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Eleições.
Calendário

pode beneficiar
novos partidos

Este ano os portugueses vão três vezes
às urnas e há novos partidos que pretendem

entrar na corrida. Para o politólogo Costa
Pinto, o calendário eleitoral de 2019

é "favorável" a estas novas forças políticas
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Este ano vai ser muito preen-
chido no que diz respeito à polí-
tica, com os portugueses a serem
chamados às urnas três vezes:
nas eleições europeias, nas regio-
nais da Madeira e nas legislati-
vas. E há novos partidos que pre-
tendem entrar na corrida. Até
ao momento, há apenas duas
novidades na lista das forças
políticas portuguesas: a Alian-
ça e a Iniciativa Liberal. Mas
quatro outros movimentos pre-
tendem obter a luz verde do Tri-
bunal Constitucional e candida-
tarem-se já às europeias mar-
cadas para maio.

A crise no PSD com o apareci-
mento da geringonça parece ter
aberto um espaço na ala direi-
ta da política portuguesa. E a
verdade é que os novos partidos
querem aproveitar a oportuni-
dade e preencher esse vazio pro-
vocado pela divisão do partido
de Rui Rio.

Mas o mau momento vivido
pelos sociais-democratas não é

o único ponto a favor do apare-
cimento de novos partidos à

direita este ano. Segundo o cien-
tista político António Costa Pin-
to, o calendário eleitoral de 2019
também é "favorável" às novas
forças políticas. O especialista
explica ao i que as eleições euro-
peiasjásão.porsisó, mais "aber-
tas" e, por isso, mais propensas
à candidatura de novos parti-
dos. Além disso, a distância entre
as europeias e as legislativas des-

te ano pode produzir um efeito
de contágio. "Ou seja, um suces-
so nas europeias pode ter um
contágio para as legislativas,
uma vez que são separadas ape-
nas por três escassos meses",
acrescenta.

Costa Pinto lembra também
que o próprio sistema eleitoral
português facilita a criação de
novos partidos. Isto porque, com
um número "relativamente
pequeno de votos", é possível
eleger um deputado para o par-
lamento, como aconteceu com
o PAN. Já no caso das europeias,
as coisas não são tão simples. O

politólogo refere que as eleições

para os eurodeputados "não são

um desafio fácil". Apesar de
serem mais propensas à candi-
datura de novos partidos, tam-
bém exigem um número de votos

"significativo" para se eleger um
deputado para o parlamento
europeu, o que pode ser difícil
de alcançar pelas novas forças
políticas.

Crise no PSD
pode favorecer o
aparecimento de
novos partidos à

direita

Costa Pinto
considera que o

calendário eleitoral
pode favorecer
novos partidos

SANTANA ENTRA NA CORFUOA San-

tana Lopes é o nome mais sonan-
te destes novos partidos. Depois
de ter perdido as eleições inter-
nas do PSD para Rui Rio, o anti-

go primeiro-ministro saiu do

partido e criou um novo proje-
to político, a Aliança. Em setem-
bro de 2018, entregou mais de
12 mil assinaturas no Tribunal
Constitucional e, pouco mais de
um mês depois, recebeu a luz
verde para a formação do par-
tido. O primeiro congresso está

agendado para 9 e 10 de feverei-

ro, em Évora. A Aliança já anun-
ciou que vai apresentar listas

para as três eleições deste ano.
E até já anunciou o cabeça de
lista para as eleições europeias:
Paulo Sande, assessor do Presi-
dente da República para os assun-

tos europeus. O objetivo é ele-

ger "três a quatro deputados",
segundo disse Sande em entre-
vista à Lusa.

Quanto às eleições legislativas,
Santana Lopes será o número
um da lista em Lisboa. No total,
o ex-provedor da Santa Casa da
Misericórdia espera que a Alian-

ça consiga "mais de 10%" dos

votos, como referiu em entre-
vista kRTP3.

Também a Iniciativa Liberal
pretende concorrer às três elei-

ções deste ano. Para isso, iniciou
uma recolha de contributos, atra-
vés do site oficial. O partido fun-
dado em novembro de 2017 con-

Casos

Aliança
O partido fundado por
Santana Lopes assume-se
como liberal. Defende uma
menor intervenção do Estado,
uma redução da carga fiscal e

quer ver o "país a crescer a
3% e acima da média

europeia". Com três eixos

("personalismo, liberalismo e

solidariedade"), promove "a
liberdade económica e a
iniciativa privada como
motores principais do
crescimento económico".

Iniciativa liberal
Liderado por Carlos Guimarães

Pinto, tem três linhas
orientadoras: redução da carga
fiscal, a descentralização e a
liberdade de escolha. A ideia

para a criação do partido
surgiu com o desejo de haver

uma força política liberal em
Portugal, que defendesse as
liberdades económica, social
e política. Segundo Rodrigo
Saraiva, um dos fundadores,
"nunca houve um partido
liberal em Portugal".

Volt

O Volt já é legalmente
reconhecido como partido na

Alemanha, Bélgica, Bulgária,

Espanha, Holanda e Itália.

Agora, procura fazer o mesmo
caminho em Portugal.
Segundo o presidente, Tiago
Guilherme, é um movimento

pan-europeu, que "não se situa
nem à esquerda nem à direita".
"Defendemos os valores da
democracia, da solidariedade,
ou seja, os valores europeus
do início da formação da União
Europeia", diz ao /.



ta apresentar o cabeça de lista

para as europeias "no final de
fevereiro e início de março".
"Estamos a trabalhar na esco-
lha dos candidatos", refere ao i
Rodrigo Saraiva, um dos funda-
dores.

No que diz respeito a resulta-
dos, o membro da comissão exe-

cutiva da Iniciativa Liberal não
faz previsões. "Vamos trabalhar

para conseguir eleger não só

nas europeias, mas também na
Madeira e nas legislativas. Mas

aquilo que acontecer acontece-
rá e nós cá estaremos para con-
tinuar nesta maratona que deci-

dimos iniciar e que tem vindo
a crescer", justifica.

Enquanto a Aliança e a Inicia-
tiva Liberal já se constituíram
como partidos, há outros movi-
mentos que esperam consegui-
lo brevemente. É o caso do movi-
mento Chega!, fundado pelo anti-

go militante do PSD André
Ventura. Em declarações ao i,

Ventura afirma que pretende
entregar as assinaturas no Tri-
bunal Constitucional "na próxi-
ma semana, provavelmente dia
16 ou 17 de janeiro".

O objetivo do antigo candida-
to à câmara de Loures é que o

Chega! já concorra às eleições
europeias de maio. "Vamos apre-
sentar-nos de acordo com aqui-
lo em que acreditamos, na espe-

rança que o tribunal, mesmo
tendo noção que possam ser
ideias de rutura, não nos dê luz
vermelha, mas sim luz verde
para avançarmos. Nós só que-
remos ir a votos", salienta.

O movimento Democracia 21
também tenciona entregar as

assinaturas no Tribunal Consti-
tucional para se tomar num par-
tido "agora no início do ano". "Já

temos as 7500 necessárias. Esta-

mos so a tratar da parte mais
burocrática", explica ao í a fun-
dadora Sofia Afonso Ferreira.

Apesar de quererem ser um
partido "brevemente", a Demo-
cracia 21 ainda está a ponderar
se vai ou não candidatar-se às

eleições europeias, uma vez que,
"para um partido pequeno, com-

pensa pouco concorrer por cau-
sa de uma questão de calendá-
rio". Mas uma candidatura às

legislativas está "certa".
E há ainda mais dois movimen-

tos que pretendem ganhar ter-
reno em Portugal: o Volt e o
Movimento 51. 0 primeiro come-

çou a recolher assinaturas em
julho e tem como objetivo tor-
nar-se um partido e concorrer
às europeias. Já o segundo pre-
tende entregar as assinaturas
no Tribunal Constitucional este

mês, mas ainda não decidiu se

vai concorrer às eleições de maio.

Pedro Santana Lopes
entregou mais
de 7500 assinaturas
no Constitucional
no mês de setembro
BRUNO GONÇALVES

André Ventura
vai entregar

assinaturas no
Constitucional na
próxima semana

Aliança espera
eleger "três a

quatro deputados"
nas eleições

europeias, em maio

Casos

Chega!

André Ventura deixou o cargo
de vereador na autarquia de
Loures e a militância no PSD e
formou o movimento Chega!.
0 objetivo agora é torná-lo
num partido, ventura refere ao
1 que o movimento defende
"um autêntico liberalismo
económico e político". No
capítulo da justiça, pretende o

"regresso da prisão perpétua
para homicidas e violadores"
e da "castração química para
pedófilos".

Democracia 21

O movimento liderado pela ex-
militante do PSD Sofia Afonso
Ferreira apresenta-se como
liberal na economia e nos
costumes. A fundadora refere ao
/ que a Democracia 21 defende
"uma redução da intervenção
do Estado e do peso de

impostos". "Outra das nossas

bandeiras é uma aposta no
mundo rural. Achamos que tem
de haver uma reforma seria em
termos económicos e sócias

para o mundo rural", salienta.

Movimento 51

O Movimento 51 tem como
lema "Do povo, pelo povo,
para o povo". O "51 " no nome
é uma referência ao artigo
51.° da Constituição da
República Portuguesa, que
diz que "a liberdade de

associação compreende o
direito de constituir ou

participar em associações ou

partidos e de através deles

concorrer democraticamente

para a formação da vontade

popular e a organização
do poder político."


