

5271 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Bragança 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 2044 1679 34699 
(1.º deputado) 

32129 
(2.º deputado) 

7964 

2 1022 840 17350 
(3.º deputado) 

16065 
(4.º deputado) 

3982 

 

O Distrito de Bragança apenas elege três deputados. Perdeu um deputado em relação às 

eleições de 2005. Tradicionalmente um deputado é do PS e outro é do PSD. O terceiro 

deputado é disputado entre o PS e o PSD. Se os portugueses querem penalizar o PS de 

Sócrates têm de votar PSD pensando que este partido poderá alcançar o terceiro 

deputado.  

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco, na CDU e no CDS (votos 

perdidos em Bragança), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para derrotarmos o 

PS de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Castelo Branco 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 10668 5932 48169 
(1.º deputado) 

34919 
(2.º deputado) 

9839 



2 5334 2966 24085 
(3.º deputado) 

17460 
(4.º deputado) 

4920 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Castelo Branco 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 4678 4660 69795 
(1.º deputado) 

33240  
(3.º deputado) 

6590 

2 2339 2330 34898 
(2.º deputado) 

16620 
 

3295 

3 1559 1553 23265 
(4.º deputado) 

11080 2197 

4 2339 2330 17449 
(5.º deputado) 

8310 1648 

 

O Distrito de Castelo Branco apenas elege quatro deputados. Perdeu um deputado em 

relação às eleições de 2005. Tradicionalmente um deputado é do PS e outro é do PSD. 

Estão em disputa dois mandatos. O terceiro e o quarto mandato são disputados entre o 

PS e o PSD. Se os portugueses querem penalizar o PS de Sócrates têm de votar PSD 

pensando que este partido poderá alcançar o terceiro e talvez o quarto deputado. 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco, na CDU e no CDS (votos 

perdidos em Castelo Branco), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para 

derrotarmos o PS de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas 2009 - Distrito de Évora 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 10167 20413 
(2.º deputado) 

32016 
(1.º deputado) 

17361 
(3.º deputado) 

5858 

2 5084 10207 16008 8681 2929 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Évora 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 4463 20246 
(3.º deputado) 

48082 
(1.º deputado) 

16141 3594 

2 2232 10123 24042 
(2.º deputado) 

8071 1797 

 

O Distrito de Évora apenas elege três deputados. Tradicionalmente um deputado é da 

CDU e outro é do PS. Apenas está em disputa o terceiro deputado. É previsível que a 

CDU tenha nas legislativas de 2011 um número de votos semelhante aos alcançados em 

2005 e em 2009 e que o PS mantenha um resultado próximo do alcançado em 2009. Já 

o PSD terá de se aproximar dos 20000 votos para aspirar a obter o terceiro deputado. A 

hipótese mais plausível é o PSD eleger o terceiro mandato. 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco ou no CDS (votos perdidos 

em Évora), têm de fazer um sacrifício votando no PSD (ou pelo menos na CDU) para 

derrotarmos o PS de Sócrates. 

 

 



Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Guarda 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 7730 3358 36825 
(1.º deputado) 

36419 
(2.º deputado) 

11433 

2 3865 1680 18413 
(3.º deputado) 

18210 
(4.º deputado) 

5717 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Guarda 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 3452 2969 47290  
(1.º deputado) 

35092 
(2.º deputado) 

7035 

2 1726 14846 23645 
(3.º deputado) 

17546 
(4.º deputado 

3518 

 

O Distrito de Guarda apenas elege quatro deputados. Tradicionalmente um deputado é 

do PS e outro é do PSD. Estão em disputa dois mandatos. O terceiro e o quarto mandato 

são disputados entre o PS e o PSD. Se os portugueses querem penalizar o PS de 

Sócrates têm de votar PSD pensando que este partido poderá alcançar o terceiro e talvez 

o quarto deputado (pouco provável). 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco, na CDU e no CDS (votos 

perdidos na Guarda), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para derrotarmos o PS 

de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Portalegre 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 7109 8510 25314 
(1.º deputado) 

15763 
(2.º deputado) 

5286 

2 3555 4255 12657 7882 2643 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Portalegre 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 3216 8546 38739 
(1.º deputado) 

14290 2988 

2 1608 4273 19370 
(2.º deputado) 

7145 1494 

 

O Distrito de Portalegre apenas elege dois deputados. Tradicionalmente o primeiro 

deputado é do PS. O segundo mandato é disputado entre o PS e pelo PSD. Nas 

legislativas de 2005 o PS elegeu os dois deputados, mas em 2009 o PSD conseguiu o 

segundo mandato. 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco, na CDU e no CDS (votos 

perdidos em Portalegre), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para derrotarmos o 

PS de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Viana do Castelo 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 



1/Resultados 12098 5934 51305 
(1.º deputado) 

44327 
(2.º deputado) 

19246 
(5.º deputado) 

2 6049 2967 25653 
(3.º deputado) 

22164 
(4.º deputado) 

9623 

3 4033 1978 17102 
(6.º deputado) 

14776 6415 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Viana do Castelo 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 6415 5362 59676 
(1.º deputado) 

47645 
(2.º deputado) 

16205 
(6.º deputado) 

2 3208 2681 29838 
(3.º deputado) 

23823 
(4.º deputado) 

8103 

3 2138 1787 19892 
(5.º deputado) 

15882 5402 

 

O Distrito de Viana do Castelo elege seis deputados. Tradicionalmente dois deputados 

são do PS e dois do PSD. Estão em disputa dois mandatos. O quinto e o sexto mandato 

são disputados entre o PS, PSD e CDS. Se os portugueses querem penalizar o PS de 

Sócrates têm de votar no PSD ou no CDS pensando que estes partidos poderão alcançar 

o quinto e o sexto deputado. 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco e na CDU (votos perdidos em 

Viana do Castelo), têm de fazer um sacrifício votando no PSD ou no CDS para 

derrotarmos o PS de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas de 2009 - Distrito de Vila Real 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 6958 3621 45606 
(2.º deputado) 

52006 
(1.º deputado) 

12761 

2 3479 1811 22803 
(4.º deputado) 

26003 
(3.º deputado) 

6381 

3 2319 1207 15202 17335 
(5.º deputado) 

4254 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Distrito de Vila Real 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 3019 3275 55123 
(1.º deputado) 

50545 
(2.º deputado) 

8509 

2 1510 1638 27562 
(3.º deputado) 

25273 
(4.º deputado) 

4255 

3 1006 1092 18374 
(5.º deputado) 

16848 2836 

 

O Distrito de Vila Real apenas elege cinco deputados. Tradicionalmente dois deputados 

são do PS e dois são do PSD. Esta apenas um deputado em disputa entre o PS e o PSD. 

Se os portugueses querem penalizar o PS de Sócrates têm de votar PSD, pensando que 

este partido poderá alcançar o quinto deputado. Nas eleições legislativas de 2009 o PSD 

elegeu três deputados, mas nas legislativas de 2005 o PSD apenas elegeu dois 

deputados, tendo o PS eleito três deputados. 



 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco, na CDU e no CDS (votos 

perdidos em Vila Real), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para derrotarmos o 

PS de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas de 2009 – Açores 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 6965 2072 37830 
(1.º deputado) 

34030 
(2.º deputado) 

9798 

2 3483 1036 18915 
(3.º deputado) 

17015 
(4.º deputado) 

4899 

3 2322 690 12610 
(5.º deputado) 

11343 3266 

 

Eleições Legislativas de 2005 - Açores 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 2636 1575 48528 
(1.º deputado) 

31385 
(2.º deputado) 

3675 

2 1318 788 24264 
(3.º deputado) 

15693 
(5.º deputado) 

1838 

3 879 525 16176 
(4.º deputado) 

10462 1225 

 

Os Açores elegem cinco deputados. Tradicionalmente dois deputados são do PS e dois 

são do PSD. Esta apenas um deputado em disputa entre o PS e o PSD. Se os 

portugueses querem penalizar o PS de Sócrates têm de votar PSD, pensando que este 

partido poderá alcançar o quinto deputado. Nas últimas duas eleições o PSD apenas 

elegeu dois deputados, tendo o PS eleito três deputados. 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco, na CDU e no CDS (votos 

perdidos nos Açores), têm de fazer um sacrifício votando no PSD para derrotarmos o 

PS de Sócrates. 

 

 

Eleições Legislativas de 2009 – Madeira 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 8446 5701 26822 
(3.º deputado) 

66194 
(1.º deputado) 

15244 
(6.º deputado) 

2   13411 33097 
(2.º deputado) 

7622 

3    22065 
(4.º deputado) 

 

4    16549 
(5.º deputado) 

 

5      

 

Eleições Legislativas de 2005 - Madeira 
Divisor/Método de 

Hont 
Bloco Esq. CDU PS PSD CDS 

1/Resultados 5265 4991 49122 63523 9215 



(2.º deputado) (1.º deputado) 

2 2633 2496 24561 
(4.º deputado) 

31762 
(3.º deputado) 

4608 

3 1755 1667 16374 
(6.º deputado) 

21174 
(5.º deputado) 

3072 

 

A Madeira elege seis deputados. Tradicionalmente um deputado é do PS e três do PSD. 

Estão apenas dois deputados em disputa entre o PS, PSD e CDS. Se os portugueses 

querem penalizar o PS de Sócrates têm de votar PSD ou CDS, pensando que estes 

partidos poderão alcançar o quinto e o sexto deputado. Nas eleições legislativas de 2009 

o CDS elegeu um deputado e o PSD elegeu quatro deputados. Contudo, nas legislativas 

de 2005 o PSD apenas elegeu três deputados, tendo o PS eleito três deputados. 

 

Portanto, portugueses que votam habitualmente no Bloco e na CDU (votos perdidos na 

Madeira), têm de fazer um sacrifício votando no PSD ou no CDS para derrotarmos o PS 

de Sócrates. 

 

Juvenal Paio 


