
De que fibra é feito
o terceiro Governo de Merkel?
A chanceler surge fragilizada, mas a realidade poderá mostrar que Merkel mantém
intacto o instinto de sobrevivência. A radicalização política e a preparação da era
pós-Merkel poderão ditar um recuo no alinhamento com Macron para mais Europa.

Merkel viu a CDU dar luz verde à coligação com o SPD, mas as propostas acordadas com Schulz e Macron podem ficar na gaveta.
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Foi
dado mais um pas-

so rumo à reedição da

grande coligação
(GroKo) entre o bloco

democrata-cristão (CDU/CSU), li-
derado por Angela Merkel, e os so-
ciais-democratas do SPD. Para pôr
fim a cinco meses de impasse políti-
co, falta agora a luz verde dos mili-
tantes do SPD, que votam em refe-

rendo o acordo de Governo com
Merkel. O resultado é incerto e será

conhecido no próximo domingo.
O penúltimo entrave à renova-

ção da GroKo foi ontem superado

depois de 975 (97%) representan-
tes da CDU terem votado a favor da

repetição desta solução governati-
va. Os delegados democratas-cris-
tão também votaram favoravelmen-

te os nomes da CDU - indicados
este domingo por Merkel - que fa-
rão parte do próximo (eventual)

Governo e ainda Annegret Kramp-
Karrenbauer como secretária-ge-
ral do partido. A líder do governo do

Sarre é apontada como possível su-

cessora da chanceler que lidera a

CDU há quase 18 anos.

No entanto, esta quase unanimi-
dade esconde a forte contestação in-
terna a Merkel. São quatro os facto-

res que explicam o surgimento de crí-

ticas à "mutti": o pior resultado des-

de 1949 obtido pelos conservadores



nas eleições de Setembro; a entrada

da extrema-direita (AfD) no Bun-

destag - capitalizando a política de

abertura aos refugiados da chance-

ler; o fracasso na negociação da coli-

gação Jamaica (com liberais e Ver-
des); e as concessões ao SPD no acor-
do de governo, que garantiu o mes-

mo números de Ministérios, entre os

quais as Finanças. Razões que dei-

xaram a outrora intocável Merkel na

posição de maior fragilidade em 12

anos na chancelaria.

O analista Leopold Traugott dá

destaque, no Politico, à erosão elei-
toral: "durante anos o sucesso eleito-
ral de Merkel tomou-a virtualmen-
te imune a desafios no seio do seu

partido. Mas já não é esse o caso". Já
a revista Der Spiegel atribui maior
relevância ao facto de, no acordo com

o SPD,aCDU não ficar comnenhu-
ma das quatro principais pastas: Fi-

nanças, Interior, Negócios Estran-

geiros e Trabalho.

Confrontada com uma crescen-
te contestação interna, Merkel esco-

lheu o seu maior crítico, Jens Spahn,

para o Ministério da Saúde. Oposi-
tor da política migratória da chance-

ler e afecto à ala mais à direita da

CDU, a escolha de Spahn foi vista

como uma cedência de Merkel à ten-
dência mais radical dos democratas-
cristãos e um sinal de fragilidade.

Mas pode não ser bem assim.

Merkel pode estar a seguir a velha
máxima de Sun Tzu e Maquiavel:
"mantém os amigos por perto e os

inimigos ainda mais perto". "Merkel
é uma líder maquiavélica, com ins-

tinto para a sobrevivência. Percebeu

que se aproximaofimejáestáapre-
parar a sucessão", defende Viriato
Soromenho-Marques. Para este pro-

A contestação
interna a Merkel
pode adiar
o reforço da

integração da UE.
fessor de Filosofia Política da Uni-
versidade de Lisboa "Merkievel sabe

fazer a gestão do poder" e apesar do

momento de maior fragilidade "in-

ternamente vai conseguir gerir" com
estabilidade o próximo governo.

Aescolha de alguém paia gerir o

dia-a-dia da CDU com uma visão

mais restritiva em matéria de costu-

mes como é Kramp-Karrenbauer, é

um sinal de que Merkel vai piscar o

olho à direita mais conservadora.
Menos Europa

O que preocupa Soromenho-

Marques é menos a estabilidade go-
vernativa, até porque "o SPD vai con-
tinuar a ser umparceiro leal", emais
o que representa a configuração do

novo governo para a Europa.
Por um lado, os elementos da

CDU apontadosparaogoverno "não

são conhecidos pelo fervor europeu
e estão mais à direita", lamenta So-
romenho-Marques. Por outro, o

convicto europeísta Martin Schulz
deixou a liderança do SPD e não vai

estar no próximo executivo, o que
tenderá a fragilizar a vontade dos so-

ciais-democratas fazerem valer as

pretensões de reforço da integração
na Zona Euro, avisa o professor da

Universidade de Lisboa.

Estes dados, aliados à radicali-

zação política provocada pelo sur-

gimento em força da AfD e conse-

quente deslocamento da CDU e do

SPD para a direita e a esquerda, res-

pectivamente, tenderão a dificultar

a aproximação de Merkel face às

propostas de reforma da União Eu-

ropeia do presidente francês
Emmanuel Macron.

O futuro da Europa continua nas

mãos daAlemanhaporque apesar de

Berlimjá não "ditar sozinha as regras,

pode bloquear quaisquer avanços",
nota Soromenho-Marques. ¦

éé
Merkievel sabe fazer
a gestão do poder (...)
Merkel é uma líder
maquiavélica, com
instinto para
a sobrevivência.
Percebeu que se
aproxima o fim
e já está a preparar
a sucessão.
VIRIATO SOROMENHO-MARQUES

Professor da
Universidade
de Lisboaff



O ELENCO

Os principais nomes do
próximo Governo alemão
Ainda não são formalmente os ministros do próximo executivo

da Alemanha, uma vez que a validação do governo depende ainda

da aprovação no referendo interno do SPD. Mas os nomes e as pastas

já foram apresentados pelos respectivos partidos.

O SUBSTITUTO DE SCHÀUBLE
Garantir a pasta das Finanças para alguém
do SPD foi talvez a maior vitória negociai de

Martin Schulz enquanto líder do SPD. Porém,
habituados à proeminência do todo-podero-
so Wolfgang Schãuble, a escolha do presiden-
te da câmara de Hamburgo ajudou a aumen-
tar o tom das críticas dos membros da CDU à

liderança de Angela Merkel. Scholz é consi-

derado um ortodoxo e liberal no seio do SPD.
OLAF SCHOLZ
Ministro das Finanças

O CRITICO
A ida deste vice-ministro das Finanças para
a Saúde foi vista como uma cedência de

Merkel às críticas. Spahn é o principal rosto
da oposição interna a Merkel e alguém com

posições mais conservadoras e à direita face

à moderação humanista da chanceler. Rejei-
ta ser da extrema-direita da CDU, mas defen-
de a deportação de refugiados, o reforço da

autoridade policial e quer banir a burca.
JENS SPAHN
Ministro da Saúde

O BRAÇO-DIREITO
O ex-chefe de gabinete da chanceler e actual

ministro das Finanças em funções - substi-
tuiu Schãuble quando este assumiu a presi-
dência do Bundestag - é um homem de con-

fiança de Merkel e do qual a chanceler voltou

a não prescindir. Sem as Finanças, a CDU ga-
rante alguém na também relevante pasta da
Economia. Terá como desafio central superar
o atraso do país ao nível do digital.

PETER ALTMEIER
Ministro da Economia

OANTI-REFUGIADOS
O líder da CSU (partido-irmão bávaro da CDU)

conseguiu a pasta pretendida. Ao tutelar o In-

terior, Seehofer vai gerir a delicada pasta do

acolhimento de refugiados. E a intenção é não

só restringir a entrada de requerentes de asi-

lo, mas também dificultar a reunificação fami-
liar destes. Depois das eleições de Setembro,
Seehofer responsabilizou a política de portas
abertas de Merkel pela quebra eleitoral.

HORST SEEHOFER
Ministro do Interior

Em 2013, Ursula von der Leyen tornou-se na

primeira mulher da história da Alemanha a
chefiar a pasta da Defesa. Depois de ter sido

apontada como potencial sucessora de Merkel

e de, entretanto, ter perdido terreno para uma
eventual candidatura à sucessão da chanceler,

Leyen vai continuar a liderar uma das pastas-
chave do governo alemão numa fase em que a

UE vai discutir maior integração neste sector.

A PRIMEIRA MULHER NA DEFESA

URSULA VON
DER LEYEN
Ministra da Defesa


