
CDS tem "reforço" limitado
após moção de censura
Tentativa de derrubar Governo foi chumbada no Parlamento, mas a estratégia do CDS para conquistar terreno à direita continua.
Com os principais partidos em declínio na Europa, CDS sonha com um papel de relevo no espetro político nacional.
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Paulo Portas deixou a liderança
dos democratas-cristãos, em 2016,
com um sonho por cumprir: fazer
do CDS um partido tão grande
quanto o PS e o PSD. Não o conse-

guiu em quase duas décadas de li-
derança, mas isso não inibe a sua

sucessora e atual líder, Assunção
Cristas, de tentar a sua sorte. Desa-
fiando as leis da física aplicada ao

que à política portuguesa diz res-

peito, Cristas ambiciona ganhar
terreno à direita e romper com a

habitual alternância entre PS e

PSD, colocando o CDS num papel
principal. A seu favor tem a frag-
mentação da direita e a perda de

popularidade do PS, mas a missão
de cumprir o desígnio democrata-
-cristão pode ser mais árdua do

que parece.
A (segunda) moção de censura a

este Governo apresentada pelo
CDS pode até ter sido chumbada
no Parlamento, mas os democra-
tas-cristãos continuam a cantar vi-
tória. O vice-presidente e cabeça
de lista do CDS às eleições euro-
peias, Nuno Melo, afirma ao Jor-
nal Económico que a moção foi
"duplamente virtuosa". "Primeiro,
mostrou que as críticas do BE e do
PCP se tratam apenas de encena-
ção e instrumentos a pensar nas
eleições que se aproximam e às

quais têm de concorrer sozinhos.

Segundo, esta moção veio revelar
a falência de uma governação que
tem vindo a falhar em várias áreas
setoriais que tutela, como a saúde,
educação, infraestruturas, segu-
rança e força aérea", diz, salientan-
do que "o CDS sai sustentadameu-
te reforçado" no pós-moção.

O vice-pr*skiente éo CDS nega
as críticas levantadas pelos parti-
dos da esquerda, que sustentara

que esta moção de censura terá
sido uma estratégia política dos
democratas-cristãos para conquis-
tar terreno ao PSD e assegura que
"a competição do CDS não é à di-

reita". "O PS é que é o nosso adver-

sário", sublinha. Certo é que a mo-
ção de censura apresentada pelo
CDS veio "forçar" o PSD a tomar
uma posição, que acabou por estar

em linha com a dos centristas. "O
PSD não foi atrás de ninguém",
contrapõe o líder parlamentar dos

sodais-deatocratas, Fernando Ne-
grão. "O que o PSD fez foi aprovei-
tar esta oportunidade que tinha

para debater esta moção e criticar
o Governo e a Geringonça".

Embora ambos tenham votado a

favor da censura ao Governo de
António Costa, o CDS já tinha
descartado a possibilidade de repe-
tir o casamento eleitoral com o
PSD. "Concorremos nas últimas
eleições em coligação porque tí-
nhamos estado juntos no Governo
anterior e íamos ser avaliados pelo
trabalho que tínhamos desenvol-
vido. Agora, as circunstâncias são

outras", defende Melo. O vice-pre-
sidente do CDS não fecha a porta a

uma coligação pós-eleitoral, mas

para já o foco do partido é conse-

guir o maior número de votos pos-
sível de forma isolada e reforçar a
liderança de Cristas, que diz ser a
única oposição ao atual Governo.
"É num congresso que se escolhe

um presidente, mas é nos votos

que se consagra um líder", indica.

Cristas passou com distinção no
teste eleitoral de 2017. Conseguiu
21% dos votos em Lisboa e foi a se-

gunda mais votada na maior câma-
ra do país, superando "o mestre da
tática" Portas. A ideia da líder é re-

produzir o sucesso das primeiras
eleições que disputou nas três elei-

ções (europeias, regionais e legis-
lativas) que acontecem este ano.

Um espetro inamovível
Até agora, o CDS nunca conseguiu
liderar um Executivo, apesar de

contar com mais de 40 anos de his-
tória. Em vez disso, o partido ser-
viu de 'muleta' para outros chega-
rem ao poder, em coligação, tendo

integrado, ao todo, sete dos 21 Go-
vernos Constitucionais da 111 Re-
pública. "Portugal é uma espécie de

estufa. Em 44 anos de democracia,
manteve-se um monopólio do PS

e PSD e não emergiram forças de-

sequilibradas", afirma Adelino
Maltez, professor no Instituto Su-

perior de Ciências Sociais e Políti-
cas (ISCSP).

Adelino Maltez nota quê, apesar
da estrutura fixa do espetro políti-
co, Cristas tem vários elementos a

seu favor. "É uma novidade gera-
cional face à restante geração polí-
tica, que é bastante cinzentona. No
PS e PSD estão todos acima dos 40
anos. Cristas foi a sucessora esco-
lhida por Portas, tem um bom cur-
rículo e uma excelente campanha
de marketing. Só lhe faltam votos",
afirma, acrescentando que não
acredita que o CDS consiga ir mui-
to além dos 10% nas legislativas de
6 de outubro. A última sondagem
feita pela Aximage, para o 'Correio
da Manhã', aponta uma ligeira su-
bida das intenções de voto no
CDS, para 9,3%.

Mas Melo acredita que o CDS
pode pôr fim à condição de 'parti-
do-charneira' e continuar a ali*
mentar a esperança de conseguir
afirmar-se no paaorana portu-
guês. "É preciso termos em conta
os desenvolvimentos que se têm
feito sentir na Europa. Os partidos
tradicionais estão a desaparecer.
Assiste-se a uma recomposição do
sistema partidário, o que vem pro-
var que nada é imutável e é preciso
estar atento aos ventos da história
e da Europa", afirma. •


