
Imagine que se encontra no sofá à
de sua casa, confortavelmente I
recoslado, a acompanhar pela È
televisão um congresso nacional ¦
do PSD, em que se vai escolher o ¦
próximo líder do partido. Se pos
sível, acrescente ao seu imaginário '

que c um militante ou simpatizante
dos sociais-democratas. Neste ce-
nário hipotético, poderá ainda ser

parle aliva dessa eleição. Basla volar
de forma eletrónica no seu preferi-
do, mas não precisa de fazê-lo num
momento específico: pode ser desde
o primeiro dia do congresso ate aos

seus instantes finais. O objetivo é que
tudo o que acontece no congresso
possa vir a influenciar de forma de-
lerminanle a sua decisão pessoal e,
no limite, a eleição do líder. Umas

eleições diretas, abertas a um nú-
mero maior de eleiLores - em que
se incluem os simpatizantes -, que
acontecem por via eletrónica e em
simultâneo com o congresso. Tudo
sem necessidade de rever Ler o mo-
delo das eleições diretas, que retirou

importância ao congresso para trazer
mais transparência ao processo de
escolha do líder do partido.

Este hipotético cenário c cm tudo
diferente daquilo que acontece hoje
no PSD, mas pode vir a ser em breve
uma realidade no seio do partido.
Para isso basta que sejam aprova-
das as linhas gerais da proposta de
revisão estatutária que um grupo de

trabalho, encabeçado por Pedro Ro-
drigues, ex-líder da JSD, forte crítico
de Passos Coelho e apoiante de Rui
Rio nas últimas diretas, vai apresen-
tar no próximo congresso do partido,
que decorre entre os dias 16 e 18 de
fevereiro. A proposta é ambiciosa.
Segundo o próprio confessou à VI-
SÃO, a ideia c "mudar profundamente
a forma como se organiza o PSD".
Na sua ótica, existe um progressivo
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"afastamento da sociedade civil em
relação à política", e a solução passa
por serem os próprios partidos "a dar
sinais de abertura". A revisão estatu-
tária que vai levar a votos, acredita, "é

o futuro não apenas do PSD, mas de
todo o sistema partidário".

POR ONDE VAI A REVOLUÇÃO
Um dos principais objetivos desta

proposta passa por trazer de volta os

grandes congressos dos sociais-de-
mocratas que, durante anos, colaram
espetadores à televisão e foram palco
de momentos determinantes na his-
tória política do País (ver caixa), com
reviravoltas nos últimos instantes e

trocas de apoios cruciais para a eleição
de um determinado líder. Atualmente,
o congresso é um mero pró-forma
que visa consagrar um presidente do

partido já eleito. Além do momento de

consagração, há moções estratégicas
e setoriais que vão a votos, "muitas
vezes sem conhecimento suficiente

por parte de quem as vota", explica à
VISÃO Carlos Eduardo Reis, conse-
lheiro nacional do partido e membro
do grupo de trabalho que preparou
esta revisão estatutária. "Queremos
que o congresso volte a ter dignida-
de", resume. Para isso, encontrou-se
uma fórmula que passa por realizar
as eleições diretas nos mesmos dias

em que decorre o conclave do PSD.
Deste modo, estariam reunidas duas

condições fundamentais: a transpa-
rência - por oposição à opacidade
dos congressos que antecederam as
diretas - e a emoção de um congresso
poder dar uma reviravolta consoante

os acontecimentos que o vão marcan-
do. Uma espécie de híbrido entre o

congresso e as diretas.
Mas esta é apenas uma das dezenas

de medidas que fazem parte do doeu
mento a que a VISÃO teve acesso e que
vai a votos na próxima reunião magna
do partido. Todas elas, garante Pedro

Rodrigues, obedecem a uma máxima:
a de "abertura do partido à socieda
de". Foi esse o princípio que guiou a

equipa desde a primeira reunião que
aconteceu no dia 3 de novembro de

2017, no SANA Metropolitan, cm Lis-
boa. Nesse almoço de trabalho, foram
identificados os principais problemas
do PSD e estipulados os ponlos que
serviriam como guião para as su-
cessivas reuniões que aconteceram
desde então. Seguindo esse princípio,
é ainda apresentada outra novidade:
não é apenas o candidato a presidente
do partido que vai a votos; será toda

a lista da direção, em que se incluem
os vice-presidentes e o secretário-
-geral. Assim, consideram, "todos os
membros da Comissão Política Na
cional estarão legitimados pelo voto".

Uma das questões que mais ra-
pidamente geraram consenso entre
todos os membros foi a instauração
de eleições primárias no partido.
Acredita-se que esta é a forma de
fazer com que os eleitores se sintam
mais identificados com os candidatos
do PSD, pondo do lado dos militantes
e simpatizantes parte da responsa-
bilidade. "O PSD antes entendia a
sociedade porque era a sociedade.

Aquilo que propomos é, no fundo, o

reencontro do partido consigo pró-
prio", justifica o ex-dirigenLe da JSD.
A proposta sugere que cerca de 50%
dos membros das listas que o partido
vai apresentar em todas as eleições -
com exceção das presidenciais, pois
claro... - sejam escolhidos através de

primárias. "Não somos intransigentes
quanto à percentagem de candidatos
escolhidos pelas diretas, mas tem de
haver uma simbiose cada vez maior
entre esse método de escolha e os
candidatos indicados pelo partido",
explica Carlos Eduardo Reis. Seguin-
do a lógica da abertura do partido,
o grupo de trabalho defende que
nos estatutos deve existir a figura
do simpatizante. Uma novidade no
PSD, mas não no sistema partidário
português, já que o PS a utilizou nas

eleições que levaram António Costa
à liderança dos socialistas.

O voto eletrónico é outra das gran-
des apostas que constam desta revisão
estatutária. Para Pedro Rodrigues,
era "extremamente positivo" que as

próximas eleições europeias já pu-
dessem condensar duas das principais
bandeiras da proposta que o grupo de

trabalho vai levar ao XXXVII Congres-
so dos sociais democratas: a escolha
de metade da lista através de primá-
rias e o recurso à votação eletrónica.
Ainda que, numa fase inicial, esta
tecnologia de voto só esteja disponí-
vel para eleições no seio do partido,
será necessário adotá-la no futuro
"para todas as eleições", acredita.
A fórmula apresentada passa por criar
uma plataforma digital, onde podem
registar-se militantes e simpatizantes
do partido, e à qual estes poderiam
aceder através do telemóvel.

A existência desta plataforma irá
ainda permitir uma maior comuni-
cação entre a direção do partido e

os seus militantes e simpatizantes.



Dois congressos históricos
Os congressos do PSD chegaram a ser um espetáculo mediático
sem rival. Aqui, recordamos a rodagem do Citroen BK de Cavaco
Silva e os "sulistas, elitistas e liberais" de Luís Filipe Menezes

"Cheguei a pensar não ir ao

congresso da Figueira da Foz.

Acabei por dizer à minha mulher
que íamos à Figueira, aproveitava
para fazer a rodagem do carro,
fazia uma intervenção, dizendo aos

congressistas tudo o que pensava,
ficava de consciência tranquila
e, no segundo dia, regressaríamos
a Lisboa." Com estas palavras,
escritas no primeiro volume da

sua Autobiografia Política (Temas
& Debates, 2002), Cavaco Silva
confirma o mito da "rodagem do BK"

que culminou, em 1985, com a sua

eleição como presidente do PSD,
dando início a 20 anos de atividade

política ao mais alto nível (com
dez anos de pausa, pelo meio, e já
depois de mais um como ministro
das Finanças de Sá Carneiro).
Mas a sua eleição "inadvertida",
"acidental" ou "contrafeita" é
contrariada pelo seu longo caminho
de intervenção e ativismo de

oposição interna, contra a liderança
e o Governo de Pinto Balsemão
que, à frente da AD, sucedera a Sá
Carneiro, entretanto vitimado no
desastre de Camarate. A juntar a

isto, o trabalho de sapa de alguns
apoiantes empenhados na sua

eleição, como Eurico de Melo ou o

grupo da Nova Esperança. Oiçamos
António Capucho, num depoimento
prestado ao jornalista Joaquim
Vieira, para a obra Francisco Pinto
Balsemão - O patrão dos média

que foi primeiro-ministro (Planeta,
2017): "A rodagem do carro é uma
treta completa. Durante um ano
ou dois, Cavaco e outros críticos
fizeram uma oposição desbragada.
Dois anos antes, ele ia ao Conselho
Nacional [CN] com uma lista de uns
30 quesitos para inquirir o líder.
Não foi uma coisa que lhe tivesse

passado pela cabeça nas vésperas
da Figueira."
0 certo é que, nesse congresso
memorável, Cavaco, com a ajuda
da mulher, acabou por escrever
o discurso de vitória em cima
da cama de hotel (o quarto não
tinha mesa de trabalho) e saiu

como líder-surpresa, batendo
o antecipado vencedor João
Salgueiro. Dez anos mais tarde, no

Coliseu dos Recreios, em Lisboa,
outro congresso de resultado
incerto consagrou o seu sucessor,
Fernando Nogueira, ganhando,
à justa, a um combativo Durão
Barroso. Desse congresso fica a

cena protagonizada por Luís Filipe
Menezes que acusou, da tribuna,
o futuro presidente da Comissão

Europeia de representar "um eixo

sulista, elitista e liberal", num

diagnóstico certeiro da dicotomia
histórica entre bases e barões.
Pateado longamente, Menezes
abandonaria o palco em lágrimas -
e, a seguir, a lista de Nogueira para
que a eleição deste não fosse posta
em causa pelo incidente. F. L. Aproveitando a facilidade para aferir

as sensibilidades da sua base de apoio,
o grupo de trabalho sugere ainda
que se crie uma cultura de diálogo
constante entre eleitores e eleitos.
Assim, matérias fraturantes ("como
a eutanásia ou a lei de financiamento
dos partidos") poderiam ser alvo de
consulta junto dos cidadãos que o

partido representa. Mas a proposta
vai mais longe, chegando a estabele-
cer como obrigatória a existência de

um referendo interno para eventuais

coligações pós-eleitorais.

CONTRA O APARELHO, MARCHAR!
Esl.e conjunlo de medidas, que pre-
tende traduzir para prática a teoria
da transparência, pode vir a gerar



alguns anticorpos no seio do parti-
do. A máquina partidária perde peso
e importância, o que pode levantar
alguns entraves à aprovação desta
revisão dos estatutos. Mas nem Pe-
dro Rodrigues nem Carlos Eduardo
Reis parecem estar preocupados
com isso. O primeiro garante que
"todas as pessoas que fazem parte
desse tal aparelho e que conhecem
a proposta estão dispostas a discuti-
-la, para abrir o partido à sociedade".
O segundo confirma e acrescenta:
"Nós próprios fazemos parte daquilo
que se chama máquina!" No entanto,
eles admitem a possibilidade de haver

no partido quem não goste destes
sinais de abertura, mas asseguram
tratar-se de uma minoria que acabará

por ser vencida por esta proposta que
"está do lado da razão".

Desde a formação do grupo de
trabalho que Pedro Rodrigues quis
que ficasse clara a ideia de que esta

proposta não parte de uma facão
reacionária, mas de um "grupo de

pessoas qualificadas" e conhece-
doras, tanto dos estatutos como do

partido. Uma equipa intergeracional,
na qual as duas correntes internas
estivessem representadas (santanis-
tasvs. riosistas). Os dois candidatos
estiveram sempre ao corrente dos
trabalhos e ambos garantiram que
as suas candidaturas se demarcavam
da apresentação de qualquer revisão
estatutária, deixando espaço para
que o grupo de trabalho pudesse
avançar com a sua proposta. "Uma
atitude louvável de ambos", consi
dera Pedro Rodrigues.

Os membros da equipa foram es-
colhidos a dedo, e não houve sequer
um convite que obtivesse um "não"
como resposta. O grupo começou a

ser escolhido pouco depois de terem
sido anunciadas as datas das eleições e

do congresso - e de ter sido conheci-
da a respetiva ordem de trabalhos, da

qual fazia parte uma revisão estatutá-
ria ordinária. O momento, considera
o ex-líder da JSD, é o ideal para se
"olhar para dentro do partido". Os so-
ciais-democralas esLão na oposição e

não têm de responder às necessidades
do País, como quando faziam parte do
Executivo. Além de haver esse espaço,
existe uma necessidade de entender
a progressiva desidentificação dos
eleitores com o partido, espelhada
"nas sondagens, mas sobretudo nos
resultados autárquicos". É por isso

que tanto Pedro Rodrigues como
Carlos Eduardo Reis querem que
a discussão desta proposta não se fi-
que pelo congresso. A revisão estatu-
tária "é uma matéria demasiado séria,
e o congresso é apenas o primeiro
momento, o tiro de partida", explica
o conselheiro nacional.

Os sete membros do grupo estão
confiantes. Acreditam que o docu-
mento que vão apresentar será apro-
vado no congresso - pelo menos na
generalidade, deixando para depois as
discussões mais detalhadas relativas a

medidas específicas, em sede de Con-
selho Nacional. Será este o inírio de

um novo PSD? l'l

DIREITO RESPOSTA

A Fundação "O Século" (FOS) foi
desagradavelmente surpreendida
com a peça da Revista Visão.
Queremos, assim, promover a

retificação das informações erradas
e inexatas ali constantes, lembrando
que a investigação do Ministério
Público é baseada em denúncia
anónima e suportada num conjunto
de mverdades.

1-0 registo de abastecimento
das viaturas, é apenas autorizado
a viatura da FOS, havendo um
registo de utilização das mesmas, c

sendo reportado pela operadora as
viaturas abastecidas.
Não há registo de qualquer
abastecimento indevido.
2 - Para angariar receita,
realizaram-se nas instalações da
FOS várias festas de aniversário

para crianças. A ex-funcionária
Cláudia Martins pagou o serviço
prestado pelo Take Away, conforme
fatura e talão em anexo.
3 - O serviço de manutenção é

assegurado há vários anos por uma
empresa em outsoursing.
Vários colaboradores podem ter
requerido o serviço dessa empresa
ou funcionários nos seus tempos
livres. Em caso nenhum com a

participação da FOS.
4 - Para realizar receita, a FOS
serve jantares a grupos ou empresas
no seu refeitório, mediante preço
orçamentado e sem obrigação
de identificação individual, sem
prejuízo normal da normal atividade
e/ou qualquer beneficio pessoal de

ninguém ligado à FOS.
5 - Os almoços dos membros do CA
realizam-se há 20 anos na mesma
mesa, com a louça existente c

igual serviço, não existindo "vinho
reserva".
6 - Qualquer candidato a Presidente
do CA só pode escolher para a
sua equipa outros membros do
Conselho de Curadores. Foi o que
aconteceu na escolha dos membros
do CA na última eleição.

O Presidente do Conselho
de Administração Emanuel Martins

Nota da Direção. Na elaboração
do artigo, o contraditório foi amplo:
o Presidente da Fundação "O Século

foi ouvido, mas apenas esclareceu
os pontos que entendeu.jpmozos@visao.pt






